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I,postanowienia ogólne
ś 1

Spółdzielnia noai nazwę Spółdzielnia Mieszkaniowa “Przy Wetrze" 
w Warszawie zwana dalej “Spółdzielnią”.

*. 2
1. Siedzibą Spółdzielni jest Warszawa.
. 2. Spółdzielnia działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Czas trwania Spółdzielni nie Jest ograniczony. .

■ I - Cel X zadania Spółdzielni
& 3

I. Celem Spółdzielni Je3t zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. ' 
członków i ich. rodzin oraz potrzeb gospodarczych i 
kulturalnych , wynikających z zamieszkiwania w spółdzielczym 
osiedlu lub budynku. ,

Z. Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych Spółdzielnia może:
1 . przydzielać członkom lokale mieszkalne w budynkach 

ataniowiących jej własność na zasadach:
a/ lokatorskie prawo do lokalu o treści określonej w art.£15 

ustawy z dnia 15 września 193E r. - Prawo Spółdzielcze 
/Dz.11. Hr.30, poz. £10 z pózn. zm/, zwaną dalej ustawą;

b/ własnościowego prawa do lokalu o treści określonej w art. 
223 ustawy;

e/ wynajmowania!
Z. Przydzielać lub wynajmować eanrałe oraz miejsca postojowe

w wielostanowiskowych lokalach garażowych na zasadach określonych w art. 233 ustawy.
3. W ramach swojej działalności Spółdzielnia ;

1. nabywa potrzebne Jej tereny na własność lub przejmuje 
w użytkowanie wieczyste,

2. buduje lub nabywa domy imieszkalne oraz obiekty i 
urządzenia pomocnicze I gospodarcze. Jak również lokale 
użytkowe I garaże,

3. prowadzi gospodarkę zasobami mieszkaniowymi 1 użytkowy
mi oraz zarządza majątkiem własnym I domami mieszkalnymi 
przejętymi w administracje,•'I- prowadzi w miarę potrzeby zakłady produkcji pomocniczej 
oraz wykonuje usługi związane z budownictwem,5- przejmuje nie stanowiące jej własności budynki w admini
stracje-

4. Spółdzielnia prowadzi swoją działalność samodzielnie.



-a-
0. Spółdzielnia może współdziałać na podatwle umów z organiza

cjami spółdzielczymi oraz z innymi organizacjami społecznymi 
i gospodarczymi. V szczególności może ona tworzyć z tymi 
organizacjami spółdzielnie osób prawnych., spółKi handlowe i 
cywilne, a także w przypadkach gospodarczo uzasadnionych 
zawierać umowy w przedmiocie administrowania budynkami.

H I  . Cżłęnkowle.
• 5 <

1. Członkami Spółdzielni nogą być osoby -Fizyczno i prawno.
Z. Cs oba -Fizyczna może być przyjęta na członka Spółdzielni 

o Ile posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Członkiem Spółdzielni może zostać również osoba małoletnia 

oraz całkowicie lob częściowo Ubezwłasnowolniona. Jeżeli 
uzyskanie członkostwa w spółdzielni następuje w drodze 
dziedziczenia I zapisu albo przeniesienia własnościowego 
prawa do lokalu mieszkalnego, użytkowego lub domu przez ' 
wstępnych.

4. Członkami Spółdzielni w trybie pierwotnym tj. gdy przyjęcie 
do Spółdzielni nie Jest związane z przejęciem praw po byłym 
członku mogą zostać również następujące osoby :
i.wywłaszczone z nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe Spółdzielni,
Z.zamieszkałe w budynkach, które Spółdzielnia nabyła na własność albo w budynkach podlegających rozbiórce 
na terenie przekazanym Spółdzielni ptod budownictwo 
mieszkaniowe, “

3.właściciele działek bodowianych. którzy odstąpili Je
Spółdzielni pod warunkiem przydziału lokalu mieszkalnego, 
lub lokalu użytkowego,

ą.ubiegające się o członkostwo w związku z nabyciem 
własnościowego prawa do lokalu lub domu w drodze 
■czynności cywilno- prawnej,

5.ubiegające się o członkostwo w związku z zamianą 
mieszkania z członkiem Spółdzielni,

S.małżonkowie członków Spółdzielni.
7.pełnoletnie dzieci członków Spółdzielni,
3.-Fizyczne I prawne nabywające lokale mieszkalne po cenach 
komercyjnych,

9.Fizyczne, które nabyły lokal mieszkalny po cenach 
komercyjnych w drodze przetargu.

5. Członkami Spółdzielni w trybie poclwdnym tj. gdy przyjęcie 
do Spółdzielni wynika z przyjęcia przez nią praw po byłym 
członku mogą zostać oprócz osób wymienionych w ust. 3, 
również osoby:

1 . które nabyły w drodze dziedziczenia, zapisu, licytacji albo 
umowy własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub 
spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego.
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Z. które nabyty w drodze dziedziczenia prawo eto wkładu 

budowlanego wraz z związanymi z nim uprawnieniami,.
3. którym przysługuje roszczenie o przydzieleniu lokalu 

mieszkalnego po byłym członku / art.ZZi & 1 ustawy/ 
lub w kolejności przysługującej byłemu członkowi 
/ art.ZZi & 2/ albo Jeżeli ubiega się o członkostwo w 
sytuacji określonej w art. 220 ustawy.

4- którym w wyniku podziału majatku wspólnego małżeńskiego 
przypadło spółdzielcze prawo do lokalu, albo prawo do 
wkładu mieszkaniowego lub budowlanego-

& 5
1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków jest złożenie dekla

racji w formie pisemnej.
I-I- Osoba ubiegająca się o przydział lokalu mieszkalnego mole

być przyjęta w poczet członków po wpłaceniu wkładu 
budowlanego względnie zaliczki na wkład budowlany.

1- 2- Spółdzielnia prowadzi z zachowaniem numeracji ciągłej ,
odrębne rejestry umów zawieranych z członkami o których 
mowa w ust- I pkt 1-1- \

2- Członków przyjmuje Zarząd Spółdzielni- Przyjęcie powinno być 
stwierdzone na deklaracji złożonej przez osobę mającą zamiar 
zostać członkiem Spółdzielni- podpisami dwóch członków 
Zarządu z podaniem daty uchwały o przyjęćlu.

3- Zarząd nie może odmówić przyjęcia dc Spółdzielni:
1/ Osoby, której przysługuje roszczenie na podstawie art-224, 

ustawy z dnia 16 września 1032 r- - Prawo Spółdzielcze 
/Cz.ti. Ikr. 30, poz. 210 z późniejszymi zmianami ustawy 
" Prawo Spółdzielcze", oraz o zmianie niektórych Innych 
ustaw / Oz-U. Mr. BO poz. 410/,
chyba że roszczenie to powstało w związku z 
'wykluczeniem członka ze Spółdzielni,a przyczyny,, które Je 
spowodowały dotyczą tej osoby-

2/ Osoby,które nabyły własnościowe prawo do lokalu mieszkal
nego albo wkład budowlany wraz ze związanymi z nim uprawnieniami w drodze dziedziczenia, zapisu, licytacji 
względnie umowy. Jeże 11 od pcw 1 ad a Ją cne wymogom statutu-

3/ Osoby, której małżonek Jest członkiem Spółdzielni -
4/ Osoby, której małżeństwo z członkiem Spółdzielni ustało 

na skutek rozwodu lub unieważnienia. Jeżeli deklaracja 
członkostwa została przed upływem roku od uprawomocnienia 
się wyroku.

IV- Prawa X obowlązkI członków-



-4-
A.Pontangwienia .ogólna

& S
W zakresie !.'■ 1,1 1 cnym pcstarniiieniami statutu członkom
pracysł uguje:

1/czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni 
a także do brania udziału w realizacji jej zadań 
statutowych. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności 
prawnej lub nie mające tej zdolności nie mogą być członkami 
organów Spółdzielni
- w Zebraniu Przedstawicieli biorą udział przez swoich 
przedstawicieli ustawowych.

2/prawo do przydziału mieszkania na warunkach lokatorskiego 
albo własnościowego prawa do lokalu, w trybie określonym w 
statucie oraz de używania ee.

Za/ prawe de uzyskania przydziału lokalu w demu mieszkalnym, .
Ze/ prawe de ubiegania się e przydział lue najem lokalu 

mieszkalnego, użytkcweeo, garażu oraz najem miejsca 
postojowego w wielostanowiskowych lokalach garażowych,

Zc/ prawo do pełnego korzystania wraz z osobami wspólnie 
zamieszkującymi z wszelkich świadczeń Spółdzielni, n 
zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej 
a społeczno- kulturalnej, z zastrzeżeniem warunków 
•formalno-prawnej wynikających ze statutu i regulaminów 
wewnętrznych Spółdzielni oraz warunków -Tinansowych.

3/prawo do ^zaskarżania do sądu uchwał Zebrania Przedstawiciel i
z powodu, ich niezgodności z przepisami prawa lub statutu,

4/prawo do przeglądania sprawozdań rocznych i bilansów oraz 
przeglądania protokółów z posiedzeń organów samorządowych,

da/ prawo do przeglądania w Spółdzielni własnych akt człcnko- / 
wskich oraz rejestru członkowskiego,

db/ prawo do czynnego udziału w życiu Spółdzielni i zgłaszania 
wniosków w sFraWach związanych z jej działalnością,

5/prawo otrzymania odpisu obowiązującego statutu oraz prawo 
zaznajamiania Big z regulaminami wydanymi na jego podstawie,

6/prawo zbierania podpisów w celu spowodowania zwołania 
Zebrania Przedstawicieli i Grup Członkowskich,

a 7

Członek Spółdzielni jest zobowiązany :



ZZ wnieść wkład budowlany lub mieszkaniowy,
3/ uszestniczyć zeodnie z zasadni cospcclarki -Finansowej

Spółdzielni w kosztach budowy lokalu mieszkalneee,, 
a w szczeeólności w spłacie zaciaenieteeo na budowo kredytu, 
i w innych zobowiązaniach, oraz pokrywać koszty eksploatacji, 
i remontćw tych nieruchomości Spćłdzielni,

|
Ił uiszczać na bieżąco w terminie do iO dnia kaideee 

miesiąca kalendarzowego opłaty za używanie lokalu mieszka
lnego lub użytkoweeo, caratu albo miejsca postojowego,

5/ uiszczać terminowo opłaty za korzystanie ze świadczeń i usłuc 
Spćłdzielni nie związanych bezpośrednio z użytkowaniem 
lokali, domćw, caraty lub miejsc postojowych w 
wielostanowiskowych lokalach earażcwych,

5/ dbać o dobro i rozwój Spółdzielni, o poszanowanie mienia . 
spćłdzielczeec i o jeco zabezpieczenie,

TZ stosować sie do postanowień Statutu, reeulaminćw i innych 
uchwał orcanów Spółdzielni, '

3/ zawiadomić Spółdzielnie o zmianie danych zawartych wdeklaracji przystąpienia w poczet członków, j i

IZ wnieść zadeklarowane udziały,

Ł. Postępowanie, wewnatrzspćdziel cze

& 6
1. Wnioski w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa

powinny być rozstrzygane przez Zarzad w ciągu 30 dni od daty 
ich złożenia , o ile przepisy szczególnie nie stanowią 
inaczej. -;t,

2. Od decyzji Zarządu w sprawach dotyczących stosunku 
członkostwa, przysługuje członkowi odwołanie do Rady 
Hadzorczej w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego 
zawiadomienia o decyzji wraz z pouczeniem o terminie przysłu
gującego odwołania i skutkach niezachowania tego terminu. 
Odwołanie powinno być Rozpatrzone przez Rade Hadzorcza w 
ciągu 2 miesięcy od dnia jego wniesienia .

3. Od uchwały Rady Hadzorczej podjętej w pierwszej instancji 
członkowi przysługuje odwołanie do Zebrania Przedstawicieli 
w ciągu 30 dni od daty otrzymania uchwały wraz z pouczeniem
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o którym mowa w ust. £. Odwołanie powinno być rozpatrzone na 
najbliższym Zebraniu Przedstawiciel i•
Uchwała Zebrania Przedstawicieli Jest cstateczna w trybie postępowania wewnatsptłdzielczeeo.

4. Spółdzielnia j'est obowiązana doręczyć odwołującemu sie odpis 
uchwały organu odwoławczego wraz z uzasadnieniem w terminie 
dwóch tygodni od daty podj"ecia uchwały.

5. Orcan odwoławczy rozpatrzy odwołanie wniesione po upływiB 
terminu. Jeżeli opóźnienie nie przekracza S miesięcy , a 
odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.

5. Członek ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu oreanćw Spół
dzielni podczas rozpatrywania zgłoszonych przez nieco spraw 
w trybie odwoławczym.

£L_ ypiBgw.9... udziały,, wkłady i inna .opłaty

& 9
1. Członek Spółdzielni - osoba -fizyczna - obowiązana jest 

wnieść wpisowe w wysokości 100 zł i co najmniej 
jeden udział w wysokości 50 zł.

Z. Członek Spółdzielni - osoba prawna - obowiązany jest wnieśó 
wpisowe w wysokości ZOO zł i co najmniej Z5 udziałów 
po 50 zł.

3. Wpisowe i zadeklarowane udziały członek jest obowiązany 
wpłacić do Spółdzielni w terminie 30 dni od daty otrzymania 
zawiadomienia pod rygorem wykreślenia z rejestru członków.

4. Z tytułu wykonywania administracyjnej obsługi związanej z 
obrotem lokalami i garażami Spółdzielnia pobiera opłaty 
na zasadach i w wysokości ustalonej przez Rade Hadzorcza.

& 10

1. Wkładem mieszkaniowym jest kwota wniesiona przez członka 
do Spółdzielni na pokrycie części kosztów budowy, przypada
jących na jego lokal w stosunku procentowym do ogólnego 
kosztu budowy , wynikającym z zasad kredytowania spółdziel
czego budownictwa mieszkaniowego.

Z. Wkładem budowlanym jest kwota wniesiona przez członka
Spółdzielni na pokrycie całości kosztów budowy przpadających 
na jeeo lokal mieszkalny , albo lokal w domu mieszkalnym.

Za/ Przez koszt budowy lokalu mieszkalneEo, o którym mona 
w ust. Z. rozumie sie cześć kosztów inwestycji przypadają
cych na przydzielony członkowi lokal.



-7-
Kcszty budowy są ustalone odrębnie dla ksidueu zadania 
iraestrcrjreeo w zależności od warunków kredytowania.

Zn/ Wkład budowlany iwis.tyć wniesiony w -fermie zaliczki, wpła
conej przed zamieszkaniem i rat płaconych po objęciu lokalu 
mieszkalneeo.

3. Wkład mieszkaniowy albo zaliczkę na wkład budowlany członek 
obowiązany jest wnieść przed przydzieleniem mu lokalu.

4. Wysokość wkładu mieszkaniowego , zaliczki na wkład budowlany, 
rat spłaty pozostałej części wkładu budowlanego i terminy 
dokonywania wpłat - określa Żarzad.

5. koszty budowy mieszkać , wkłady budów lane ustala sie następująco :
a/ zaliczkę na wkład budowlany, przy pozyskiwaniu eruntu, 
b/ proporcjonalnie do zaawansowania budowy z uwzelednleniem 

uzyskanego kredytu,
c/ ostatecznie - po końcowym rozliczeniu zadania ,

inwestycyjneeo,
5- Zarząd jest zobowiązany do dokonania ruzlicześ kosztów 

budowy najpóźniej w ciąeu roku od zakończenia zadania 
inwestycyjreeo. , '

a u

1. Członka,który otrzymuje mieszkanie własnościowe po raz wtóry 
w wyniku zamiany w tej samej lub innej Spółdzielni obowiązuje 
zaliczka w wysokości kwoty należnej mu z tytułu równowarto
ści prawa do lokalu zwalnianeeo, pomniejszonej e zadłużenie z tytułu nie wniesionej części wkładu . Zaliczka ta nie może 
być jednak niższa od wartości obowiązującej dla tece lokalu 
wedłue aktualnie obowiązujących warunków kredytowania.

Z. Członek zwalniający mieszkanie własnościowe otrzymuje równo
wartość prawa do lokalu po potrąceniu należności z tytułu 
nie wniesionej części wkładu budcwlaneee, a w przypadku edy 
nie został spłacony kredyt - potrąca sie e« wraz z 
odsetkami. s,

3. Członok otrzymuje na warunkach własnościowych przydział
mieszkania używaneec, wolneeo w sensie prawnym, wnosi wkład 
budowlany ustalony wedłue zasad obliczania równowartości 
własnośćioweee prawa do. lokalu. .

a 12

Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów budowy powstała 
różnica pomiędzy wysokością wstępnie ustalonego wkładu budowla
nego, a kosztami budowy lokalu, uprawniony, albo zobowiązany do 
tego tytułu jest członek, któremu w chwili dokonania tego 
rozliczenia przysługuje własnościowe prawo do lokalu.
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ft 13

Wartość nakładów poczynionych przez członka Spółdzielni na 
dodatkowe wyposażenie i wykończenie lokalu /wyposażenie ponad
normatywne/ ,nie jest zaliczana na wkład, W przypadku zwolnienia 
lokalu rozliczenia z tBgo tytułu, dokonywana sa bezpośrednio 
miedzy członkiem zwalniającym i otrzymującym lokal.
W przpadku niedokonania takiego rozliczenia w terminie 
zakreślonym przez Zarząd, Zarząd określa które elementy 
wyposażenia ponadnormatywnego nie mogą być odłączone bez isto
tnego zmniejszenia ich wartości i wypłaca członkowi 
zwalniającemu ich wartość pomniejszoną o koszty zużycia. Członek 
otrzymujący lokal obowiązany jest wpłacić kwotę, o której wyżej 
mowa na zasadach obowiązujących przy wnoszeniu wkładu mieszka
niowego lub zaliczki na wkład budowlany / & 10 ust. 3 /

& 14
1. Zaliczkę rui wkład Budowlany ustala sie :

dla członka otrzymującego mieszkanie własnościowe f>o raz 
pierwszy:
- w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących warunków 
kredytowania mieszkań własnościowych, jeśli
przydział dotyczy zwolnionego, wolnego w sensie prawnym 
mieszkania własnościowego , a Spółdzielnia uzyska kredyt 
na zwrot równowartości prawa poprzedniemu użytkownikowi,

- w wysokości kwoty równowartości prawa zwróconej porzBdnie- 
mu użytkownikowi pe potrąceniu nie wniesionej części wkładu 
- w pozostałych przypadkach,

- dla członka otrzymującego kolejny przydział mieszkania - 
własnościowego: w wysokości kwoty równowartości prawa 
zwróconej poprzedniemu użytkownikowi, po potrąceniu nie 
wniesionej części _ Zaliczka ta nie może być niższa od 
kwoty otrzymanej przez członka za zwolnione przez niego 
mieszkanie.

3. Członek , który otrzymuje na zasadach prawa lokatorskiego 
przydział lokalu zwolnionego przez innego członka, obowiązany 
jest wnieść wkład mieszkaniowy w wysokości odpowiadającej 
aktualnym kosztom budowy lokalu o zbliżonych parametrach, 
nie mniejszej od kwoty wypłaconej ustępującemu członkowi.

4. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów budowy 
powstanie różnica pomiędzy wysokością wstępnie ustalonego 
wkładu budowlanego a kosztami budowy lokalu lub dcwnu, 
członek jest zobowiązany do uzupełnienia wkładu w podanym 
przez Zarząd terminie, w przypadku nadwyżki, jej zwrot winien 
nastąpić w terminie dwóch miesięcy.

5. W przypadku modernizacji budynku,członek Spółdzielni jest 
zobowiązany uzupełnić wkład budowlany o kwotę wynikająca
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z rozliczenia ksszU* Funiesionrch na modernizacje deko- 
naneeo wedłuE zasad uchwal cnych przez Rade fiadzcrcz*.

S. Określone powyżej zasady, dotyczące wkładów budowlanych 
stosuje sie odpowiednie do wkładów na lokale użytkowe i 
earaże z zastrzeżeniem, że Zarząd może ustalić wysokość 
wkładów i terminy ich wpłat niezależnie od waruróców 
określonych w & 10 ust. 4 .

JD«. S p ó ł d z i e l c z e  p ra n o  d c  J c K a łU  ^  u ż y w a n ie  l o k a l u  t o i  c p ł a t y  
Z a  J e c o  u ż y w a n ie .

a 15
1. Spółdzielczo prawo do lokalu uprawnia do uzyskania lokalu 

przez członka i jego osoby bliskie, oraz do oddania lokalu 
w najem albo do bezpłatnego używania na warunkach określo
nych w statucie.

2. Członek , w zależności od rodzaju wniesionego wkładu i 
zgłoszonego wniosku, może uzyskać :
1/ spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
2/ spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, 
3/ spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
4/ własnościowe prawo do garażu.

3. Lokatorskie prawe dc lokalu Jest niezbywalne, nie przechodzi 
na spadkobierców i nie podleca ©ezekucji, rygasa z chwila 
ustania.członkostwa.

4. Własnościowe prawo do lokalu mieszkalnec© Jest ccraniczcnym 
prawem rzeczowym, dziedzicznym, zbywalnym podlecaJacym 
eezekucji i może przejść tylko na osobę, która uzyskała 
członkostwo w Spółdzielni.

jf 16
1. Spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego może niepodzielnie 

przysługiwać tylko jednej osobie fizycznej albo małżonkom,
2. Spółdzielcze prawo do lokalu przydzielonego obojga małżonkom 

lub jednemu z nich w czasie trwania małżeństwa dla zaspokoje
nia potrzeb mieszkaniowych rodziny, należy wspólnie do obojga 
małżonków, bez względu na istniejące miedzy nimi stosunki 
majątkowe. Jeżeli miedzy małżonkami istnieje rozdzielność 
majątkowa, do wspólności spółdzielczgo prawa do lokalu w 
kwestiach nie uregulowanych w postanowieniach niniejszego 
paragrafu, stosuje sie odpowiednio przepisy o wspólnośoi 
ustawowej.



-10-

3. Jeżeli stosunki majątkowe miedzy małżonkami podlegają 
wspólności ustawowej .wkład mi e s zkaniowy albo budowlany , 
należy przed przydziałem do obojga małżonków, niezależnie 
od pochodzenia środków, z których został zgromadzony. 
Postanowienie to nie narusza uprawnień każdego z małżonków 
do żądania zwrotu wydatków i nakładów poczynionych z jego 
majątku odrębnego na majątek wspólny.

4. Członkami Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie , choćby 
spółdzielcze prawo do lokalu /garażu/ przysługiwało tylko 
jBdnemu z nich.

5. Ustanie wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa 
nie pociaca ustania wspólności spółdzielczeeo prawa do 
lokalu mieszkalnego. Jednakże sąd może, na żądanie jedneeo 
X małżonków, z ważnych powodów znieść nspólnośó teeo prawa.

a 17

1. Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważnienia 
małżeństwa, małżonkowie powinni w terminie jednego roku 
zawiadomić Spółdzielnie, któremu z nich przypadło
spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, albo przedstawić 
dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa. 
Kałżonek nie będący członkiem Spółdzielni powinien złożyć 
deklaracje członkowską w terminie trzech miesięcy od dnia, 
w którym przypadło mu prawo do lokalu.

2, Jeżeli małżonkowie niB dokonają czynności , o których mowa 
w ust.l. Zarząd wyznaczy im w tym celu dodatkowy termin, nie 
krótszy niż 3 miesiące, uprzedzając jednocześnie o skutkach 
jakie może spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym 
upływie tego terminu Zarząd podejmuje uchwałę o wygaśnięciu 
spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego.

a ib

1. Skuteczność zbycia własność i oneec prawa dc lokalu zależy od 
od przyjęcia nabywcy w poczet członkćn Spółdzielni.

2. Zbycie własnośćioneeo prana de lokalu obejmuje także wkład 
budowlany. Zbycie saamBee wkładu lub prawa do części lokalu 
jest nieważne.

3. Umowa.zbyćia własnościoweeo prana do lokalu powinna być 
zawarta w -fermie aktu notarialnego.
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ft 19
Spółdzielnia nie może-'odknówić przyjęcia w poczet członków 
nabywcy prawa spadkobiercy i licytanta, jeżeli odpowiadają oni 
wymacaniem statutu.

L„ tnm faiał. lokal i.

& 20
1. Członek uzyskuje prawo do lokalu /garażu/ z chwilą przydziału 

dokonanego na piśmie, pod rygorem nieważności.
2. W przypadku budowy przez Spółdzielnie nowych domów,przydział

lokali nstepuje w kolejności wynikającej z numerów umów o 
których mowa w ft 5 ust. 1 pkt. Z z zastrzeżeniem warunków 
-Finansowych związanych z przydzielonym lokalom. ,

3. Po wyczerpaniu oFert mieszkaniowych przedkładanych członkom 
w trybie ust. 2, Spółdzielnia pozostałe oFer-ty mieszkaniowe 
przedkłada kandydatom w kolejności wynikającej z rejestru 
kandydatów, z zastrzeżeniem warunków Finansowych.

ft 21
1. Przydzielony lokal powinien być zasiedlony w terminie 30 dni 

od daty postawienia go do dyspozycji członka. TBrmin ten może 
być przedłużony przez Zarzad. Hie zasiedlenie lokalu w 
terminie, może być podstawa podjęcia przez Zarzad uchwały o 
wygaśnięciu prawa do lokalu.

2. V zawiadomieniu o postawieniu do dyspozycji członka 
przydzielonego mu lokalu powinna być wskazana data o której 
mowa w ust.l , pouczenie o możliwości ubiegania sie o 
przedłużenie terminu zasiedlenia, oraz o konsekwencjach nie 
zasiedlenia lokalu w terminie . Brak pouczenia uniemożliwia 
podjecie uchwały, o której mowa w ust. i.

ft 22
1. Lokal mieszkalny przydzielony członkowi może hyć używany 

wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Członek, który zamieszkał w przydzielonym mu lokalu mieszkal

nym lub przysłueuje mu spółdzielcze prawo dc lokalu 
użytkowość Earażu może, za zezwoleniem Zarządu, oddać w 
bezpłatne używanie lub najem lokal mieszkalny, użytkowy 
Earażu lub jeEO części nie jest wymaEana ZEoda Zarzadu do 
oddania w używanie lub najem części lokalu mieszkalneEC-



3. Wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie całego^lokalu 
mieszkalnego wymaga zgody Zarządu Spółdzielni.

4. Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu 
lub jego czgóci, wygasają z najpóźniej cbwilą wygaśnięcia 
spółdzielczego prawa do tego lokalu.

& 23
1. Spółdzielnia wynajmuje na zasadzie umowy najmu mieszkania 

wybudowane specjalne z przeznaczeniem na wynajem.
2. Spółdzielnia może wyjątkowo wynajmować inne niż wymienione w 

ust. 1 mieszkania, które z różnych wzdedów nie moea być 
przydzielone na warunkach spółdzielczego prawa do lokalu. 
Rada łladzorcza określi warunki jakim mieszkania te musza 
odpowiadać.

3. Prawo do wynajęcia mieszkania przysłueuje w pierwszej < 
kolejności członkom Spółdzielni i kandydatom.
Innym osobom można wynająć mieszkanie jedynie w przypadku 
wyczerpania ofert przedkładanych uprzednio członkom i 
kandydatom.

& 24
Regulamin porządku domowego zawierający zasady używania lokali, 
zasady porządku domowego i współżycia sąsiedzkiego mieszkańców 
uchwala Rada Hadzorcza.

a 25

Spółdzielnia prowadź i działalność ecspodarcza na zasadach 
rachunku ekonomiczneeo przy zapewnieniu korzyści członkom 
Spółdzielni.
1. Za używanie lokali członkowie wnoszą do Spółdzielni opłaty na 
pokrycie przypadających na te lokale kosztów Eospedarki zasobami 
mieszkaniowymi . Obejmują one koszty eksploatacji i utrzymania 
nieruchomości Spółdzielni, i zobowiązania Spółdzielni, koszty 
centralneEC CErzewania, dostawy ciepłej i zimnej wody, 
eksploatacji dzwiEćw, odpisy na -Fundusz remontowy oraz cześć 
kosztów oEólnych przypadających na Ecspodarke zasobami 
mieszkaniowymi.

2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 jBst ustalona na 
podstawie rozliczenia kosztów Eospedarki zasobami 
mieszkaniowymi w danym roku w skali Spółdzielni.
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3. Różnica miedzy kosztami a dochodami eespcdanki zasobami 

mieszkaniowymi Spółdzielni zwiększa odpowiednio koszty Ich 
dochody tej eospodar-ki w roku następnym.

4. Opłaty na pokrycie kosztów, o których mowa w uat. i powinny 
być uiszczane co miesiąc z góry do iO dnia każdego miesiąca 
kalendarzowego.

5. Obowiązek uiszczania opłat powstaje z dniem postawienia 
przydzielonego lokalu /garażu/ do dyspozycji członka, a 
uBtaje z ostatnim dniem miesiąca, w którym członek wraz z 
osobami wspólnie zamieszkałymi opróżnił lokal i przekazał
go protokolarnie do dyspozycji Spółdzielni.

6. Od nie wpłaconych w terminie należności-, o których mowa w 
ust. 1 Spółdzielnia może naliczać karę umowna w szczegól
nych okol iczrwściach w wysokości ustalanej przez Rade 
Hadzorcza. Kara ta nie może przekraczó 5 Y. należności za 
miesiąc.

7. Członek nie może potrącać swoich należności od Spółdzielni . ,
z opłat za używanie lokalu /garażu/.

9. Z członkami Spółdzielni korzystającymi z terenów Spółdzielni 
w celach społecznych, a nie w celu prowadzenia działalności 
eospcdarczej. Spółdzielnia może rozliczać jedynie koszty 
ponoszonych przez ni a opłat związanych z tymi terenami.

Cx friglaitattenib lokatorskiego prawa dc lokalu ra
własnościowe b c h e  ds lokalu.

& as

1. Ha pisemne żadanie członka i po wniesieniu przez niego wkładu 
budowlanego na zasadach określonych w & 27, Spółdzielnia jest 
obowiązana w terminie 3 miesięcy dokonać przekształcenia 
przysługującego mu prawa do lokalu mieszkalnego z 
lokatorskiego na własnościowe. Oświadczenie Spółdzielni powi
nno być pod rygorem nieważności złożone w formie pisemnej.

E. Spółdzielnia może odmówić przekształcenia, o którym mowa w 
ust. i jeżeli :
1/ prawo do lokalu jeBt.składnikiem majątku wspólnego małżeń

skiego a z wnioskiem występuję małżonek w trakcie sprawy 
o rozwód lub po orzeczeniu rozwodu ale przed dokonaniem 
podziału majątku wspólnego,

a/ prawo do lokalu jest składnikiem majątku wspólnego małżeń
skiego i jeden z małżonków złoży na piśmie zastrzeżenie 
odnośnie niedokonywania przekształcenia. W takim wypadku 
Zarząd wyznaczy termin do wszczęcia postępowania sądowego 
o którym mowa w art.E4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 
pod rygorem rozpatrzenia wniosku w aktualnym stanie 
faktycznym.

3/ członek posiada zadłużenie finansowe wobec Spółdzielni.
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a 27
1. Kwotg -wkładu budowlanego ustala sie przyjmując za podstawę 

członkowski koszt budowy-lokalu uaktualniony według zasad 
określonych przez Rade Hadzorcza z uwzględnieniem zużycia 
przypadającego na lokal mieszkalny, nie wiecej, niż 50 V. 
za cały okres eksploatacji budynku.

2. Zaliczkę na wkład budowlany ustala sie w wysokości aktualnie 
Obowiązujących warunków kredytowania mieszkań własnościowych 
Ha poczet zaliczki zalicza sie posiadany przez członka wkład

- mieszkaniowy według zaBad określonych przez Rade Hadzorcza.
3. Wkład budowlany pomniejszony o zaliczkę /skredytowana cześć 

wkładu/ może być wniesiony jednorazowo albo w ratach na 
aktualnie obowiązujących warunkach kredytowania dla mieszkań 
własnościowych.

& 28

1. Decyzje Zarządu w sprawie określania wkładu mieszkaniowego, 
wkładu budowlanego, zaliczki na wkład budowlany i warunków 
spłaty części wkładu budowlanego rozłożonego na raty - powinny 
być podejmowane na podstawie obowiązujących w Spółdzielni 
zasad rozliczania kosztów budowy i ustalania wysokości wkła
dów oraz doręczano członkom w formie pisemnej.

2. Postanowienia dotyczące zasad wnoszenia i ustalania wkładów 
budowlanych na mieszkania własnościowe stoBuje sie odpowie
dnio do lokali użytkowych przydzielonych na zasadach spół
dzielczego prawa do lokalu, z tym, że członek obowiązany 
jest przed przydziałem wnieść pełny wkład na przypadający mu 
lokal.

C, Zamiana Icka ii tniPŁJkałnych *

4 29
1. Spółdzielnia w ramach posiadanych możliwości dokonuje zamiany 

przydzielonych lokali mieszkalnych przed ich przewłaszczeniem 
na lokale odpowiadające potrzebom członków i ich rodzin.

Z. Decyzje w tych sprawach podejmuje Zarząd na umotywowany 
wniosek zainteresowanych członków po zasieEnieciu opinni 
komisji Członkowsko- hieszkanio.nej.

a 30

1. Przez zamianę mieszkania należy rozumieć usyskanie przydzie- 
loneco spółdzielczeEo lokalu mioszkalneso w zamian za 
zrzeczenie sie uprawnień do dotychczas zajmcwaneeo lokalu i
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postawienie go do dyspozycji Spółdzielni.
Z. Realizacja zamiany następuje przez :

1/ przydzielenie członkowi lokalu mieszkalnego w zamian za 
zrzecznie sie prana do zajmowanego dctycttczas mieszkania 
i pozostawienie co do dyspozycji Spółdzielni,

Z/ umożliwienie dwóm lun kilku członkom Spółdzielni bądź 
członkowi Spółdzielni i osobie zajmującej mieszkanie 
w budynku nie stanowiącym własność Spółdzielni wymiany dotychczasowych mieszkali miedzy sobą,

3. Zamiana lokalu mieszkalnego dokonywana miedzy członkami 
Spółdzielni a najemcą lokalu będącego w dyspozycji innej 
Spółdzielni, zakładu pracy lub adkninistracji rządowej i 
samorządowej jest uzależniona od uzyskania zgody tych 
jednostek i dokonania przez nie przydziału lokalu mieszka
lnego lub demu lub domu jednorodzinnego na rzecz dotychczas- 
owego członka Spółdzielni.

4. Spółdzielnia pobiera od członków oraz innych osób ubiegają
cych sie o zamianę mieszkania w Spółdzielni opłaty za 
rejestracje wniosku i realizacje zamiany w wysokości ustalonej przez Zarząd.

5. Opłaty wymienione w ust. 4 nie są pobierane od członków, 
którzy zamieniają mieszkanie z powodu istotnych wad unie
możliwiających dalsze w nich zamieszkanie.

U, Spółdzielcze, prawe de lokalu użytkowego JL zasady, korzystania 
z garaży.

fi 31
1. Spółdzielnia może przydzielać lokale użytkowe członkom

I osobom -fizycznym i prawnym/ lub wynajmować innym członkom.
Z. Z chwilą przydziału powstaje spółdzielcze prawo do lokalu

użytkowBEo jako ograniczone prawo rzeczowe, do którego 
stosuje sie odpowiednio przepisy dotyczące własnościowego 
prawa do lokalu. '•>ił

3. Przydział i rajem lokalu użytkowego odbywa sie w drodze 
przetargu. Szczegółowy tryb przetargu okręć la regulamin 
uchwalony przez Rade Nadzorczą.

fi 3Z
1. Spółdzielnia może budować garaże i miejsca postojowe 

w wielostanowiskowych lokalach garażowych , oraz oddawać je



członkom w używanie

1/ garaże na zasadach spółdzielczego prawa do garażu albo 
najmu.

Z/ miejsca postojowe w wielostanowiskowych lokalach 
garażowych - na zasadzie na^nu.

Z. Przed przystąpieniem do budowy garażu członek ubiegający sie 
o spółdzielcze prawo do garażu jest obowiązany wpłacić do 

- Spółdzielni wkład garażowy badz kaucje w zależności od tego, 
na jakich zasadach zamierza korzystać z garażu.
Fermo,wysokość i termin wpłat określa Zarzad Spółdzielni.

3. Przed przystąpieniem do budowy miejsc postojowych w wielo
stanowiskowych lokalach garażowych Spółdzielnia może 
zażadać od członków wpłacenia w wymaganym terminie przez 
Zarzad kaucji.
Zasady wyznaczania kaucji i jej zwrotu ustali Rada 
nadzorcza.

t> 33
t. Członek, któremu przysługuje w Spółdzielni spółdzielcze 

prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego może otrzymać 
przydział garażu na zasadzie spółdzielczego prawa do garażu.

Z. Członek - osoba prawna może uzyskać przydział garażu nieza
leżnie od tego czy przysługuje mu prawo do lokalu mieszkalne
go lub użytkowego.

3. Członek ubiegający sie o przydział garażu na zasadzie spół
dzielczego prawa do garażu jest obowiązany wnieść wkład 
garażowy w wysokości ustalonej przez Zarzad.

& 34
1. Spółdzielcze prawo do garażu jest ściśle związane ze 

spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego 
lub spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego. Zastrzeżenie 
to nie dotyczy osób prawnych.

Z. Spółdzielcze prawo do garażu jest zbywalne i podlega dziedzi
czeniu . Prawo to może przejść na nabywco lub spadkobierco 
spółdzielczego prawa do lokalu tylko łącznie ze spółdzielczym 
prawem do lokalu mieszkalnego i użytkowego, o ile odpowiadają 
oni wymaganiom określonym w ł 33 . ust. I. Z chwila wygaśnięcia własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub 
użytkowego wygasa również spółdzielcze prawo do garażu.
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ft 35

1. Carat notę byó używany nyłącznie rui przechowywanie pojazdu 
mechaniczrweo członka lub wsp<6lnie z nim zamieszkałych osćb-

Z- Wynajmowanie eanażu innym osobom, dokonywanie zmian i 
przeróbek bez z cody Zarządu, a -takie używanie caratu 
niezecdnio z przeznaczeniem, stanowi podstawę cofnięcia 
przydziału earażu. Z chi la cofnięcia przydziału, 
spółdzielcze prawo do caratu wycasa.

& 35
1. Po wycaśnieciu spółdzielczego prawa do caratu członek jest 

obowiązany w terminie trzech miesięcy opróżnić carat.
Z. ha wniosek członka Zarzad mcie jednak wyrazić zcode na

dalsze zajmowanie caratu, o ile wycaśniecie spółdzielczeco 
prawa do caratu wiatę sie ze zmiana mieszkania, a członek nie' 
ma możliwości uzyskania caratu w nowej Spółdzielni. W takim - 
przypadku dalsze korzystanie z caratu odbywa sie na zasadzie najmu.

3. Po opróżnieniu caratu Spółdzielnia zwraca fczłonkowi lub upra
wnionym spdakobiercom wkład caraiowy na zasadach równowarto
ści własnościoweco prawa do lokalu mieszkalneco.

4. Członek uzyskujący przydział zwolnioneco caratu jest 
obowiązany wnieść wkład earatowy w kwocie nie mniejszej nit 
należnej poprzednikowi.

& 3T
1. Przydział caraty i oddawanie ich w najem odbywa sie na zasa

dach określonych odrębnym reculaminem uchwalonym crzez Rade Nadzorcza.
Z. Przed oddaniem caratu w używanie Spółdzielnia zawiera z czło

nkiem urnowe określającą szczeeółowe warunki jeeo używania, 
•finansowania i rozliczeń w opąrciu o przepisy Statutu i 
reeulamin wymieniony w ust. 1 .

. Xm. Ustania

j* a 3a

Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek: 
1/ wystąpienia członka 
2/ wykluczenie członka 
3/ wykreślenie członka
4/ śmierci członka / ustania osoby prawnej /
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& 39
1. Członek może wystąpić za Spółdzielni w każdym czasie za 

pisemnym wypowiedzeniem złożonym Zarządowi.
2. Okres wypowiedzenia wynosi i miesiąc i rozpoczyna sie od 

pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 
dniu zgłoszenia wystąpienia.

3. Za data wystąpienia członka uważa sie następny dzień po upły 
wie okresu wypowiedzenia.

& 40

Członek może Być wykluczony przez Rade Nadzorcza na wniosek
Zarządu z przyczyn zawinionych, a w szczególności;
1/ świadomego działania na szkodę Spółdzielni,
Zt uporczywoEO naruszania przepisów Statutu, regulaminów i

uchwał creanów Spółdzielni, a w szczególności niewpłacania 
zaliczek na wkład budowlany i innych należności w terminach i wysokości określonej przez Zarząd,

& 41

1. Członek Spółdzielni nie wykonujący obowiązków statutowych z 
przyczyn przez niego nie zawinionych może hyć pozbawiony 
członkostwa przez wykreślenie z rejeBtru członków Spółdzie
lni ,

2, Wykreślenie może nastąpić w szczególności, gdy członek:
1/ nie wpłacił w terminie wpisowego, udziału albo wkładu

mieszkaniowego lub budowlanego.

6 42

1. Wykluczenia albo wykreślenia dokonuje Rada Nadzorcza na wnio
sek Zarządu albo z własnej inicjatywy zwykłą większością gło
sów.

2. Na posiedzenie, na którym ma być rozpatrywana sprawa 
wykluczenia albo skreślenia. Rada Nadzorcza powinna wezwać 
zainteresowanego członka lub jego pełnomocnika, jeżeli 
członek takiego pełnomocnika pisemnie ustanowił.
Jeżeli członek albo jego pełnomocnik nie przybędzie.
Rada Nadzorcza może rozpatrzyć wniosek bez ich wysłuchania.
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* 43

1.0 wykluczeniu lub wykreśleniu z rejestru członków Spółdzie
lni należy zawiadomić zainteresowanego członka listem poleco
nym w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji. Do zwiadomienia 
należy dołączyć uzasadnienie decyzji oraz podać tryb i termin 
wniesienia odwołania.

e.Wykluczenie lub wykreślenie staje się skuteczne z dniem 
doręczenia zawiadomienia o decyzji Rady HadzorczeJ. 
Zawiadomienie zwrócone na skutek niezgłoszenia przez członka 
zmiany adresu ma moc prawną doręczenia.

* 44

1 . Wykluczonemu lub wykreślonemu członkowi przysługuje prawo
odwołania do ZetranIa Przedstawiciel I w ciągu 30 dni od daty * 
otrzymania zawiadomienia w wykluczeniu lub wykreśleniu oraz • 
prawo popierania na Zebraniu Przedstawicieli tego odwołania 
osobiście lub przez pełnomocnika.

£. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Zebraniu 
ffiŁdstiiHlclel i , o ile złożone zostało co najmniej na 30 
dni przed Jego zwołaniem.

3. O terminie Zebrania Przedstawiciel I odwołujący się powinien 
być zawiodomiany listem poleconym co najmniej na 7 dni przed 
tym terminem .

& 45

Członka ziparłego skreśla się z rejestru ze skutkiem od dnia, w 
którym nastąpiła śmierć , a osobę prawną - ze skutkiem od dnia 
jej ustania.

A. Wygaśnięcie IofcatorsfcIego prawa do lokalu.

& 46
l. Lokatorskie prawo do lokalu wygasa z cbwilą ustania członko

stwa oraz w innych wypadkach wskazanych w statucie. W razie 
gdy przysługuje ono małżonkom, wygaśnięcie następuje z chwi
lą ustania członkostwa obojga małżonków.

£. Po wygaśnięciu prawa do lokalu, członek, oraz zamieszkujące w 
tym lokalu osoby, które prawa swoje wywodzą od członka, 
obowiązane są w terminie 3 miesięcy od wygaśnięcia prawa do 
opróżnienia lokalu i do przekazania go Spółdzielni. 
Spółdzielnia nie ma obowiązku dostarczenia lokalu zamiennego.
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& 47
Z chwilą śmierci jednego z małżonków, lokatorskie prawo do loka
lu, które przysługiwało "obojgu małżonkom, przypada drugiemu 
małżonkowi.Małżonek ten, jeżeli nie Jest członkiem Spółdzielni, 
powinien pod rygorem wygaśnięcia prawa, w terminie jednego roku 
od dnia śmierci członka,złożyć deklarację członkowską.
Postanowienie to nie narusza uprawnień spadkobierców do
dziedziczenia wkładu.

& 48

1. V razie wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu w nastę
pstwie ustania członkostwa lub niedokonania czynności, o 
której mowa w & 47 małżonkowi, dzieciom i innym osobom 
bliskim zamieszkałym razem z byłym członkiem,przysługuje 
roszczenie o przjęcie do Spółdzielni i o przydział prawa do 
lokalu po byłym członku.

2. W razie ustania członkostwa w okresie oczekiwania na przy
dzielenie lokalu małżonek, dzieci i inne osoby bliskie, 
zamieszkałe razem z byłym członkiem, mają prawo roszczenia o 
przyjęcie do Spółdzielni i o przyjęcie lokalu w kolejności 
przysługującej byłemu członkowi. Małżonkowi roszczenie to 
przysługuje niezależnie od miejsca zamieszkania.

3. Dla zachowania roszczeń, o których mowa w ust. E, konieczne 
Jest złożenie w terminie 12 miesięcy od chwili ustania czło
nkostwa deklaracji członkowskiej i pisemnego wniosku o 
przydział lokalu. W razie, gdy spółdzielcze prawo do lokalu 
wygasło na skutek niezłożenia przez pozostałego przy życiu 
małżonka deklaracji w terminie Jednego roku, termin ten 
wynosi kolejno 12 miesięcy i biegnie od chwili wygaśnięcia 
prawa.

4. Jeżeli zgłasza się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w 
postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyzna
czonego przez Spółdzielnię terminu do wystąpienia do sądu, 
wyboru dokonuje Spółdzielnia.

B- Wresirletle własność i owero prawa do lokalu

a  4 9  .

i. Własnościowe prawo do lokalu wygasa z upływem 6 miesięcy od 
dnia ustania członkostwa z innych przyczyn niż śmierć 
członka, chyba, że członek przed upływem tego terminu wskaże 
osobę, której zbył prawo, a osoba ta złoży deklarację człon- 
koską.
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S 30

i .W razie śmierci członJca spadkobierca powinien, w terminie 
Jednego roku od dnia otwarcia spadku, przedstawić Spółdzie
lni stwierdzenie nabycia spadku,a Jeżeli postępowanie sądowe 
o to stwierdzenie nie zostało zakończone w tym terminie, 
złożyć dowód Jego wszczęcia;

2. Jeżeli spadkobierców jest kilku, powinni oni ponadto, w
terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postępowania 
o stwierdzeniu nabycia spadku, wskazać spadkobiercę, któremu 
własnościowe prawo do lokalu przypadł o lub przedstawić dowód 
wszczęcia postępowania o dział spadku. W ostatnim wypadku 
wskazanie spadkobiercy powinno nastąpić w terminie 3 miesię
cy od dnia zakończenia postępowania działowego.

3.Spadkobierca nie będący członkiem Spółdzielni powinien złożyć 
deklarację członkowską wraz ze stwierdzeniem nabycia spadku, 
a gdy spadkobierców Jest kilku- wraz z dowodem, że przypadło 
mu własnościowe prawo do lokalu na mocy działu spadku.

4. W razie niedopełnienia czynności przewidzianych w ust. 1- 3 
lub odmowy przyjęcia spadkobiercy w poczet członków Spółdzie
lni, prawo do lokalu wygasa.

5. W razie śmierci jednego ze współmażonków, którym wspólnie 
przysługiwało prawo do lokalu oraz w wypadku zapisu prawa do 
lokalu, postanowienia ust. 1 - 4  stosuje się odpowiednio.

6 .Własnościowe prawo do lokalu może także wygasnąć w innych 
wypadkach wskazanych w statucie.

& 51

1. W razie śmierci członka przed przydzieleniem lokalu
wkład budowlany wraz ze związanymi z nim uprawnieniami prze
chodzi na spadkobierców, chyba że nie dokonują oni czynności 
przewidzianych w postanowieniach & 43 ust. 1-3, które 
stosuje się odpowiednio.

£. W razie ustania członkostwa z przyczyn Innych niż śmierć
przed przydzieleniem lokalu lub zamieszkaniem przez członka 
w przydzielonym lokalu, małżonkowi, dzieciom i innym osobom 
bliskim byłego członka,którzy zamieszkiwali z nim,przysługu
je roszczenie do Spółdzielni i przydział lokalu po byłym 
członku.

& 32

Opróżnienie lokalu, do którego prawo wygasło, następuje w trybie 
i na warunkach określonych w & 46 ust.2.



C. Wygaśniecie prawa do lokalu użvtfcowego X  cannażu

& 33

i. Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub garażu wygasa w 
trybie i na warunkach, przewidzianych w Statucie dla wygaśnię
cia własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego - z zastrze
żeniem postanowień $ 31 ust. £ Statutu.
Po wygaśnięciu uprawnień do lokalu użytkowego członek oraz 
osoby, które prawa swoje od niego wywodzą, obowiązane aą do 
opróżnienia lokalu w terminie 3 miesięcy od chwili wygaśnię
cia prawa. Spółdzielnia nie ma obowiązku dostarczenia lokalu 
zamiennego.

f. jgoz I i cienie z. tytułu udziałów,. wkładów X r^wnowartcś c I 
spćłśi! lelczcco prawa do lokalu.

& 54

l. Vf razie wygaśnięcia prawa do lokalu byłemu członkowi lub 
spadkobiercom zmarłego członka przysługuje, po potrąceniu 
należności przypadających Spółdzielni:
i/ w przypadku lokatorskiego prawa do lokalu - zwrot udziału 

i wkładu mieszkaniowego na podstawie uaktualnionej wartości 
. określonej według zasad ustalonych przez Radę nadzorczą.

2.J w przypadku własnościowego prawa do lokalu mieszkalneeo 
lu*> użytkowego - równowartość ustalona w oparciu o 
wniesiony przez członka wkład budowlany z uzwfilędnleniem s 
prze? członka wkład budowlany z uzwględnieniem z

a/ zwyżki lub zniżki kosztów budowy 
b/ przypadającego na dany lokal wartości zużycia 
o/ zniszczenia lokalu przekraczającego normalne zużycie 
d/ Innycb okoliczności mających wpływ na obniżenie lub 

podwyższenie wartości użytkowej lokalu. Szczegółowy 
regulamin ustalania równowartości własnościowego 
prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego określa 
Pada nadzorcza.

3. W razie ustania członkostwa z innych przyczyn, niż śmierć , 
przed uzyskaniem własnościowego prawa do lokalu lub 
zamieszkaniem członka w przydzielonym mu lokalu, byłemu 
członkowi przysługuje zwrot kwot wpłaconych na wkład budowla
ny.
31 zwrot wkładu budowlanego w wysokości obliczonej zgodnie 

z postanowieniem ust- X pkt. St o ile ustanie członkostwa



rastąplło po objęciu lokalu, a prawo do wkładu nie 
przeszło na następcę byłepo członka bą<*z spadkobiercę - 
zmarłepo członka.

4. V sytuacji przewidzianej w & 51 ust. 1 spadkobierca członka 
przysługuje zwrot kwot wpłaconych, na wkład budowlany.

5. Postanowienia ust. 3 -4 stosuje się odpowiednio do spółdzie
lczych praw do lokali użytkowych i do garaży.

S. Byłemu członkowi nie przysłupuje prawo do -Funduszu zasebc- 
- wepe oraz Innepo majątku Spółdzielni w okresie jej działa
lność I.

& 55
i. Rozliczenie z byłym członkiem lub ze spadkobiercą zmarłego 

członka powinno być dokonane:
1/ z tytułu udziałów - na podstawie zatwierdzonego bilansu tego 

roku, w którym członek przestał należeć do Spółdzielni,
£/ z tytułu wkładu mieszkaniowego - na dzień ustania członko

stwa / wygaśnięcie spółdzielczego prawa do lokalu/,
3/ z tytułu równowartości własnościowego prawa do lokalu

mieszkalnego, użytkowego lub garażu - na dzień wygaśnięcia 
tego prawa,

4/ z tytułu kwot wpłaconych na poczet wkładu mieszkaniowego lub 
budowlanego - na dzień ustania członkostwa.

a 56
1. Wypłata kwot należnych byłemu członkowi, spadkobiercom 

zmarłego członka lub prawnym następcom, powinna być dokonana:
1/ z tytułu udziałów - w ciągu 1 miesiąca od dnia zatwierdze

nia bilansu przez Zebranie Przedstawi ciel I ,
£/ z tytułu wkładu mieszkaniowego - nie później, niż w ciągu 

3 miesięcy od dnia wygaśnięcia lokatorskiego prawa do 
lokalu, a w razie wszczęcia postępowania o stwierdzenie 
nabycia spadku, nie później, niż w ciągu 3 miesięcy od 
zawiadomienia Spółdzielni o stwierdzeniu nabycia spadku.

3/ z tytułu równowartości własnościowego prawa do lokalu
mieszkalnego, użytkowego lub do garażu - nie później, niż 
w ciągu 3 miesięcy od daty wygaśnięcia tego prawa, a w 
razie wszczęcia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, 
nie później, niż w ciągu 3 miesięcy od zawiadomienia 
Spółdzielni o stwierdzeniu nabycia spadku.

4/ z tytułu kwot wniesionych na poczet wkładu mieszkaniowego 
lub budowlanego - w ciągu 3 miesięcy od dnia ustania 
członkostwa.
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£. Osoba uprawniona nie może skutecznie domagać się wypłaty 

należności wymienionych w ust. ł pkt. £ i 3 przed upływem 
i miesiąca od dnia opróżnienia lokalu przez członka oraz 
osoby, która prawa sw'oJe wywodzi od członka.

Organa Spółdzielni

& 57
Organami Spółdzielni są :
A. Zebranie Przedstawicie! i
B. Rada Hadzorcza 
Ci Zarząd
D. Zebranie Grup Członkowskich

S 58
A. Zebranie Przedstawicieli Jest najwyższym organem Spółdzielni.

& 59
I. Przedstawiciela wybiera Zebranie Grupy Członkowskiej na okres 

3 lat a w wyborach uzupełniających do kolka kadencji. 
Przedstawicielem nie może był pracownik Spółdzielni.

Z. Odwołanie I wybór nowych Przedstawicieli może nastąpić na 
corocinych Zebraniach Grupy Członkowskiej,albo na nadzwycza
jnych zebraniach zwołanych do kolka marca, na wniosek 1/5 
członków grupy w terminie Z tygodni od złożenia wniosku.

3. Szczegółowy regulamin zwoływania Zebrać, zasad obradowania
I podejmowania wniosków oraz uchwał na Zebraniu Grupy Członkowskiej ustala Rada nadzorcza.

4. Kadencja Przedstawicieli wygasa przed zwyczajnym Zebraniem 
Przedstawicieli w trzecim roku po dokonaniu wyboru Przedsta
wiciel i .

5. Mandat Przedstawiciela wygasa:
1/ z chwilą upływu kadencji,
£/ w razie ustania członkostwa w Spółdzielni,
3/ w razie zrzeczenia się mandatu,
4/ w razie odwołania Przedstawiciela przed upływem kadencji 

przez Zebranie Grupy Członkowskiej
6. Przedstawiciel może być odwołany uchwałą Zebrania Grupy 

Członkowskiej przed upływem okresu, na który został wybrany 
jeżeli nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. W takim 
przypadku, oraz w razie ustąpienia Przedstawiciela lub
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wygaśnięcia jego mandatu na skutek ustania członkostwa. 
Zebranie Grupy Członkowskiej może dokonać wyboru nowego 
Przedstawiciela na okres do końca kadencji Jego porzednika.

& 60
1. Przedstawiciel może brać udział w Zebraniu Przedstawicieli 

tylko osobiście.
2. Każdy Przedstawiciel ma jeden głos bez względu na ilość 

posiadanych udziałów.
3. Osoba prawna bierze udział w Zebraniu Przedstawicieli 

przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika; dotyczy to 
także udziału w Zebraniu Przedstawicieli osoby prawnej 
wybranej na Przedstawiciela.

4. V Zebraniu Przedstawicieli mają prawo brać udział z prawem 
zabierania głosu członkowie Rady Hadzorczej i Zarządu, a
z głosem doradczym przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzie.-' 
czej. Związku Rewizyjnego, Związku Gospodarczego, w których 
Spółdzielnia Jest zrzeszona oraz inne osoby zaproszone.

5. Przedstawiciel noże żądać od Zarządu, członków I pracowni
ków Spółdzielni Informacji na temat Jej organizacji I 
działalności oraz na prawo wglądu w dokumentację doty
czącą działalności Spółdzielni.

S. Szczegółowy tryb zapraszania na Zebranie Przedstawicieli 
innych osób , określa regulamin Zebrania Przedstawicieli.

& 61
Do wyłącznej właściwości Zebrania Przedstawicieli należy:
1/ uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej i 

społeczno-wychowawczej Spółdzielni,
2/ rozpatrywanie 1 ocena wyników działalności Spółdzielni, a 

w azczególności:
a/ rozpatrywanie sprawozdań Rady Hadzorczej i Zarządu,
b/ zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów, oraz 

podejmowanie uchwał w tych sprawach i udzielanie 
absolutorium członkom Zarządu,

c/ podejmowanie uchwał w związku z oceną po lustracyjną 
działalności Spółdzielni.

3/ uchwalanie regulaminów Zebrania Przedstawicieli , Rady 
Hadzorczej i Zebrań Grup Członkowskich,

4/ rozpatrywaniu w postępowaniu wewnątrzspóldzielczym odwołań 
od uchwał Rady Hadzorczej,
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5/ podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości i zbycia 
zakładu, połączenia Spółdzielni., Jej podziału lub likwida
cji, a także przyłączenia Jej Jednostek organizacyjnych 
do innej Spółdzielni, a także uczestniczenia w innych osobach 
prawnych,

6/ wydzielanie Jednostek organizacyjnych na wewnętrzny roz
rachunek gospodarczy,

7/ uchwalanie zmian Statutu,
8/ oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań , Jaką Spółdzielnia 

może zaciągnąć,
9/ podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni 

do Związku lub wystąpienia z niego; wybór delegatów i ich 
zastępców na zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest 
zrzeszona'.

1 0 /podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki 
bilansowej lub sposobu pokrycia strat.

5 62

1. Zwyczajne Zebranie Przedstawicieli zwołuje Zarząd Z razy 
w roku, w tym pierwsze w terminie do 30 czerwca.

2. nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli może być zwołane z 
ważnych powodów przez Zarząd w każdym czasie.

3. zarząd zwołuje Zebranie Przedstawiciel i także ha żądanie:
1/ Rady Hadzorczej
2/ przynajmniej 1/20 członków Spółdzielni
3/ Zebrań Crup Członkowskich , obejmujących co najmniej i/5 

Członków Cropy Członkowskiej
4/ przynajmniej 1/3 Przedstawicieli,

Żądanie zwołania Zebrania Przedstawicieli powinno być złożone 
na piśmie, z podaniem celu jego zwołania.

4. V przypadkach wskazanych w ust. 3 Zebranie Przedstawicieli 
zwołuje Zarząd w takim terminie , aby mogło się ono odbyć
w ciągu 3 tygodni od dnia wniesienia żądania.
Jeżeli to nie nastąpi, może je zwołać Rada Hadzorcza.

5. Uprawnieni do żądania zwołania Zebrania Przedstawicieli 
mogą również żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku 
obrad. Żądanie takie powinno być zgłoszone pisemnie co 
najmniej na * tydzień przed terminem Zebrania Przedstawicieli
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& 63
1. O czasie , miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli, 

Przedstawiciele powinni być zawiadomieni pisemnie co najmniej 
na 2 tygodnie przed terminem .Zebrania. Pozostali członkowie 
Spółdzielni są zawiadamiani przez wywieszenie ogłoszeń w 
biurze Zarządu i w domacb Spółdzielni w tym samym terminie.

2. V przypadku wniesienia do porządku obrad Zebrania Przedstawi- 
. cieli dodatkowych, spraw, uzupełniony porządek obrad powinien
być podany do wiadomości członkom Spółdzielni /Przedstawicie
lom/ na 7 dni przed terminem Zebrania Przedstawiciel i.

& 64

1, Zebranie Przedstawiciel | może podejmować uchwały Jedynie w 
sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości 
Przedstawicielom w sposób określony w & S3 Statutu.

2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności 
co najmniej potowy uprawnionych dto etosowanla. Większość 
kwalifikowana wymagana jest :
1. 2/3 - dla podjęcia uchwały o zmianie statutu, likwidacji 

Spółdzielni oraz przywrócenia działalności Spółdzielni w 
przypadku uprzedniego postawienia Jej w stan likwidacji;

2. 2/3 - dla podjęcia uchwały o połączeniu Spółdzielni z inną 
spółdzielnią.

3- 2/3 - dla odwołania członka Rady nadzorczej -

& 63
Uchwały Zebrania Przedstawiciel I obowiązują wszystkich członków 
Spółdzielni.

& 66

Tryb obradowania Zebrania Przedstawicieli, przeprowadzania 
wyborów i podejmowania uchwał określa regulamin Zebrania 
Przestawicie!i -

13* Pada Nadzorcza
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Sc 67

Rada nadzorcza sprawuje kontrolę I nadzór nad działalnością 
Spółdzielni.

& 68
i. Rada Nadzorcza składa aię z © osób wytranych bo*pośre

dnio przez Zebranie Przedstawićleli, spośród członków 
Spółdzielni na okres 3 lat:.

Z. Członkiem Rady Nadzorczej nie może byó pracownik Spółdzielni.
a / W skład Rady Nadzorczej nie rrcfia wchodzić osoby będące

kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzle- 
nl lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z 
członkami lub kierownikami bieżącej działalności gosp- 
darczej Spółdzielni w związku małżeńskim, albo w stosu- * 
nku pokrewIeństwa lub powinowactwa w linii prostej 
lub w drugim stopniu linii bocznej.

3. Nandat członka Rady Nadzorczej wygasa z uyływem kadencji, na 
którą został wybrany. Utrata mandadu przd upływem kadencji 
następuje w przypadkach:
1/ odwołania większością 2/3 głosów przez Zebranie Przedsta

wiciel 1
2/ zrzeczenie się mandatu,
3/ ustanie członkostwa w Spółdzielni,

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu w warunkach określonych w
ust.3 , zostaje on obsadzony przez nowego członka wybranego
na najbliższym Zebraniu Przedstawić lei i .

5- 3 - letnia kadencja Rady Nadzorczej kończy się wraz z wyborem 
nowego składu Rady na Zebraniu Przedstawicieli w trzecim roku 
po wyborze ustępującej Rady.

& 69
1. Do zakresu działania Rady nadzorczej należy:
1/ uchwalanie planów gospodarczo - finansowych Spółdzielni, 

oraz innych programów jej działalności,
H/ nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególno

ści :
a/ badanie okresowych sprawozdań i bilansów,
b/ dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię 

Jej zadań,
c/ uczestniczenie w lustracjach Spółdzielni i nadzór nad 

wykonaniem zaleceń poluatracyjnych , ■



d/ kontrola wykonania planów gospodarczych Spółdzielni, 
badanie okresowych, zamknięć rachunkowy eh, rocznego 
sprawozdania finansowego i atann majątkowego Spółdzielni, 

i'/ wybór bietłego rewidenta priepro**HaJąceso badanie 
sprawozdania -fInansoweijo wybiera Rada H a i i o m a  z 
zachowaniem warunków Jrł'c; bezstronności I niezależności, 
wymienionych w art.SS ust. 2 ustawy z dnia Zł września 
iSM r. o rachunkowości / Dz.tJ. Mn. 1Z1, poz. SB1/

£/ opiniowanie projektów regulaminów i innych przepisów 
wewnętrznych Spółdzielni, kierowanych do Zebrania 
Przedstawićlei 1,

g/ zatwierdzanie struktury organizacyjnej i liczby etatów 
w Spółdzielni,

h/ przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez 
Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej poszczególnych 
członków.

3/ podejmowanie uchwał w sprawie nabywania lub obciążania nie
ruchomości, przejmowania w administrację domów nie 
stanowiących własności Spółdzielni,

i/ podejmowanie uchał w sprawie tworzenia funduszów celowych,
5/ wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i jego 

Zastępców,
6/ podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych orga

nizacji społecznych i gospodarczych oraz występowania z nich
7/ podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywa

nych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu oraz repre
zentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do
reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady 
Hadzocczej przez nią upoważnionych,

8/ uchwalanie regulaminów Zarządu i porządku domowego,
9/ uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych dla Zebrania 

Przedstawiciel i ,
10/ uchwalanie zasad ustalania opłat za korzystanie z usług i 

urządzeń Spółdzielni oraz wytycznych w sprawie zasad usta
lania opłat za używanie lokali,

11/ uchwalanie wysokości odsetek za zwłokę w uiszczaniu opłat 
na pokrycie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi 
przypadającymi na zajmowane przez członków lokale,

12/ uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,
13/ rozpatrywanie odwołań od uchwał i decyzji Zarządu,
li/ rozpatrywanie skarg i zażaleń od działalności Zarządu,
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15/ podejmowanie uchwał w oprawie wykluczenia lub wykreślenia 

członka z rejestru członków Spółdzielni,
16/ składanie Zebraniu Przedstawiciel1 sprawozdań zawierającycb 

w szczególności wyniki przeprowadzonych kontroli i ocenę 
bilansu,

17/ rozpatrywanie i opiniowanie sposobu realizacji wniosków
zgłoszonych w sprawach Spółdzielni przez Zebranie Przedsta
wicieli ,

£. Rada nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników 
Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać 
księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku 
Spółdzielni.

3. Rada Hadzorcza okłada sprawozdanie ze swojej działalności 
Zebraniu Przedstawicieli.

S 70
1. Rada Hadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jego 

Zastępcę i Sekretarza oraz powołuje w miarę potrzeby komisje, 
ustalając zakres ich działalności.

2. Posiedzenie Rady Hadzorczej zwołuje, co najmniej raz na 
miesiąc. Przewodniczący Rady Hadzorczej, a w razie Jego nie
obecności Zastępca Przewodniczącego. Pierwsze zebranie Rady 
Hadzorczej zwołuje Przewodniczący Zebrania Przedstawicieli
w celu ukonstytuowania się Rady Hadzorczej.

3. Posiedzenie Rady Hadzorczej powinno być zwołane także na 
wniosek 1/3 składu Rady Hadzorczej lub na wniosek Zarządu 
w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

4. Praca w Radzie Hadzorczej może być odpłatna. Wysokość 
i sposób odpłatności ustala Zebranie Przedstwlclei i.

& 71
Regulamin Rady Hadzorczej określa szczegółowo tryb obradowania i 
podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady 
Hadzorczej.

C. Zarząd
a 72

1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje Ją 
na zewnątrz.
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2. Zarząd okłada się z trzech osób wybranych przez Radę 

Hadzorczą .Członków Zarządu wybiera w głosowaniu tajnym 
Rada Hadzorcza zwykłą większością glonów.

3. Członek Zarządu mole być w każdej cbwili odwołany przez Radę 
Hadzorczą. Ponadto Zebranie Przedstawicieli może odwołać tych. 
członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium. V takim 
przypadku nie stonuje się & 64 pkt. 1.

4. Odwołanie członka Zarządu nie narusza Jego uprawnień 
wynikających, ze stosunku pracy.

5. Odwołanie członka Zanządo , wymasa pisemnego uzasadnienia.

& 73

1. Zarząd składa sprowozdanie z działalności Radzie Hadzorczej 
i Zebraniu Przedstawicieli.

2. Zarząd rozpatruje opinię i wnioski zgłoszone w aprawch Spół
dzielni przez Zebranie Grapy Członkowskiej; o sposobie ich 
wykorzystania lub załatwienia powiadamia właściwe Zebranie 
Grupy Członkowskiej.

& 74
Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie
zastrzeżonych w ustawie lub w Statucie dla innych organów
Spółdzielni a w szczególności :
1/ podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia członków do 

Spółdzielni oraz przydziału lokali mieszkalnych, użytkowych, 
garaży i przeniesienia Ich własności,

2/ sporządzanie projektu planu działalności Spółdzielni,
3/ prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonego

planu i wykonanie związanych z tym czynności organizacyjnych 
i finansowych.

4/ zabezpieczenie majątku Spółdzielni,
5/ sporządzanie rocznych sprawozdań i bilansów oraz przedkłada

nie ich do zatwierdzenia Zebraniu Przedstawicieli,
6/ zwoływanie Zebranie Przedstawicieli i Zebrań Grup Członko

wskich, ' .
7/ zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań,
6/ udzielanie pełnomocnictwa.
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5 73
1. Zarząd Spółdzielni, po.uzyskaniu zgody Rady Hadzorczej, może 

powołać Kierownika bieżącej działalności gospodarczej zgodnie 
z art. 53 ustawy.

2. Osoba, o Której mowa w ust. 1 Kieruje bieżącą działalnością 
gospodarczą Spółdzielni w ramach uchwał Zarządu, z 
wyłączeniem spraw wymienionych w & 74 pkt. 1, 2, 5, 6 i 7 
Hie wyłącza to uprawnienia Zarządu do podejmowania uchwał w 
Każdej sprawie z zakresu Jego działania.

4 76
1. Zarząd pracuje Kolegialnie na odbywanych okresowo posiedze

niach. W. okresie pomiędzy posiedzeniami.Zarząd wykonuje 
swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członków 
Zarządu.

2. Podział czynności pomiędzy członków Zarządu, sprawy zastrze
żone do decyzji kolegialnych, tryb obradowania i podejmowania 
uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin 
Zarządu uchwalony przez Radę Hadzorczą.

& 77
1. Oświadczenia woli za Spółdzielnię składają przynajmlej dwaj 

członkowie Zarządu lub Jeden członek Zarządu i osoba do tego 
przez Zarząd upoważnina (pełnomocnik).

E. Oświadzenia, o których mowa w ust. 1 składa się w ten sposób 
że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania 
zamieszczają swoje podpisy.

& 76
Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie 
pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z 
kierowaniem bieżącą działalnością Spółdzielni lub jej wyodrębni- 
nej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocni
ctwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności 
szczególnych.

6 TS
1. Członkowie Radły Nadzorczej I Zarządu nie mogą uczestniczyć

we władzach podmiotów gospodarczych mających zawarte ze 
Spółdzielnią umowy o dostawy I usługi-

P. Zebranie Crupy Członkowskie 1
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i. Podziału członków na Grupy Członkowskie dokonuje Rada Hadzor- 
cza na wniosek Zarządu," przyjmując za podstawę zamieszkiwa
nie na określonym terenie lub posiadanie przez członka 
Spółdzielni na tym terenie spółdzielczego prawa do lokalu 
użytkowego, a w odniesieniu do członków oczekujących na przy
dział lokalu - ilość osób wchodzących w skład poszczególnych 
Grup.

Z. Jeżeli członkowi przysługują spółdzielcze prawa do kilku 
lokali użytkowych / albo do lokalu mieszkalnego i lokalu 
użytkowego/, zaliczenie tego członka do określonej Grupy 
Członkowskiej następuje na podstawie odrębnej decyzji 
Rady Hadzorczej.

& S l

1. Do uprawnień Zebrań Grup Członkowskich należy:
1/ wybór i odwołanie Przedstawicieli członków na Zebranie 

Przedstawicieli,
2/ wyrażanie swojej opinni i zgłaszanie do właściwych organów 

Spółdzielni wniosków w sprawach Spółdzielni, a w szczegól
ności we wspólnych sprawach członków wchodzących do danej 
Grupy Członkowskiej,

Z. Liczbę Przedstawicieli wybieranych przez każdą Grupę
Członkowską ustala Rada Hadzorcza w stosunku proporcjonalnym 
do liczebności danej Grupy Członkowskiej. Każda Grupa 
Członkowska wybiera co najmniej jednego Przedstawiciela.

S 82
1. Zebrania Grup Członkowskich powinny być , zwoływane co najmniej 

raz w roku - przed planowanym teraniem obrad Zebrania 
Przedstawicieli, a także na żądanie jednej dziesiątej człon
ków wchodzących w skład danej Grupy.

2. Zebranie Grupy Członkowskiej podejmuje uchwały w głosowaniu 
jawnym z wyjątkiem wyboru i odwółania Przedstawicieli, 
które dokonywane są w głosowaniu tajnym.
Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów nie przekracza liczby 
wybieranych Przedstawicieli, głosowanie tajne może być 
zastąpione głosowaniem jawnym. Odwołanie Przedstawiciela 
następuje większością 2/3 głosów.

3. Tryb obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin 
obrad Zebrania Grupy Członkowskiej uchwalony przez Zebranie 
Przedstawiciel 1.
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& 83

ł.Hieszkańcy budynku / budynków/ mogą utworzyć Rade Domu /Domów/ 
będącą jego ,/ich/społecznym gospodarzem, wspierającą działa
nia i pracę administarc j i . Rada Domu / Domów / nie jest 
organem Spółdzielni. Wszystkie organy Spółdzielni mają 
obowiązek udostępniać Radzie Domu /Domów/ dokuraenty związane 
z obszarem jej działania, a w szczególności rozliczenie 
kosztow budowy oraz kosztów eksploatacji, konserwacji 1 
remontów.

2. Rada Domu /Domów/ jest wybierana przez zebranie co najmniej 
1/3 mieszkańców domu /domów/ będących, członkami Spółdzielni.

3. Szczegółowy zakres działań i organizacji Rady Domu /Domów/ 
określa regulamin uchwalony przez Radę Hadzorczą.

VII. Gospodarka Snółililelel

& 84
1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadzie 

rachunku gospodarczego przy zapewnieniu korzyści członkom.
2. Spółdzielnia tworzy :

1/ fundusze własne:
a/ udziałowy 
b/ zasobowy 
c/ wkładów budowlanych 
d/ wkładów mieszkaniowych
2/ fundusze celowe: 
a/ remontowy 
b/ społeczno-wychowawczy
3/ fundusze dla pracowników: 
a/ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

4/ straty bilansowe Spółdzielni pokrywa się z f«xlusiu
zasobowego, a w części przekraczającej -fundusz zasobowy- 
z -Funduszu udziałowego i Innych -Funduszów własnych 
Spółdzielni wedłue kolejności ustalonej w 8 04 pkt. Z.

3. Inne fundusze mogą być tworzone na podstawie uchwały Rady 
nadzorczej .

4. Szczegółowe zasady tworzenia i gospodarowania funduszami,
o których mowa w ust. 2 oraz w ust. 3 określają regulaminy 
■uchwalone przez Radę Hadzorczą.

Opracowała:kTotni s Ja Statutowa 1 tner Hanna Archicińska -Gajewska
Objaśnienie:
Pogrubionym drukiem zostały wprowadzone poprawki do Statutu.
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