
                                               ZMIANY   DO   STATUTU
                       SPÓŁDZIELNI   MIESZKANIOWEJ   „WSPÓLNOTA”  
                                                     W   SKOCZOWIE

1.  Dział  I. otrzymuje  brzmienie  :  „Postanowienia  ogólne  oraz  cel  i  przedmiot  działalności 
Spółdzielni”

2.  § 1 otrzymuje brzmienie :
1. Nazwa Spółdzielni brzmi : Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota”.
2. Siedzibą Spółdzielni jest miasto Skoczów ul. Targowa 26.
3. Terenem działania Spółdzielni jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Czas trwania Spółdzielni jest nieokreślony.
5. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” w Skoczowie, zwana dalej „Spółdzielnią”, działa na 
podstawie przepisów :

– ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( jedn. tekst : Dz.U. z 
2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późniejszymi zmianami ) - zwanej dalej „ustawą”,

– ustawy z dnia 16 września 1982 r. -  Prawo Spółdzielcze ( jedn. tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 
188, poz. 1848 z późniejszymi zmianami ), zwanej dalej „Prawem Spółdzielczym ”,

– innych ustaw oraz postanowień zarejestrowanego statutu

3.  § 2 – skreślony

4.  W § 3 zmienia się treść  ust. 7 i ust. 8. :
1. Ust. 7 otrzymuje brzmienie :
Spółdzielnia może zarządzać nieruchomością niestanowiącą jej mienia lub mienia jej członków na 
podstawie umowy zawartej z właścicielem ( współwłaścicielami ) tej nieruchomości.
2. Ust. 8 otrzymuje brzmienie :
Spółdzielnia buduje lub nabywa budynki w celach określonych w § 3 ust. 2 pkt 1-5. 
Dopuszcza się możliwość sprzedaży lokali osobom niebędącym członkami Spółdzielni.
Organem  uprawnionym  do  określenia  kryteriów  organizacyjnych  i  finansowych  podjęcia 
działalności o której mowa powyżej jest Walne Zgromadzenie.

5.  Dopisuje się § 3¹ o następującej treści :
Dla realizacji zadań określonych w § 3 Spółdzielnia :

1) prowadzi działalność inwestycyjną
2) zarządza nieruchomościami

6.  Dział II. Otrzymuje brzmienie : „Członkowie, ich prawa i obowiązki”

7.  Rozdział I. otrzymuje brzmienie : Powstanie członkostwa.

8.  § 4 otrzymuje brzmienie :
1. Członkiem Spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych 
lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych :

1) której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
2) której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
3) której przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 

mieszkalnego,
4) której  przysługuje  roszczenie  o  ustanowienie  odrębnej  własności  lokalu,  zwanej  dalej 

„ekspektatywą własności”,
2. Członkami Spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, 



albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego 
prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu.
3. Członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo 
do lokalu lub ekspektatywa własności. Osobie tej nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do 
lokalu mieszkalnego.
4.  Przepisy pkt  1  i  3  stosuje się  odpowiednio do osób,  którym przysługuje  prawo do miejsca 
postojowego w garażu wielostanowiskowym lub garażu wolnostojącego, o którym mowa w art. 1719

ustawy, lub do ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego, o którym 
mowa w art. 27¹ ustawy.
5. Członkiem Spółdzielni  może być  osoba fizyczna lub  prawna,  która  nabyła  prawo odrębnej 
własności lokalu.
6. Osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu, zachowuje członkostwo w Spółdzielni.
7.  Jeżeli  spółdzielcze  własnościowe  prawo  do  lokalu,  prawo  odrębnej  własności  lokalu  albo 
ekspektatywa własności należy do kilku osób, członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich, 
chyba , że przysługuje ono wspólnie małżonkom.
W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. 
Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię  terminu wystąpienia do sądu, nie 
dłużej niż 12 m-cy, wyboru dokonuje spółdzielnia. Do czasu rozstrzygnięcia przez sąd, lub wyboru 
dokonanego przez Spółdzielnię, osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do 
lokalu,  prawo odrębnej  własności  lokalu lub ekspektatywa własności  mogą  wyznaczyć  spośród 
siebie pełnomocnika w celu wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa w spółdzielni.

9.  § 5  otrzymuje brzmienie :
1. Członkostwo w spółdzielni powstaje z chwilą:

1) nabycia  roszczenia  o  ustanowienie  spółdzielczego  lokatorskiego  prawa  do  lokalu 
mieszkalnego,

2) nabycia ekspektatywy własności,
3) zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
4) zawarcia  umowy  o  ustanowienie  spółdzielczego  lokatorskiego  prawa  do  lokalu 

mieszkalnego, jeżeli członkostwo nie zostało nabyte wcześniej,
5) upływu terminu o którym mowa w § 54 ust. 4, w przypadkach przewidzianych w § 54 ust. 1, 

jeżeli przed upływem tego terminu jedna z osób, o których mowa w  § 54 ust. 1, złożyła 
pisemne  zapewnienie  o  gotowości  zawarcia  umowy  o  ustanowienie  spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem pkt 6,

6) prawomocnego  rozstrzygnięcia  przez  sąd  w  postępowaniu  nieprocesowym  lub  wyboru 
dokonanego  przez  spółdzielnię,  o  których  mowa  w   § 54  ust.  4,  w  przypadkach 
przewidzianych w   § 54 ust. 1, jeżeli pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o 
ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zgłosiła więcej 
niż jedna osoba.

2. Osoby nabywające członkostwo w Spółdzielni zgodnie z ust. 1 nie są zobowiązane do złożenia 
deklaracji członkowskiej.
Nabycie członkostwa stwierdza Zarząd Spółdzielni dokonując odpowiedniego wpisu w protokole 
Zarządu na najbliższym jego posiedzeniu.  Osoby takie Spółdzielnia informuje o fakcie nabycia 
członkostwa oraz o nadanym numerze w rejestrze członków. Informacja, o której mowa w zdaniu 
poprzednim, przekazywana jest członkowi w formie pisemnej.
Jeżeli  nabycie  własnościowego  prawa  do  lokalu  nastąpiło  przed  09.09.2017r.,  nabywca 
spółdzielczego  własnościowego  prawa  do  lokalu  staje  się  członkiem  Spółdzielni   w  dniu 
09.09.2017r.
3. Członkiem Spółdzielni  może być  osoba, która posiada prawo odrębnej własności lokalu albo 
najemca, o którym mowa w art. 48 ust. 1 ustawy. Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie 
deklaracji członkowskiej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Deklarację można złożyć 
na druku udostępnionym przez Spółdzielnię.



Deklaracja powinna zawierać :
1) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a w odniesieniu do osób prawnych – członków 

Spółdzielni – ich nazwę i siedzibę,
2) numer PESEL, a w odniesieniu do osób prawnych – numer NIP,
3) adres lokalu oraz określenie rodzaju lokalu ( mieszkalny czy użytkowy ), do którego osobie 

przysługuje prawo własności,
4) adres korespondencyjny
5) dane kontaktowe : numer telefonu, adres e-mail.

4.  Za osobę  niemającą  zdolności  do czynności  prawnych lub mającą  ograniczoną  zdolność  do 
takich czynności – deklaracje podpisuje jej ustawowy przedstawiciel.
5.  W  odniesieniu  do  posiadaczy  własnościowego  prawa  do  lokalu  bądź  właścicieli  lokali, 
Spółdzielnia może żądać przedłożenia aktu notarialnego bądź orzeczenia sądowego, na podstawie 
którego doszło do nabycia prawa do lokalu.
6. Organem właściwym do przyjmowania w poczet członków jest Zarząd.
7. Uchwałę w sprawie członkostwa osób, o których mowa w ust. 3, podejmuje Zarząd w ciągu 1 
miesiąca od dnia złożenia deklaracji. O uchwale zainteresowana osoba jest zawiadamiana na piśmie 
w ciągu 14 dni od daty jej podjęcia.
8. Zarząd nie może odmówić przyjęcia w poczet członków osób, o których mowa w ust. 3.
9. Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków 
Zarządu lub  osoby do  tego  przez  Zarząd upoważnionej,  z  podaniem daty  uchwały Zarządu o 
przyjęciu danej osoby w poczet członków.

10.  § 5¹,  § 5², § 5³ § 55 – skreślone

11.  Rozdział 2 . Prawa i obowiązki członków :
1. § 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie : 
Koszty sporządzania odpisów i kopii dokumentów, o których mowa w ust 2 pkt 7, z wyjątkiem 
jednej kopii aktualnego statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek 
spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie. Zasady odpłatności ustala w uchwale Zarząd.
Członek  zainteresowany  otrzymaniem  dokumentów  zgłasza  pisemnie  Zarządowi  wykaz 
dokumentów,  których  kopie  chce  otrzymać.  Zarząd  wyznacza  termin  wydania  kopii  tych 
dokumentów nie dłuższy jednak niż 7 dni.
2. § 6 dopisuje się ust. 7 w brzmieniu :
Członkowi Spółdzielni korespondencję niewymagającą potwierdzenia odbioru Spółdzielnia doręcza 
za pośrednictwem oddawczej  skrzynki  pocztowej  umieszczonej  w budynku,  w którym członek 
posiada lokal mieszkalny, z wyjątkiem przypadku, gdy wskazano Spółdzielni na piśmie inny adres 
do korespondencji. 

12.  § 7 otrzymuje brzmienie :
Członek Spółdzielni jest obowiązany :

1) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,
2) zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej,
3) pokrywać  opłaty  związane  z  :  eksploatacją  i  utrzymaniem  nieruchomości  w  częściach 

przypadających  na  jego  lokal,  eksploatacją  i  utrzymaniem nieruchomości  stanowiących 
mienie  Spółdzielni  jak  również  zobowiązania  Spółdzielni  z  innych  tytułów,  a  w 
szczególności  :  opłaty niezależne od Spółdzielni,  spłaty odsetek i  kredytów, gwarancji  i 
poręczeń,  kosztów  określenia  przedmiotu  odrębnej  własności  wszystkich  lokali 
mieszkalnych  i  lokali  o  innym  przeznaczeniu,  odsetek  ustawowych,  umownych  i  od 
należności  państwowych,  należności  finansowane  kredytem  Krajowego  Funduszu 
Mieszkaniowego, z tytułu przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz budżetowe,

4) uczestniczyć w kosztach budowy, eksploatacji i utrzymania nieruchomości spółdzielczych, 
działalności  społecznej,  oświatowej  i  kulturalnej  oraz  w  zobowiązaniach  Spółdzielni  z 



innych tytułów, przez wniesienie wkładów mieszkaniowych na zasadach określonych w 
umowie  i  Statucie,  w  wysokości  odpowiadającej  części  lub  całości  kosztów  budowy 
przypadających na jego lokal oraz przez uiszczanie opłat związanych z używaniem lokali, 
zgodnie z postanowieniami Statutu,

5) w  pełni  pokrywać  wydatki  związane  z  uzupełnieniem  lub  z  tworzeniem  dokumentacji 
technicznej,  o  której  mowa  w  ustawie  o  własności  lokali,  zgodnie  z  postanowieniami 
Statutu,

6)  pokrywać koszty nabycia przez Spółdzielnię własności lub prawa użytkowania wieczystego 
gruntów, zgodnie z postanowieniami Statutu,

7) terminowo uiszczać wymagane należności,
8) współdziałać w ochronie wspólnego dobra,
9) uzyskać zgodę Zarządu na wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie całego lub części 

lokalu, jeżeli byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia 
lokalu bądź jego części,

10) poinformować  Spółdzielnię  o  planowanych  remontach  w  mieszkaniu  celem otrzymania 
warunków technicznych obejmujących planowany remont,

11) informować  Spółdzielnię  o  wszelkich  zmianach  ilości  osób  zamieszkujących  w  lokalu, 
mających  wpływ  na  stosunki  cywilnoprawne  pomiędzy  nim  a  Spółdzielnią,  w  tym  na 
wysokość opłaty za mieszkanie i o zmianie adresu do korespondencji,

12)  na żądanie Zarządu lub administracji zezwolić na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne 
do przeprowadzenia przeglądu, konserwacji, remontu lub usunięcia awarii, a także w celu 
wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje,

13)  wskazać Spółdzielni osobę opiekującą się mieszkaniem w przypadku dłuższej nieobecności 
w mieszkaniu w celu realizacji czynności określonych w pkt 12,

14) ponieść  wszelkie  koszty  związane  z  ustanowieniem  przedmiotu  odrębnej  własności  i 
zawarciem umowy o  przeniesienie własności  lokalu,  jeżeli  przysługuje  mu spółdzielcze 
prawo do tego lokalu,

15) spłacić  zwrotną  pomoc  finansową  uzyskaną  z  funduszu  na  remonty  zasobów 
mieszkaniowych na sfinansowanie remontów nieruchomości obejmującej jego lokal,

16) ponieść  koszty  nabycia  prawa  wieczystego  użytkowania  lub  własności  gruntu  albo 
przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntu,

17)  pokryć koszty sporządzenia odpisów i kopii dokumentów sporządzonych na jego wniosek,
18)  przestrzegać zasad współżycia społecznego oraz regulaminu porządku domowego.

13.  Rozdział 3. Ustanie członkostwa § 8 otrzymuje brzmienie :
1. Członkostwo w Spółdzielni ustaje z chwilą :

1) wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
2) zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie,
3) zbycia prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie,
4) zbycia ekspektatywy własności lub udziału w tym prawie
5) wygaśnięcia  roszczenia  o  ustanowienie  spółdzielczego  lokatorskiego  prawa  do  lokalu 

mieszkalnego,
6) rozwiązanie umowy o budowę lokalu, o której mowa w art 18 ustawy.

2. Członkostwo w Spółdzielni ustaje także w przypadkach określonych w art 24¹ ust. 1 i art 26 
ustawy. Do osób, które w następstwie tego utraciły członkostwo w Spółdzielni, przepisy art. 108 b 
ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze dotyczące członków Spółdzielni stosuje się 
odpowiednio.
3.  W przypadku nabycia  prawa do gruntu  wraz z  prawem własności  znajdującego się  na  nim 
budynku albo udziałem we współwłasności tego budynku przez inną spółdzielnię mieszkaniową, 
osoby, którym przysługują spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali mieszkalnych w tym budynku 
albo roszczenie o ustanowienie takiego prawa, stają się członkami tej spółdzielni, a spółdzielcze 
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub roszczenie o ustanowienie takiego prawa przysługuje 



w stosunku do spółdzielni, która nabyła prawo do gruntu wraz z prawem własności budynku lub 
udziałem we współwłasności budynku. Jednocześnie ustają stosunki członkostwa w Spółdzielni, 
której prawo do gruntu wraz z prawem własności znajdującego się na nim budynku albo udziałem 
we współwłasności tego budynku zostało zbyte.
4.  Jeżeli  członkowi przysługuje w Spółdzielni  więcej  niż  jeden tytuł  prawny do lokalu będący 
podstawą  uzyskania  członkostwa,  utrata  członkostwa  następuje  dopiero  w  przypadku  utraty 
wszystkich tytułów prawnych do lokali w ramach Spółdzielni. Przepis ten stosuje się odpowiednio 
do członka, który jest stroną umowy lub umów o budowę lokalu lub lokali.

14.  § 9 otrzymuje brzmienie :
1. Członek, o którym mowa w § 5 ust. 3, może wystąpić ze Spółdzielni w każdym terminie za 
wypowiedzeniem złożonym Zarządowi, które pod rygorem nieważności powinno być dokonane na 
piśmie. Za okres wypowiedzenia uważa się czas od złożenia wypowiedzenia do dnia zapoznania się 
z nim przez Zarząd na najbliższym posiedzeniu, jednak nie dłużej niż 30 dni.
2. Za datę wystąpienia ze Spółdzielni uważa się następny dzień po posiedzeniu Zarządu.

15.  § 10, § 11, § 11¹, § 12 – skreślone

16.  W § 13 po słowie „śmierć” dopisuje się słowa ujęte w nawiasie o treści „ o śmierci członka 
niezwłocznie powiadamia Spółdzielnię najbliższa jego rodzina ”

17.  Rozdział 4. Wpisowe i udziały § 14 otrzymuje brzmienie :
1. Osoby uzyskujące członkostwo od 9 września 2017 roku nie wnoszą wpisowego i udziału.
2.  W  przypadku  członków,  którzy  wnieśli  udział  przed  dniem  9  września  2017  r.,  zwrot 
wniesionego  udziału  następuje  w  przypadku  ustania  członkostwa  w  Spółdzielni, na  podstawie 
zatwierdzonego  sprawozdania  finansowego  za  rok,  w  którym  członek  przestał  należeć  do 
Spółdzielni. Wypłaty dokonuje się przelewem na rachunek byłego członka w kwocie nominalnej w 
ciągu 30 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
3. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
4. Udziały po śmierci członka Spółdzielnia wypłaci według wartości nominalnej osobie wskazanej 
w deklaracji lub odrębnym pisemnym oświadczeniu.

18.  Dział IV. Gospodarka Spółdzielni  w § 16 dopisuje się ust. 7 o treści :
Spółdzielnia może korzystać z kredytów bankowych i pożyczek do wysokości nie przekraczającej 
najwyższej  sumy  zobowiązań,  jaką  Spółdzielnia  może  zaciągnąć,  oznaczonej  przez  Walne 
Zgromadzenie.  Zaciągnięcie  przez  Spółdzielnię  kredytu  lub  pożyczki  wymaga  zgody  Rady 
Nadzorczej.

19.  Dział V. Prawo do lokalu Rozdział 1. Budowa lokali § 19³ w ust. 1 słowa „Radę Nadzorczą” 
zastępuje się słowami „Walne Zgromadzenie”.

20. Rozdział 1¹.  Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego  § 20 ust. 1 otrzymuje 
brzmienie :
Przez  umowę  o  ustanowienie  spółdzielczego  lokatorskiego  prawa  do  lokalu  mieszkalnego 
Spółdzielnia  zobowiązuje  się  oddać  osobie,  na  rzecz  której  ustanowione  jest  prawo,  lokal 
mieszkalny do używania, a osoba ta zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać 
opłaty określone w ustawie i  w Statucie Spółdzielni.  Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 
mieszkalnego może być ustanowione na rzecz członka spółdzielni albo członka spółdzielni i jego 
małżonka.

21. Rozdział 1¹.  Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego  § 20 ust. 2 otrzymuje 
brzmienie :



Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między osobą 
ubiegającą się o ustanowienie tego prawa a spółdzielnią umowy, o której mowa w ust. 1. Umowa 
powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

22.  Rozdział  1¹.  Spółdzielcze  lokatorskie  prawo  do  lokalu  mieszkalnego  §  20 ust.  5  zostaje 
skreślony.

23. Rozdział 1¹. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego  § 20  ust. 6 otrzymuje 
brzmienie :
Umowa o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, zawarta z inną 
osobą przed wygaśnięciem prawa do tego lokalu, jest nieważna.

24.  Rozdział  1¹.Spółdzielcze  lokatorskie  prawo  do  lokalu  mieszkalnego  §  20² otrzymuje 
brzmienie :
1.  Z  osobą  ubiegającą  się  o  ustanowienie  spółdzielczego  lokatorskiego  prawa  do  lokalu 
mieszkalnego spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, 
umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu,  a ponadto powinna 
zawierać :

1) zobowiązanie osoby ubiegającej się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do 
lokalu do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jej lokal 
przez wniesienie wkładu mieszkaniowego określonego w umowie,

2) określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie 
stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,

3)  określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu, w tym termin i wielkość rat 
na poczet kosztów budowy,

4) określenie  rodzaju,  położenia  i  powierzchni  lokalu  oraz  pomieszczeń  do  niego 
przynależnych,

5) tryb i skutki wypowiedzenia umowy,
6) inne postanowienia wynikające z Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, wnosi wkład mieszkaniowy według zasad określonych w statucie 
w  wysokości  odpowiadającej  różnicy  między  kosztem  budowy  przypadającym  na  jej  lokal  a 
uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków uzyskanych na 
sfinansowanie kosztów budowy lokalu. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego zostało sfinansowane 
z  zaciągniętego  przez  Spółdzielnię  kredytu  na  sfinansowanie  kosztów budowy danego  lokalu, 
osoba,  o  której  mowa w ust.  1,  jest  obowiązana  uczestniczyć  w  spłacie  tego  kredytu  wraz  z 
odsetkami w części przypadającej na jej lokal.
3.  Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do 
użytkowania.

25.  Rozdział 1¹. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego § 20³ zostaje skreślony.

26.  Rozdział 1¹. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w § 21 w ust. 1 pkt. 1 po 
słowach „ zobowiązań spółdzielni ” dopisuje się słowa „ związanych z budową” , oraz w ust. 2 po 
słowie „Spółdzielnia ” dopisuje się słowo „ Mieszkaniowa ”.

27. Rozdział 2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego § 22 ust. 4 otrzymuje 
brzmienie :
Nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu staje się członkiem Spółdzielni. Dotyczy 
to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta. Nabywca niezwłocznie zawiadamia Spółdzielnię 
o nabyciu prawa.



28.  W rozdziale 2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego § 22 ust. 10 ulega 
skreśleniu.

29.  W rozdziale 2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego § 23 w ust. 1 po 
słowach  „  na  pisemne  żądanie  członka  ”  skreśla  się  słowa  o  treści  „  lub  osoby  nie  będącej 
członkiem, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ”.

30.  W Rozdziale 2 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego wprowadza się § 23¹ 
o treści :
1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, w tym garażu , może należeć do kilku 
osób, z tym że członkiem Spółdzielni  może być  tylko jedna z nich,  chyba że przysługuje ono 
wspólnie  małżonkom.  W  wypadku  zgłoszenia  się  kilku  uprawnionych  rozstrzyga  sąd  w 
postępowaniu  nieprocesowym.  Po  bezskutecznym  upływie  wyznaczonego  przez  Spółdzielnię 
terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.
2.  Nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu staje się  członkiem Spółdzielni  z 
zastrzeżeniem  ust.  1.  Dotyczy  to  również  spadkobiercy,  zapisobiorcy  i  licytanta.  Nabywca 
zawiadamia niezwłocznie Spółdzielnię o nabyciu prawa.
3. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego w tym garażu, jest prawem zbywalnym, 
przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.

31.  Rozdział 3. Prawo odrębnej własności § 24 otrzymuje brzmienie :
1. Z osobą ubiegającą się o ustanowienie odrębnej własności lokalu Spółdzielnia zawiera umowę o 
budowę  lokalu.  Umowa  ta  zawarta  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności,  powinna 
zobowiązywać  strony  do  zawarcia,  po  wybudowaniu  lokalu,  umowy o ustanowienie  odrębnej 
własności tego lokalu, a ponadto powinna zawierać :

1) zobowiązanie  osoby  ubiegającej  się  o  ustanowienie  odrębnej  własności  lokalu  do 
pokrywania  kosztów zadania  inwestycyjnego  w  części  przypadającej  na jej  lokal  przez 
wniesienie wkładu budowlanego określonego w umowie.

2) określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie 
stanowić podstawę do ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,

3)  określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,
4) określenie  rodzaju  położenia  i  powierzchni  lokalu  oraz  pomieszczeń  do  niego 

przynależnych,
5)  zobowiązanie członka do poniesienia kosztów zawarcia  umowy notarialnej  i  założenia 

księgi wieczystej,
6) tryb i skutki wypowiedzenia umowy,
7) inne postanowienia wynikające z Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1 wnosi wkład budowlany według zasad określonych w umowie, o 
której mowa w ust. 1, w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jej 
lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię 
kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, osoba ta jest obowiązana do spłaty tego 
kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jej lokal.
3.  Przepisy ust.  1  pkt  2  i  3  oraz  ust  2  nie  dotyczą  osób,  które  zawierają  umowę  o  budowę 
bezpośrednio  z  wykonawcą  robót  budowlanych,  w  przypadku  zadań  nieobejmujących 
nieruchomości wspólnych lub części wspólnych.
4. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie trzech miesięcy od dnia oddania budynku do 
użytkowania. Po upływie tego terminu roszczenia Spółdzielni o uzupełnienie wkładu budowlanego 
wygasa.
5. Spółdzielnia ustanawia na rzecz osoby, o której mowa w § 24 ust. 1, albo nabywcy ekspektatywy 
własności odrębną własność lokalu, w terminie dwóch miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na 
podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na użytkowanie – w terminie dwóch 
miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia. Na żądanie członka Spółdzielnia ustanawia takie prawo 



w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu.
6.  Ustanowienie  odrębnej  własności  lokalu  może  nastąpić  na  rzecz  małżonków  albo  osób 
wskazanych  przez  osobę,  o  której  mowa w  § 24  ust.  1,  które  wspólnie  z  nią  ubiegają  się  o 
ustanowienie takiego prawa.

32.  Rozdział 3. Prawo odrębnej własności § 25 otrzymuje brzmienie :
1. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w  § 24 Statutu, powstaje ekspektatywa własności. 
Ekspektatywa własności jest zbywalna wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią, 
przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.
2. Nabycie ekspektatywy własności obejmuje również wniesiony wkład budowlany albo jego część.
3. Umowa zbycia ekspektatywy własności powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

33.  Rozdział 3. Prawo odrębnej własności § 26 otrzymuje brzmienie :
1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez Spółdzielnię lub 
osobę, o której mowa w  § 24.
2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy osoba, o której mowa w  § 24 lub 
jej następca prawny, z przyczyn leżących po ich stronie, nie dotrzymali tych warunków umowy 
określonych w  § 24 ust.1  pkt 1 i 5, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub 
ustanowienie odrębnej własności lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania 
inwestycyjnego byłoby niemożliwe albo poważnie utrudnione.
3. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba 
że strony postanowią w umowie inaczej.

34.  Rozdział 3. Prawo odrębnej własności w § 27 w ust. 1 słowa „ członkami, którzy ” zastąpione 
zostają słowami „ osobami ,które ”.

35.   Rozdział 3. Prawo odrębnej własności § 28 otrzymuje brzmienie :
Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy prawa odrębnej własności 
lokalu, spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.

36.  Rozdział 4. Najem lokali § 29 otrzymuje brzmienie :
Najemcami  lokali  mieszkalnych  mogą  być  osoby  fizyczne  pełnoletnie,  o  pełnej  zdolności  do 
czynności prawnych.

37.  Rozdział 5. ( skreślony )

38.  W Rozdziale 6. Używanie lokali i opłaty § 36  w ust. 5  słowo „ członka ” zastępuje się słowem 
„ użytkownika lokalu ”.

39.  W Rozdziale 6. Używanie lokali i opłaty § 36  ust. 9 pkt 2  otrzymuje brzmienie :
zastępczego wykonania przez Spółdzielnię prac obciążających członka spółdzielni, albo właściciela 
lokalu nie będącego członkiem Spółdzielni.

40. W Rozdziale 6. Używanie lokali i opłaty w § 36 w ust. 12  słowa „ bądź osoba ” zastępuje się 
słowami „ albo właściciel lokalu ”.

41.  W Rozdziale 6. Używanie lokali i opłaty § 37 ust. 2  - skreślony

42.  W Rozdziale 6. Używanie lokali i opłaty § 37 ust. 6 otrzymuje brzmienie :
Spółdzielnia  tworzy  fundusz  na  remonty  zasobów  mieszkaniowych.  Odpisy  na  ten  fundusz 
obciążają  koszty  gospodarki  zasobami  mieszkaniowymi.  Obowiązek  świadczenia  na  fundusz 
dotyczy członków Spółdzielni, oraz właścicieli lokali nie będących członkami Spółdzielni.



43.  W Rozdziale 6. Używanie lokali i opłaty § 37 w ust. 7, 9, 11, 12 oraz w § 42 ust. 2 i 3 słowa  : 
„1-3” zastąpione są słowem : „1, 3”.

44.  W Rozdziale 6. Używanie lokali i opłaty § 37  ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie :
Ewidencję i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego o którym mowa w ust. 6, 
ewidencja  i  rozliczenie  wpływów  i  wydatków  funduszu remontowego  na  poszczególne 
nieruchomości  powinny  uwzględnić  wszystkie  wpływy i  wydatki  funduszu  remontowego  tych 
nieruchomości.

45.  W Rozdziale 6. Używanie lokali i opłaty w § 37 w ust. 8 w zdaniu drugim skreśla się słowa 
„ oraz osoby nie  będące członkami spółdzielni, którym przysługują  spółdzielcze własnościowe 
prawa do lokali ”.

46.  W Rozdziale 6. Używanie lokali i opłaty § 37 ust. 9 otrzymuje brzmienie :
Za  opłaty,  o  których  mowa w ust  1,  3  i  5,  odpowiadają  solidarnie  z  członkami  Spółdzielni, 
właścicielami  lokali  nie  będącymi  członkami  Spółdzielni,  osoby  pełnoletnie  stale z  nimi 
zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymania a 
także osoby faktycznie korzystające z lokalu.

47.  W Rozdziale 6. Używanie lokali i opłaty § 37 ust. 13 otrzymuje brzmienie :
Spółdzielnia  jest  obowiązana  na  żądanie  członka  Spółdzielni,  właściciela  lokalu  nie  będącego 
członkiem Spółdzielni, przedstawić kalkulację wysokości opłat.

48.  W Rozdziale 6. Używanie lokali i opłaty § 37 ust. 14 otrzymuje brzmienie :
Członkowie Spółdzielni, oraz właściciele nie będący członkami Spółdzielni mogą kwestionować 
zasadność  zmiany wysokości opłat bezpośrednio do Rady Nadzorczej  Spółdzielni  lub na drogę 
postępowania  sądowego.  W  przypadku  wystąpienia  na  drogę  sądową  ponoszą  oni  opłaty  w 
dotychczasowej wysokości. Ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na 
Spółdzielni.

49.  W Rozdziale 6. Używanie lokali i opłaty § 41 – skreślony

50.  W Rozdziale 6. Używanie lokali i opłaty § 43 w ust. 2 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie :
Zarząd odstępuje  od  naliczenia odsetek,  jeżeli  kwota  odsetek  nie  przekracza wartości  znaczka 
pocztowego.

51.  Dział VI. Wkłady Rozdział 1. Wkłady mieszkaniowe § 44 ust. 3 i 4 – skreślony

52.  Dział VI. Wkłady Rozdział 1. Wkłady mieszkaniowe w § 46 w ust. 2 po słowach „ z budową” 
dopisuje się  słowa „ o których mowa ” a w zamian „ art.  4 ust 1 ” wprowadza się  „  § 37 ” i 
dodatkowo wprowadza się ust 4 – 9 o następującej treści :
4. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, 
oraz  koszty  sądowe  w  postępowaniu  wieczystoksięgowym  obciążają  osobę  na  rzecz  której 
Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
5.  Przepisów ust.  1 nie stosuje się  do lokali  mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu 
finansowania zwrotnego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 26 października 1995 r. o 
niektórych  formach  popierania  budownictwa  mieszkaniowego.  Dla  takich  lokali,  w  przypadku 
wygaśnięcia  spółdzielczego  lokatorskiego  prawa  do  lokalu  mieszkalnego,  Spółdzielnia  może 
ustanowić  spółdzielcze  lokatorskie  prawo  do  lokalu  mieszkalnego  wyłącznie  na  rzecz  osób 
spełniających warunki, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 
1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
6. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, gdy ten 



lokal  nie  podlega  zbyciu  w drodze  przetargu  na podstawie  ust.  1,  Spółdzielnia  zwraca osobie 
uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy, albo jego wniesioną część, zwaloryzowane według 
wartości  rynkowej  lokalu.  W rozliczeniu  tym nie  uwzględnia  się  długu obciążającego członka 
Spółdzielni  z tytułu  przypadającej  na niego części  zaciągniętego przez Spółdzielnię  kredytu na 
sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami, o którym mowa w art. 10, ust. 2 
ustawy.
7. W przypadku o którym mowa w ust. 6, warunkiem zwrotu wartości wkładu mieszkaniowego albo 
jego części jest :

1) wniesienie  wkładu  mieszkaniowego  przez  członka  Spółdzielni  i  zawarcie  umowy  o 
ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkaniowego, do którego 
wygasło prawo przysługujące innej osobie;

2) opróżnienie  lokalu,  chyba  że  członek  Spółdzielni  zawierający  umowę  o  ustanowienie 
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,  do którego wygasło prawo 
przysługującej  innej  osobie,  wyrazi  pisemną  zgodę  na  dokonanie  wypłaty  pomimo 
nieopróżnienia lokalu.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, z wkładu mieszkaniowego potrąca się  kwoty 
zaległych opłat o których mowa w § 37, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.
9. Członek Spółdzielni zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do 
lokalu  mieszkalnego,  do  którego  wygasło  prawo  przysługujące  innej  osobie,  wnosi  wkład 
mieszkaniowy  w  wysokości,  o  której  mowa  w  ust.  6,  oraz  zobowiązuje  się  do  spłaty  długu 
obciążającego  tę  osobę  z  tytułu  przypadającej  na  nią  części  zaciągniętego  przez  Spółdzielnię 
kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.

53.  Dział VI. Wkłady Rozdział 1. Wkłady mieszkaniowe § 46¹ otrzymuje brzmienie :
1.  W  przypadku  wygaśnięcia  spółdzielczego  lokatorskiego  prawa  do  lokalu  mieszkalnego 
Spółdzielnia, z zastrzeżeniem ust. 2, ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia 
lokalu,  zgodnie  z  postanowieniami  Statutu,  przetarg na  ustanowienie  odrębnej  własności  tego 
lokalu,  zawiadamiając  o  przetargu  poprzez  wywieszenie  ogłoszenia  w  siedzibie  Spółdzielni, 
publikację ogłoszenia na stronie internetowej Spółdzielni oraz przez publikację ogłoszenia w prasie 
lokalnej. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu jest wpłata wartości rynkowej lokalu.
2. Spółdzielnia nie przenosi odrębnej własności lokalu, jeżeli :

1) osoba, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a której 
prawo wygasło,  zgłosi  roszczenie o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego 
prawa do lokalu mieszkalnego, w przypadku spłaty całości zadłużenia,

2) osoba  bliska  po  śmierci  członka,  zgłosi  roszczenie  o  ustanowienie  spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do tego lokalu.

54.  Dział VI. Wkłady Rozdział 1. Wkłady mieszkaniowe ust. 2 i 3 w § 46¹ otrzymują   numerację 
3 i 4.

55.  Dział VI. Wkłady Rozdział 2. Wkłady budowlane § 47  ust. 2 – skreślony

56   Dział VI. Wkłady Rozdział 2. Wkłady budowlane § 48 oraz  § 49 – skreślony

57.  Dział VI. Wkłady Rozdział 2. Wkłady budowlane § 50  w ust 3 dopisuje się słowa o treści :
„ o którym mowa w ust. 1 ”.

58.  Dział VII. Skutki ustania członkostwa Rozdział 1 Wygaśnięcie lokatorskiego prawa do lokalu 
- § 52 otrzymuje brzmienie :
1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa 
oraz w innych wypadkach określonych w ustawie.
2. W przypadku zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w § 37 za okres co najmniej 6 miesięcy, 



rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu 
porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych 
lokali  lub  nieruchomości  wspólnej  uciążliwym,  Spółdzielnia  może  w  trybie  procesu  żądać 
orzeczenia przez sąd o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. 
Jeżeli podstawą żądania orzeczenia o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 
mieszkalnego  jest  zaleganie  z  zapłatą  opłat,  o  których  mowa  w  § 37,  nie  można  orzec  o 
wygaśnięciu  spółdzielczego  lokatorskiego  prawa  do  tego  lokalu,  jeżeli  najpóźniej  przed 
zamknięciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji, a jeżeli wniesiono apelację - przed sądem 
drugiej instancji, członek spółdzielni uiści wszystkie zaległe opłaty.
3.  W  przypadku,  gdy  spółdzielcze  lokatorskie  prawo  do  lokalu  mieszkalnego  przysługuje 
małżonkom wspólnie, sąd może orzec o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 
mieszkalnego wobec jednego z małżonków albo wobec obojga małżonków.
4. Z chwilą, gdy orzeczenie sądu o którym mowa w ust 2, stanie się prawomocne, spółdzielcze 
lokatorskie  prawo  do  lokalu  mieszkalnego  wygasa.  W przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  3, 
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa wobec jednego z małżonków albo 
wobec obojga małżonków.

59.  Dział VII. Skutki ustania członkostwa Rozdział 1 Wygaśnięcie lokatorskiego prawa do lokalu 
- § 53 otrzymuje brzmienie :
1. Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa, byli małżonkowie 
zawiadamiają  Spółdzielnię,  któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 
mieszkalnego. Do momentu zawiadomienia Spółdzielni o tym, komu przypadło spółdzielcze prawo 
do lokalu mieszkalnego, małżonkowie, których małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód lub 
unieważnione, odpowiadają solidarnie za opłaty, o których mowa w § 37.
2. Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, 
które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi.
3. Przepis ust. 2 nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu.

60.  Dział VII. Skutki ustania członkostwa Rozdział 1 Wygaśnięcie lokatorskiego prawa do lokalu 
- § 54 otrzymuje brzmienie :
1.  W  przypadku  wygaśnięcia  spółdzielczego  lokatorskiego  prawa  do  lokalu  mieszkalnego  w 
następstwie  śmierci  uprawnionego lub w przypadkach,  o  których  mowa w  § 52,  roszczenia  o 
zawarcie  umowy  o  ustanowienie  spółdzielczego  lokatorskiego  prawa  do  lokalu  mieszkalnego 
przysługują jego osobom bliskim.
2. Umowy, o których mowa w ust. 2, zawiera się na warunkach określonych w dotychczasowej 
umowie o ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
3. W przypadku śmierci osoby, o której mowa w § 20², w okresie oczekiwania na zawarcie umowy 
o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego osobom, o których 
mowa w ust. 1, które miały wspólnie z osobą, o której mowa w § 20², zamieszkać w tym lokalu, 
przysługują roszczenia o zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu.
4. Do zachowania roszczeń o których mowa w ust. 1 i 3, konieczne jest złożenie w terminie jednego 
roku,  pisemnego  zapewnienia  o  gotowości  zawarcia  umowy  o  ustanowienie  spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.  W przypadku zgłoszenia się  kilku uprawnionych, 
rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, 
czy osoba uprawniona na podstawie ust. 1 zamieszkała z byłym członkiem. Po bezskutecznym 
upływie  wyznaczonego  przez  Spółdzielnię  terminu  wystąpienia  do  sądu,  wyboru  dokonuje 
Spółdzielnia. Jeżeli o roszczeniu rozstrzygał sąd, osoby, które pozostawały w sporze, niezwłocznie 
zawiadamiają o tym Spółdzielnię. Do momentu zawiadomienia Spółdzielni o tym, komu przypadło 
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, osoby te odpowiadają solidarnie za opłaty, 
o których mowa w § 37.
5. Osoba, o której mowa w ust. 3, staje się stroną umowy o budowę lokalu wiążącej osobę, o której 
mowa w § 20².



6. W wypadku wygaśnięcia roszczeń  lub braku uprawnionych osób o których mowa w ust.  1, 
Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość  rynkową  tego lokalu ustaloną  zgodnie z § 50 
Statutu. 

61.  Dział VII.  Skutki ustania członkostwa  Rozdział 2  Wygaśnięcie własnościowego prawa do 
lokalu § 55 – skreślony

62.  Dział  VII. Skutki  ustania  członkostwa  Rozdział  2 Wygaśnięcie  własnościowego prawa do 
lokalu § 56 – skreślony

63.  Dział VII.  Skutki ustania członkostwa Rozdział 3 Rozliczenie z tytułu udziałów, wkładów i 
równowartości spółdzielczego prawa do lokalu § 57 – skreślony

64.  Dział VII. Skutki ustania członkostwa Rozdział 3  Rozliczenie z tytułu udziałów, wkładów i 
równowartości spółdzielczego prawa do lokalu do § 59 dopisuje się pkt 4 o treści ;
Z  tytułu  kwot  wniesionych  na  poczet  wkładu mieszkaniowego  lub  budowlanego –  w  ciągu 3 
miesięcy od dnia wygaśnięcia prawa i spełnienia warunków określonych w Statucie lub ustawie.

65.  Dział  VIII.  Organy  Spółdzielni  Rozdział  1. Walne  Zgromadzenie  §  61 ust.  2  otrzymuje 
brzmienie :
Członek  Spółdzielni  może  uczestniczyć  w  Walnym  Zgromadzeniu  osobiście  albo  przez 
pełnomocnika.  Pełnomocnik nie może zastępować  więcej niż  jednego członka. Pełnomocnictwo 
powinno być  udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i  dołączone do protokołu Walnego 
Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia. 

66.  Dział VIII.  Organy Spółdzielni Rozdział 1. Walne Zgromadzenie § 61 ust. 3 – skreślony

67.  Dział  VIII.  Organy  Spółdzielni  Rozdział  1. Walne  Zgromadzenie  §  61 ust.  5  otrzymuje 
brzmienie :
Każdy członek spółdzielni dysponuje jednym głosem.

68.  Dział  VIII.  Organy  Spółdzielni  Rozdział  1. Walne  Zgromadzenie  §  62  w pkt  11  słowo 
„ Spółdzielczego” zastępuje się słowem „ Rewizyjnego „

69.  Dział VIII Organy Spółdzielni Rozdział 1. Walne Zgromadzenie § 63 ust. 4 – skreślony

70.  Dział  VIII.  Organy Spółdzielni  Rozdział  1. Walne  Zgromadzenie  §  64 ust.  1  otrzymuje 
brzmienie :
Prawidłowo  zwołane  Walne  Zgromadzenie  jest  ważne niezależnie  od  liczby  obecnych na  nim 
członków.  Walne  Zgromadzenie  może  podejmować  uchwały  jedynie  w  sprawach  objętych 
porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i sposobie, które określa Statut 
Spółdzielni.

71.  Dział  VIII.  Organy  Spółdzielni  Rozdział  1. Walne  Zgromadzenie  §  64 ust.  3  pkt  1  i  2 
otrzymują brzmienie :

1) większości 3/4 głosów członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu dla uchwały w 
przedmiocie  likwidacji  spółdzielni  i  przywrócenia  działalności  Spółdzielni  po  jej 
postawieniu w stan likwidacji,

2) większości 2/3 głosów członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu dla uchwały w 
przedmiocie :
a) zmiany statutu,
b) odwołania członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji,



c) odwołania członka Zarządu, któremu Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium.

72.  Dział VIII.  Organy Spółdzielni Rozdział 1. Walne Zgromadzenie § 66 ust. 2 zdanie pierwsze 
otrzymuje brzmienie :
Otwierający obrady przeprowadza wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia lub jego części  w 
skład którego wchodzą :

1) Przewodniczący
2) dwaj Asesorzy
3) Sekretarz

73.  Dział  VIII.  Organy  Spółdzielni  Rozdział  1. Walne  Zgromadzenie  §  66  w  ust.  5  słowo 
„odnotowany” zastępuje się słowem „ odnotowywany ” 

74.   Dział  VIII.  Organy Spółdzielni  Rozdział  1. Walne Zgromadzenie  § 67²  ust  7 otrzymuje 
brzmienie :
W przypadku  trudności  w  prawidłowym prowadzeniu  Zgromadzenia  z  powodu niewłaściwego 
zachowania się osób obecnych na sali, Przewodniczący obrad jest uprawniony do : uprzedzenia, że 
dalsze  zakłócanie  przebiegu  Zgromadzenie  spowoduje  zawieszenie  obrad  i  zawieszenie 
Zgromadzenia ( lub jednej z jego części ) przed wyczerpaniem porządku obrad, a w przypadku 
nieskuteczności tego uprzedzenia – do zawieszenia obrad Walnego Zgromadzenia ( lub jednej z 
jego części ). Zawieszenie obrad może być dokonane przez Przewodniczącego także w przypadku 
niemożności ich kontynuowania z przyczyn technicznych. Zawieszone Walne Zgromadzenie ( lub 
jego część ) kontynuuje swoje obrady w nowym terminie ustalonym przez Zarząd Spółdzielni, nie 
później niż 60 dni od daty zawieszenia. O terminie i miejscu kontynuacji obrad Zgromadzenia albo 
jego zawieszonej części Zarząd Spółdzielni informuje członków w sposób określony w § 63 ust. 1 
Statutu,  przy czym zawiadomienie  obejmujące powyższe  informacje  winno zostać  dostarczone 
członkom najpóźniej na 14 dni przed podjęciem obrad. Podjęte do momentu zawieszenia obrad 
uchwały zachowują moc obowiązującą i nie mogą być ponownie przedmiotem obrad.

75.  Dział VIII.  Organy Spółdzielni Rozdział 1. Walne Zgromadzenie § 67³ otrzymuje brzmienie :
1. Przewodniczący przedstawia wniesione projekty uchwał do dyskusji, a następnie poddaje je pod 
głosowanie.
2. Przed przystąpieniem do głosowania nad wnioskami, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 
podaje do wiadomości jakie wnioski wpłynęły, a następnie poddaje je pod głosowanie.

76.  Dział  VIII.  Organy  Spółdzielni  Rozdział  1. Walne  Zgromadzenie  §  675 ust.  5  otrzymuje 
brzmienie :
Głosujący oddaje  głos  poprzez postawienie  znaku x  przy jednym kandydacie  którego popiera. 
Oddanie karty wyborczej bez oddania głosu, bądź takiej, na której głosujący pozostawił znak x przy 
większej ilości kandydatów, skutkuje nieważnością głosu.

77.  Dział  VIII.  Organy  Spółdzielni  Rozdział  1. Walne  Zgromadzenie  §  675 ust.  6  otrzymuje 
brzmienie :
Głos z dopiskami lub skreśleniami, jest nieważny.

78.  Dział  VIII.  Organy  Spółdzielni  Rozdział  1. Walne  Zgromadzenie  §  675 ust.  7  otrzymuje 
brzmienie :
Ilość głosów oddanych na kandydata oblicza Komisja Wyborcza. Przewodniczący Komisji ogłasza 
wyniki głosowania.

79.  Dział  VIII.  Organy  Spółdzielni  Rozdział  1. Walne  Zgromadzenie  §  675 ust.  8  otrzymuje 
brzmienie :



Za wybranego Delegata uważa się kandydata, który otrzymał największą ilość oddanych głosów.

80.  Dział VIII.  Organy Spółdzielni  Rozdział 1. Walne Zgromadzenie  § 676   w ust. 1 po słowie 
„ kandydatów” dopisuje się słowa  „ do Rady Nadzorczej ”.

81.   Dział  VIII.  Organy Spółdzielni  Rozdział  1. Walne Zgromadzenie  § 676   w ust.  7  słowo 
„ otrzymaną ” zastępuje się słowem „ otrzymanych ”.

82.  Dział VIII.  Organy Spółdzielni  Rozdział 1. Walne Zgromadzenie  § 676   w ust. 9 otrzymuje 
brzmienie :
Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą ilość głosów a powoduje to przekroczenie 
określonej w Statucie maksymalnej liczby członków Rady Nadzorczej, w skład Rady Nadzorczej 
wchodzi kandydat o niższym numerze członkowskim.

83.  Dział VIII.  Organy Spółdzielni Rozdział 1. Walne Zgromadzenie do  § 6710  ust.. 4 zdanie 
drugie ulega wykreśleniu.

84.  Dział VIII . Organy Spółdzielni Rozdział 2. Rada Nadzorcza do § 69 ust. 4 pkt 3 dopisuje się 
po słowie „głosów” : biorących udział w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu.

85.  Dział VIII.  Organy Spółdzielni Rozdział 2. Rada Nadzorcza do § 69 dopisuje się ust. 5 o treści 
:
W przypadku, kiedy pozostanie mniej niż 7 osób będącymi członkami Rady Nadzorczej na miejsce 
dodatkowego członka wchodzi do końca kadencji kolejny kandydat, który w wyborach do Rady 
Nadzorczej uzyskał największą ilość głosów.

86.  Dział  VIII.  Organy Spółdzielni  Rozdział  2.  Rada Nadzorcza  do  § 70   ust.  1  otrzymuje 
brzmienie : 
Wybór członków Rady Nadzorczej na daną kadencję stwierdzają przewodniczący poszczególnych 
części  Walnego  Zgromadzenia  na  podstawie  protokołów Komisji  Wyborczych  poszczególnych 
części Walnego Zgromadzenia. W przypadku niemożności uczestnictwa w zebraniu któregokolwiek 
z przewodniczących, w zebraniu uczestniczy jeden z asesorów danej części Walnego Zgromadzenia

87.  Dział  VIII.  Organy Spółdzielni  Rozdział  2.  Rada Nadzorcza  do  § 70   ust.  2  otrzymuje 
brzmienie : 
Zarząd Spółdzielni zwołuje w ciągu 7 dni od zakończenia ostatniej części Walnego Zgromadzenia 
wszystkich przewodniczących albo asesorów poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

88.  Dział  VIII.  Organy Spółdzielni  Rozdział  2. Rada Nadzorcza  do  § 70   ust.  3  otrzymuje 
brzmienie : 
O czasie,  miejscu i  celu zebrania przewodniczących albo asesorów wszystkich części  Walnego 
Zgromadzenia Zarząd powiadamia pisemnie za potwierdzeniem odbioru.

89.  Dział  VIII.  Organy Spółdzielni  Rozdział  2.  Rada Nadzorcza  do  § 70   ust.  5  otrzymuje 
brzmienie : 
Wyboru  przewodniczącego  zebrania  dokonuje  się  spośród  przewodniczących  albo  asesorów 
poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym.

90.  Dział  VIII.  Organy Spółdzielni  Rozdział  2. Rada Nadzorcza do  § 70    ust.  6 otrzymuje 
brzmienie :
W  głosowaniu  na  przewodniczącego  zebrania  biorą  udział  przewodniczący  albo  asesorzy 
poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.



91.  Dział VIII.  Organy Spółdzielni  Rozdział 2.  Rada Nadzorcza do  § 70    ust.  10 otrzymuje 
brzmienie :
Protokół  po  przeczytaniu  i  akceptacji  podpisują  wszyscy  przewodniczący  albo  asesorzy 
poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

92.   Dział VIII. Organy Spółdzielni Rozdział 2. Rada Nadzorcza do § 73 otrzymuje brzmienie : 
Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy :

1) uchwalanie planów gospodarczych, programów budownictwa mieszkaniowego i programów 
działalności społecznej i kulturalnej,

2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez :
a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, 
ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
c) przeprowadzanie kontroli  nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów 
Spółdzielni i jej członków,
d)  nadzorowanie  i  kontrola  sposobu  przeprowadzania  w  Spółdzielni  postępowań  o 
udzielenie zamówienia na wykonanie robót  budowlanych lub usług przez wykonawców 
zewnętrznych,
e) nadzorowanie i kontrola organizowanych przez Spółdzielnię przetargów na zbycie praw 
do lokali.

3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości,
4) zatwierdzenie  planu rzeczowo-finansowego dotyczącego  inwestycji  związanej  z  budową 

lokali oraz uchwalenie regulaminu rozliczania inwestycji mieszkaniowej i ustalenie kosztów 
budowy poszczególnych lokali,

5) podejmowanie  uchwał  w  sprawie  zabezpieczenia  kredytu  w  formie  hipoteki  na 
nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego 
kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków spółdzielni, których prawa do 
lokali związane są z tą nieruchomością,

6) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany przeznaczenia części nieruchomości wspólnej,
7) ustalenie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, przy 

czym członków uprawnionych do lokali  położonych w obrębie jednej nieruchomości nie 
można zaliczyć do różnych części Walnego Zgromadzenia,

8) podejmowanie  uchwał  w  sprawie  wygaśnięcia  spółdzielczego  lokatorskiego  prawa  do 
lokalu,

9) wnioskowanie do Zarządu o sprzedaż lokalu w drodze licytacji ze względu na okoliczności 
zawarte w statucie spółdzielni w § 22 ust 7,

10) rozpatrywanie odwołania od decyzji  Zarządu osoby, której  Zarząd odmówił  przyjęcia w 
poczet członków Spółdzielni lub negatywnie rozpatrzył wniesiony przez nią wniosek,

11) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
12) zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni, 
13) zatwierdzenie stawek opłat za lokale, oraz wysokość odpisu na fundusz remontowy zgodnie 

z zatwierdzonym planem gospodarczo-finansowym na dany rok,
14) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
15) składanie  Walnemu  Zgromadzeniu  sprawozdań  zawierających  w  szczególności  wyniki 

kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
16) podejmowanie  uchwał  w  sprawach  czynności  prawnych  dokonywanych  między 

Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka 
Zarządu  oraz  reprezentowanie  Spółdzielni  przy  tych  czynnościach.  Do  reprezentowania 
Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,

17) wybór i odwołanie członka Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców,
18) podejmowanie  uchwał  w  sprawach  zawieszenia  członka  Rady Nadzorczej  w  pełnieniu 

czynności,



19) ustanowienie pełnomocnictwa uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie, w 
przypadku, gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,

20) uchwalenie  zasad  gospodarki  finansowej  Spółdzielni,  oraz  zatwierdzenie  planu 
gospodarczo-finansowego na dany rok,

21) uchwalenie regulaminu Zarządu,
22) uchwalenie regulaminów komisji Rady Nadzorczej,
23) uchwalenie regulaminu zasad wynagradzania członków Zarządu,
24) uchwalenie regulaminu Gospodarki Finansowej,
25) uchwalenie  regulaminu  w  sprawie  zasad  rozliczania  kosztów  gospodarki  zasobami 

mieszkaniowymi, oraz ustalania wysokości opłat za używanie lokali,
26) uchwalenie  regulaminu  kosztów  i  ustalania  opłat  z  tytułu  dostawy  energii  cieplnej  na 

potrzeby centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody,
27) uchwalenie regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz 

ustalania odpłatności za wodę i ścieki,
28) uchwalenie regulaminu tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego,
29) uchwalenie regulaminu zlecania robót wykonawcom obcym,
30) uchwalenie regulaminu rozliczania inwestycji mieszkaniowej,
31) uchwalenie  regulaminu  przetargu  o  zawarcie  umowy o  ustanowienie  i  przeniesienie 

odrębnej własności lokalu mieszkalnego,
32) uchwalenie regulaminu budowy, finansowania i użytkowania garaży,
33) uchwalenie regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego,
34) uchwalenie regulaminu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
35) uchwalenie regulaminu „ Placu Zabaw ”.

93.  Dział VIII. Organy Spółdzielni Rozdział 3. Zarząd § 79 ust. 1 pkt 5 i 6 – skreślone.



                                               ZMIANY   DO   STATUTU
                       SPÓŁDZIELNI   MIESZKANIOWEJ   „WSPÓLNOTA”  
                                                     W   SKOCZOWIE

1.  Dział  I. otrzymuje  brzmienie  :  „Postanowienia  ogólne  oraz  cel  i  przedmiot  działalności 
Spółdzielni”

2.  § 1 otrzymuje brzmienie :
1. Nazwa Spółdzielni brzmi : Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota”.
2. Siedzibą Spółdzielni jest miasto Skoczów ul. Targowa 26.
3. Terenem działania Spółdzielni jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Czas trwania Spółdzielni jest nieokreślony.
5. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” w Skoczowie, zwana dalej „Spółdzielnią”, działa na 
podstawie przepisów :

– ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( jedn. tekst : Dz.U. z 
2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późniejszymi zmianami ) - zwanej dalej „ustawą”,

– ustawy z dnia 16 września 1982 r. -  Prawo Spółdzielcze ( jedn. tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 
188, poz. 1848 z późniejszymi zmianami ), zwanej dalej „Prawem Spółdzielczym ”,

– innych ustaw oraz postanowień zarejestrowanego statutu

3.   § 2 – skreślony

4.  W § 3 zmienia się treść  ust. 7 i ust. 8. :
1. ust. 7 otrzymuje brzmienie :
Spółdzielnia może zarządzać nieruchomością niestanowiącą jej mienia lub mienia jej członków na 
podstawie umowy zawartej z właścicielem ( współwłaścicielami ) tej nieruchomości.
2. ust. 8 otrzymuje brzmienie :
Spółdzielnia buduje lub nabywa budynki w celach określonych w § 3 ust. 2 pkt 1-5. 
Dopuszcza się możliwość sprzedaży lokali osobom niebędącym członkami Spółdzielni.
Organem  uprawnionym  do  określenia  kryteriów  organizacyjnych  i  finansowych  podjęcia 
działalności o której mowa powyżej jest Walne Zgromadzenie.

5.  Dopisuje się § 3¹ o następującej treści :
Dla realizacji zadań określonych w § 3 Spółdzielnia :

1) prowadzi działalność inwestycyjną
2) zarządza nieruchomościami

6.  Dział II. Otrzymuje brzmienie : „Członkowie, ich prawa i obowiązki”

7.  Rozdział 1. otrzymuje brzmienie : Powstanie członkostwa.

8.  § 4 otrzymuje brzmienie :
1. Członkiem Spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych 
lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych :

1) której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
2) której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
3) której przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 

mieszkalnego,
4) której  przysługuje  roszczenie  o  ustanowienie  odrębnej  własności  lokalu,  zwanej  dalej 

„ekspektatywą własności”.
2. Członkami Spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, 



albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego 
prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu.
3. Członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo 
do lokalu lub ekspektatywa własności. Osobie tej nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do 
lokalu mieszkalnego.
4.  Przepisy pkt  1  i  3  stosuje się  odpowiednio do osób,  którym przysługuje  prawo do miejsca 
postojowego w garażu wielostanowiskowym lub garażu wolnostojącego, o którym mowa w art. 1719

ustawy, lub do ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego, o którym 
mowa w art. 27¹ ustawy.
5. Członkiem Spółdzielni  może być  osoba fizyczna lub  prawna,  która  nabyła  prawo odrębnej 
własności lokalu.
6. Osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu, zachowuje członkostwo w Spółdzielni .
7.  Jeżeli  spółdzielcze  własnościowe  prawo  do  lokalu,  prawo  odrębnej  własności  lokalu  albo 
ekspektatywa własności należy do kilku osób, członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich, 
chyba , że przysługuje ono wspólnie małżonkom.
W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. 
Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię  terminu wystąpienia do sądu, nie 
dłużej niż 12 m-cy, wyboru dokonuje spółdzielnia. Do czasu rozstrzygnięcia przez sąd, lub wyboru 
dokonanego przez Spółdzielnię, osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do 
lokalu,  prawo odrębnej  własności  lokalu lub ekspektatywa własności  mogą  wyznaczyć  spośród 
siebie pełnomocnika w celu wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa w spółdzielni.

9.  § 5  otrzymuje brzmienie :
1. Członkostwo w spółdzielni powstaje z chwilą:

1) nabycia  roszczenia  o  ustanowienie  spółdzielczego  lokatorskiego  prawa  do  lokalu 
mieszkalnego,

2) nabycia ekspektatywy własności,
3) zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
4) zawarcia  umowy  o  ustanowienie  spółdzielczego  lokatorskiego  prawa  do  lokalu 

mieszkalnego, jeżeli członkostwo nie zostało nabyte wcześniej,
5) upływu terminu o którym mowa w § 54 ust. 4, w przypadkach przewidzianych w § 54 ust. 1, 

jeżeli przed upływem tego terminu jedna z osób, o których mowa w  § 54 ust. 1, złożyła 
pisemne  zapewnienie  o  gotowości  zawarcia  umowy  o  ustanowienie  spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem pkt 6,

6) prawomocnego  rozstrzygnięcia  przez  sąd  w  postępowaniu  nieprocesowym  lub  wyboru 
dokonanego  przez  spółdzielnię,  o  których  mowa  w   § 54  ust.  4,  w  przypadkach 
przewidzianych w   § 54 ust. 1, jeżeli pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o 
ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zgłosiła więcej 
niż jedna osoba.

2. Osoby nabywające członkostwo w Spółdzielni zgodnie z ust. 1 nie są zobowiązane do złożenia 
deklaracji członkowskiej.
Nabycie członkostwa stwierdza Zarząd Spółdzielni dokonując odpowiedniego wpisu w protokole 
Zarządu na najbliższym jego posiedzeniu.  Osoby takie Spółdzielnia informuje o fakcie nabycia 
członkostwa oraz o nadanym numerze w rejestrze członków. Informacja, o której mowa w zdaniu 
poprzednim, przekazywana jest członkowi w formie pisemnej.
Jeżeli  nabycie  własnościowego  prawa  do  lokalu  nastąpiło  przed  09.09.2017r.,  nabywca 
spółdzielczego  własnościowego  prawa  do  lokalu  staje  się  członkiem  Spółdzielni   w  dniu 
09.09.2017r.
3. Członkiem Spółdzielni  może być  osoba, która posiada prawo odrębnej własności lokalu albo 
najemca, o którym mowa w art. 48 ust. 1 ustawy. Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie 
deklaracji członkowskiej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Deklarację można złożyć 
na druku udostępnionym przez Spółdzielnię.



Deklaracja powinna zawierać :
1) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a w odniesieniu do osób prawnych – członków 

Spółdzielni – ich nazwę i siedzibę,
2) numer PESEL, a w odniesieniu do osób prawnych – numer NIP,
3) adres lokalu oraz określenie rodzaju lokalu ( mieszkalny czy użytkowy ), do którego osobie 

przysługuje prawo własności,
4) adres korespondencyjny
5) dane kontaktowe : numer telefonu, adres e-mail.

4.  Za osobę  niemającą  zdolności  do czynności  prawnych lub mającą  ograniczoną  zdolność  do 
takich czynności – deklaracje podpisuje jej ustawowy przedstawiciel.
5.  W  odniesieniu  do  posiadaczy  własnościowego  prawa  do  lokalu  bądź  właścicieli  lokali, 
Spółdzielnia może żądać przedłożenia aktu notarialnego bądź orzeczenia sądowego, na podstawie 
którego doszło do nabycia prawa do lokalu.
6. Organem właściwym do przyjmowania w poczet członków jest Zarząd.
7. Uchwałę w sprawie członkostwa osób, o których mowa w ust. 3, podejmuje Zarząd w ciągu 1 
miesiąca od dnia złożenia deklaracji. O uchwale zainteresowana osoba jest zawiadamiana na piśmie 
w ciągu 14 dni od daty jej podjęcia.
8. Zarząd nie może odmówić przyjęcia w poczet członków osób, o których mowa w ust. 3.
9. Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków 
Zarządu lub  osoby do  tego  przez  Zarząd upoważnionej,  z  podaniem daty  uchwały Zarządu o 
przyjęciu danej osoby w poczet członków.

10.  § 5¹,  § 5², § 5³, § 55 – skreślone

11.  Rozdział 2 . Prawa i obowiązki członków :
1. § 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie : 
Koszty sporządzania odpisów i kopii dokumentów, o których mowa w ust 2 pkt 7, z wyjątkiem 
jednej kopii aktualnego statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek 
spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie. Zasady odpłatności ustala w uchwale Zarząd.
Członek  zainteresowany  otrzymaniem  dokumentów  zgłasza  pisemnie  Zarządowi  wykaz 
dokumentów,  których  kopie  chce  otrzymać.  Zarząd  wyznacza  termin  wydania  kopii  tych 
dokumentów nie dłuższy jednak niż 7 dni.
2. dopisuje się ust. 7 o treści :
Członkowi Spółdzielni korespondencję niewymagającą potwierdzenia odbioru Spółdzielnia doręcza 
za pośrednictwem oddawczej  skrzynki  pocztowej  umieszczonej  w budynku,  w którym członek 
posiada lokal mieszkalny, z wyjątkiem przypadku, gdy wskazano Spółdzielni na piśmie inny adres 
do korespondencji. 

12.  § 7 otrzymuje brzmienie :
Członek Spółdzielni jest obowiązany :

1) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,
2) zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej,
3) pokrywać  opłaty  związane  z  :  eksploatacją  i  utrzymaniem  nieruchomości  w  częściach 

przypadających  na  jego  lokal,  eksploatacją  i  utrzymaniem nieruchomości  stanowiących 
mienie  Spółdzielni  jak  również  zobowiązania  Spółdzielni  z  innych  tytułów,  a  w 
szczególności  :  opłaty niezależne od Spółdzielni,  spłaty odsetek i  kredytów, gwarancji  i 
poręczeń,  kosztów  określenia  przedmiotu  odrębnej  własności  wszystkich  lokali 
mieszkalnych  i  lokali  o  innym  przeznaczeniu,  odsetek  ustawowych,  umownych  i  od 
należności  państwowych,  należności  finansowane  kredytem  Krajowego  Funduszu 
Mieszkaniowego, z tytułu przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz budżetowe,

4) uczestniczyć w kosztach budowy, eksploatacji i utrzymania nieruchomości spółdzielczych, 
działalności  społecznej,  oświatowej  i  kulturalnej  oraz  w  zobowiązaniach  Spółdzielni  z 



innych tytułów, przez wniesienie wkładów mieszkaniowych na zasadach określonych w 
umowie  i  Statucie,  w  wysokości  odpowiadającej  części  lub  całości  kosztów  budowy 
przypadających na jego lokal oraz przez uiszczanie opłat związanych z używaniem lokali, 
zgodnie z postanowieniami Statutu,

5) w  pełni  pokrywać  wydatki  związane  z  uzupełnieniem  lub  z  tworzeniem  dokumentacji 
technicznej,  o  której  mowa  w  ustawie  o  własności  lokali,  zgodnie  z  postanowieniami 
Statutu,

6)  pokrywać koszty nabycia przez Spółdzielnię własności lub prawa użytkowania wieczystego 
gruntów, zgodnie z postanowieniami Statutu,

7) terminowo uiszczać wymagane należności,
8) współdziałać w ochronie wspólnego dobra,
9) uzyskać zgodę Zarządu na wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie całego lub części 

lokalu, jeżeli byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia 
lokalu bądź jego części,

10) poinformować  Spółdzielnię  o  planowanych  remontach  w  mieszkaniu  celem otrzymania 
warunków technicznych obejmujących planowany remont,

11) informować  Spółdzielnię  o  wszelkich  zmianach  ilości  osób  zamieszkujących  w  lokalu, 
mających  wpływ  na  stosunki  cywilnoprawne  pomiędzy  nim  a  Spółdzielnią,  w  tym  na 
wysokość opłaty za mieszkanie i o zmianie adresu do korespondencji,

12)  na żądanie Zarządu lub administracji zezwolić na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne 
do przeprowadzenia przeglądu, konserwacji, remontu lub usunięcia awarii, a także w celu 
wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje,

13)  wskazać Spółdzielni osobę opiekującą się mieszkaniem w przypadku dłuższej nieobecności 
w mieszkaniu w celu realizacji czynności określonych w pkt 12,

14) ponieść  wszelkie  koszty  związane  z  ustanowieniem  przedmiotu  odrębnej  własności  i 
zawarciem umowy o  przeniesienie własności  lokalu,  jeżeli  przysługuje  mu spółdzielcze 
prawo do tego lokalu,

15) spłacić  zwrotną  pomoc  finansową  uzyskaną  z  funduszu  na  remonty  zasobów 
mieszkaniowych na sfinansowanie remontów nieruchomości obejmującej jego lokal,

16) ponieść  koszty  nabycia  prawa  wieczystego  użytkowania  lub  własności  gruntu  albo 
przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntu,

17)  pokryć koszty sporządzenia odpisów i kopii dokumentów sporządzonych na jego wniosek,
18)  przestrzegać zasad współżycia społecznego oraz regulaminu porządku domowego.

13.  Rozdział 3. Ustanie członkostwa § 8 otrzymuje brzmienie :
1. Członkostwo w Spółdzielni ustaje z chwilą :

1) wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
2) zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie,
3) zbycia prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie,
4) zbycia ekspektatywy własności lub udziału w tym prawie
5) wygaśnięcia  roszczenia  o  ustanowienie  spółdzielczego  lokatorskiego  prawa  do  lokalu 

mieszkalnego,
6) rozwiązanie umowy o budowę lokalu, o której mowa w art 18 ustawy.

2. Członkostwo w Spółdzielni ustaje także w przypadkach określonych w art 24¹ ust. 1 i art 26 
ustawy. Do osób, które w następstwie tego utraciły członkostwo w Spółdzielni, przepisy art. 108 b 
ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze dotyczące członków Spółdzielni stosuje się 
odpowiednio.
3.  W przypadku nabycia  prawa do gruntu  wraz z  prawem własności  znajdującego się  na  nim 
budynku albo udziałem we współwłasności tego budynku przez inną spółdzielnię mieszkaniową, 
osoby, którym przysługują spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali mieszkalnych w tym budynku 
albo roszczenie o ustanowienie takiego prawa, stają się członkami tej spółdzielni, a spółdzielcze 
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub roszczenie o ustanowienie takiego prawa przysługuje 



w stosunku do spółdzielni, która nabyła prawo do gruntu wraz z prawem własności budynku lub 
udziałem we współwłasności budynku. Jednocześnie ustają stosunki członkostwa w Spółdzielni, 
której prawo do gruntu wraz z prawem własności znajdującego się na nim budynku albo udziałem 
we współwłasności tego budynku zostało zbyte.
4.  Jeżeli  członkowi przysługuje w Spółdzielni  więcej  niż  jeden tytuł  prawny do lokalu będący 
podstawą  uzyskania  członkostwa,  utrata  członkostwa  następuje  dopiero  w  przypadku  utraty 
wszystkich tytułów prawnych do lokali w ramach Spółdzielni. Przepis ten stosuje się odpowiednio 
do członka, który jest stroną umowy lub umów o budowę lokalu lub lokali.

14.  § 9 otrzymuje brzmienie :
1. Członek, o którym mowa w § 5 ust. 3, może wystąpić ze Spółdzielni w każdym terminie za 
wypowiedzeniem złożonym Zarządowi, które pod rygorem nieważności powinno być dokonane na 
piśmie. Za okres wypowiedzenia uważa się czas od złożenia wypowiedzenia do dnia zapoznania się 
z nim przez Zarząd na najbliższym posiedzeniu, jednak nie dłużej niż 30 dni.
2. Za datę wystąpienia ze Spółdzielni uważa się następny dzień po posiedzeniu Zarządu.

15.  § 10, § 11, § 11¹, § 12 – skreślone

16.  W § 13 po słowie „śmierć” dopisuje się słowa ujęte w nawiasie o treści „ o śmierci członka 
niezwłocznie powiadamia Spółdzielnię najbliższa jego rodzina ”

17.  Rozdział 4. Wpisowe i udziały § 14 otrzymuje brzmienie :
1. Osoby uzyskujące członkostwo od 9 września 2017 roku nie wnoszą wpisowego i udziału.
2.  W  przypadku  członków,  którzy  wnieśli  udział  przed  dniem  9  września  2017  r.,  zwrot 
wniesionego  udziału  następuje  w  przypadku  ustania  członkostwa  w  Spółdzielni, na  podstawie 
zatwierdzonego  sprawozdania  finansowego  za  rok,  w  którym  członek  przestał  należeć  do 
Spółdzielni. Wypłaty dokonuje się przelewem na rachunek byłego członka w kwocie nominalnej w 
ciągu 30 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
3. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
4. Udziały po śmierci członka Spółdzielnia wypłaci według wartości nominalnej osobie wskazanej 
w deklaracji lub odrębnym pisemnym oświadczeniu.

18.  Dział IV. Gospodarka Spółdzielni  w § 16 dopisuje się ust. 7 o treści :
Spółdzielnia może korzystać z kredytów bankowych i pożyczek do wysokości nie przekraczającej 
najwyższej  sumy  zobowiązań,  jaką  Spółdzielnia  może  zaciągnąć,  oznaczonej  przez  Walne 
Zgromadzenie.  Zaciągnięcie  przez  Spółdzielnię  kredytu  lub  pożyczki  wymaga  zgody  Rady 
Nadzorczej.

19.  Dział V. Prawo do lokalu Rozdział 1. Budowa lokali § 19³ w ust. 1 słowa „Radę Nadzorczą” 
zastępuje się słowami „Walne Zgromadzenie”.

20. Rozdział  1¹ Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego  § 20 ust.  1 otrzymuje 
brzmienie :
Przez  umowę  o  ustanowienie  spółdzielczego  lokatorskiego  prawa  do  lokalu  mieszkalnego 
Spółdzielnia  zobowiązuje  się  oddać  osobie,  na  rzecz  której  ustanowione  jest  prawo,  lokal 
mieszkalny do używania, a osoba ta zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać 
opłaty określone w ustawie i  w Statucie Spółdzielni.  Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 
mieszkalnego może być ustanowione na rzecz członka spółdzielni albo członka spółdzielni i jego 
małżonka,
ust. 2 otrzymuje brzmienie :
Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między osobą 
ubiegającą się o ustanowienie tego prawa a spółdzielnią umowy, o której mowa w ust. 1. Umowa 



powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej,
ust. 5 zostaje skreślony,
ust. 6 otrzymuje brzmienie :
Umowa o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, zawarta z inną 
osobą przed wygaśnięciem prawa do tego lokalu, jest nieważna.

21.  § 20² otrzymuje brzmienie :
1.  Z  osobą  ubiegającą  się  o  ustanowienie  spółdzielczego  lokatorskiego  prawa  do  lokalu 
mieszkalnego spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, 
umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu,  a ponadto powinna 
zawierać :

1) zobowiązanie osoby ubiegającej się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do 
lokalu do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jej lokal 
przez wniesienie wkładu mieszkaniowego określonego w umowie,

2) określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie 
stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,

3)  określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu, w tym termin i wielkość rat 
na poczet kosztów budowy,

4) określenie  rodzaju,  położenia  i  powierzchni  lokalu  oraz  pomieszczeń  do  niego 
przynależnych,

5) tryb i skutki wypowiedzenia umowy,
6) inne postanowienia wynikające z Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, wnosi wkład mieszkaniowy według zasad określonych w statucie 
w  wysokości  odpowiadającej  różnicy  między  kosztem  budowy  przypadającym  na  jej  lokal  a 
uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków uzyskanych na 
sfinansowanie kosztów budowy lokalu. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego zostało sfinansowane 
z  zaciągniętego  przez  Spółdzielnię  kredytu  na  sfinansowanie  kosztów budowy danego  lokalu, 
osoba,  o  której  mowa w ust.  1,  jest  obowiązana  uczestniczyć  w  spłacie  tego  kredytu  wraz  z 
odsetkami w części przypadającej na jej lokal.
3.  Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do 
użytkowania.

22.  § 20³ zostaje skreślony.

23.  W § 21 w ust. 1 pkt. 1 po słowach „ zobowiązań spółdzielni ” dopisuje się słowa „ związanych 
z budową” , oraz w ust. 2 po słowie „Spółdzielnia ” dopisuje się słowo „ Mieszkaniowa ”.

24.  Rozdział 2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego § 22 ust. 4 otrzymuje 
brzmienie :
Nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu staje się członkiem Spółdzielni. Dotyczy 
to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta. Nabywca niezwłocznie zawiadamia Spółdzielnię 
o nabyciu prawa,
ust. 10 ulega skreśleniu.

25.  § 23 w ust. 1 po słowach „ na pisemne żądanie członka ” skreśla się słowa o treści „ lub osoby 
nie będącej członkiem, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ”.

26.  Wprowadza się § 23¹ o treści :
1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, w tym garażu , może należeć do kilku 
osób, z tym że członkiem Spółdzielni  może być  tylko jedna z nich,  chyba że przysługuje ono 
wspólnie  małżonkom.  W  wypadku  zgłoszenia  się  kilku  uprawnionych  rozstrzyga  sąd  w 



postępowaniu  nieprocesowym.  Po  bezskutecznym  upływie  wyznaczonego  przez  Spółdzielnię 
terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.
2.  Nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu staje się  członkiem Spółdzielni  z 
zastrzeżeniem  ust.  1.  Dotyczy  to  również  spadkobiercy,  zapisobiorcy  i  licytanta.  Nabywca 
zawiadamia niezwłocznie Spółdzielnię o nabyciu prawa.
3. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego w tym garażu, jest prawem zbywalnym, 
przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.

27.  Rozdział 3. Prawo odrębnej własności § 24 otrzymuje brzmienie :
1. Z osobą ubiegającą się o ustanowienie odrębnej własności lokalu Spółdzielnia zawiera umowę o 
budowę  lokalu.  Umowa  ta  zawarta  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności,  powinna 
zobowiązywać  strony  do  zawarcia,  po  wybudowaniu  lokalu,  umowy o ustanowienie  odrębnej 
własności tego lokalu, a ponadto powinna zawierać :

1) zobowiązanie  osoby  ubiegającej  się  o  ustanowienie  odrębnej  własności  lokalu  do 
pokrywania  kosztów zadania  inwestycyjnego  w  części  przypadającej  na jej  lokal  przez 
wniesienie wkładu budowlanego określonego w umowie.

2) określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie 
stanowić podstawę do ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,

3)  określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,
4) określenie  rodzaju  położenia  i  powierzchni  lokalu  oraz  pomieszczeń  do  niego 

przynależnych,
5)  zobowiązanie członka do poniesienia kosztów zawarcia  umowy notarialnej  i  założenia 

księgi wieczystej,
6) tryb i skutki wypowiedzenia umowy,
7) inne postanowienia wynikające z Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1 wnosi wkład budowlany według zasad określonych w umowie, o 
której mowa w ust. 1, w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jej 
lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię 
kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, osoba ta jest obowiązana do spłaty tego 
kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jej lokal.
3.  Przepisy ust.  1  pkt  2  i  3  oraz  ust  2  nie  dotyczą  osób,  które  zawierają  umowę  o  budowę 
bezpośrednio  z  wykonawcą  robót  budowlanych,  w  przypadku  zadań  nieobejmujących 
nieruchomości wspólnych lub części wspólnych.
4. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie trzech miesięcy od dnia oddania budynku do 
użytkowania. Po upływie tego terminu roszczenia Spółdzielni o uzupełnienie wkładu budowlanego 
wygasa.
5. Spółdzielnia ustanawia na rzecz osoby, o której mowa w § 24 ust. 1, albo nabywcy ekspektatywy 
własności odrębną własność lokalu, w terminie dwóch miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na 
podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na użytkowanie – w terminie dwóch 
miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia. Na żądanie członka Spółdzielnia ustanawia takie prawo 
w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu.
6.  Ustanowienie  odrębnej  własności  lokalu  może  nastąpić  na  rzecz  małżonków  albo  osób 
wskazanych  przez  osobę,  o  której  mowa w §  24  ust.  1,  które  wspólnie  z  nią  ubiegają  się  o 
ustanowienie takiego prawa.

28.  § 25 otrzymuje brzmienie :
1. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w § 24 Statutu, powstaje ekspektatywa własności. 
Ekspektatywa własności jest zbywalna wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią, 
przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.
2. Nabycie ekspektatywy własności obejmuje również wniesiony wkład budowlany albo jego część.
3. Umowa zbycia ekspektatywy własności powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.



29.   § 26 otrzymuje brzmienie :
1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez Spółdzielnię lub 
osobę, o której mowa w  § 24.
2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy osoba, o której mowa w  § 24 lub 
jej następca prawny, z przyczyn leżących po ich stronie, nie dotrzymali tych warunków umowy 
określonych w § 24 ust.1  pkt 1 i  5, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub 
ustanowienie odrębnej własności lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania 
inwestycyjnego byłoby niemożliwe albo poważnie utrudnione.
3. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba 
że strony postanowią w umowie inaczej.

30.   W § 27 w ust. 1 słowa „ członkami, którzy ” zastąpione zostają słowami „ osobami ,które ”.

31.   § 28 otrzymuje brzmienie :
Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy prawa odrębnej własności 
lokalu, spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.

32.  Rozdział 4. Najem lokali § 29 otrzymuje brzmienie :
Najemcami  lokali  mieszkalnych  mogą  być  osoby  fizyczne  pełnoletnie,  o  pełnej  zdolności  do 
czynności prawnych.

33.  Rozdział 5. ( skreślony )

34.  W Rozdziale 6. Używanie lokali i opłaty § 36  w ust. 5  słowo „ członka ” zastępuje się słowem 
„ użytkownika lokalu ”,
ust. 9 pkt 2  otrzymuje brzmienie :
zastępczego wykonania przez Spółdzielnię prac obciążających członka spółdzielni, albo właściciela 
lokalu nie będącego członkiem Spółdzielni,
ust. 12  słowa „ bądź osoba ” zastępuje się słowami „ albo właściciel lokalu ”.

35.  § 37 ust. 2  - skreślony,
ust. 6 otrzymuje brzmienie :
Spółdzielnia  tworzy  fundusz  na  remonty  zasobów  mieszkaniowych.  Odpisy  na  ten  fundusz 
obciążają  koszty  gospodarki  zasobami  mieszkaniowymi.  Obowiązek  świadczenia  na  fundusz 
dotyczy członków Spółdzielni, oraz właścicieli lokali nie będących członkami Spółdzielni,
w ust. 7, 9, 11, 12 oraz w § 42 ust. 2 i 3 słowa  : „1-3” zastąpione są słowem : „1, 3”.
ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie :
Ewidencję i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego o którym mowa w ust. 6, 
ewidencja  i  rozliczenie  wpływów  i  wydatków  funduszu remontowego  na  poszczególne 
nieruchomości  powinny  uwzględnić  wszystkie  wpływy i  wydatki  funduszu  remontowego  tych 
nieruchomości,
w ust. 8 w zdaniu drugim skreśla się słowa „ oraz osoby nie  będące członkami spółdzielni, którym 
przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali ”,
ust. 9 otrzymuje brzmienie :
Za  opłaty,  o  których  mowa w ust  1,  3  i  5,  odpowiadają  solidarnie  z  członkami  Spółdzielni, 
właścicielami  lokali  nie  będącymi  członkami  Spółdzielni,  osoby  pełnoletnie  stale z  nimi 
zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymania a 
także osoby faktycznie korzystające z lokalu,
ust. 13 otrzymuje brzmienie :
Spółdzielnia  jest  obowiązana  na  żądanie  członka  Spółdzielni,  właściciela  lokalu  nie  będącego 
członkiem Spółdzielni, przedstawić kalkulację wysokości opłat,
ust. 14 otrzymuje brzmienie :



Członkowie Spółdzielni, oraz właściciele nie będący członkami Spółdzielni mogą kwestionować 
zasadność  zmiany wysokości opłat bezpośrednio do Rady Nadzorczej  Spółdzielni  lub na drogę 
postępowania  sądowego.  W  przypadku  wystąpienia  na  drogę  sądową  ponoszą  oni  opłaty  w 
dotychczasowej wysokości. Ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na 
Spółdzielni.

36.  § 41 – skreślony

37.  § 43 w ust. 2 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie :
Zarząd odstępuje  od  naliczenia odsetek,  jeżeli  kwota  odsetek  nie  przekracza wartości  znaczka 
pocztowego.

38.  Dział VI. Wkłady Rozdział 1. Wkłady mieszkaniowe § 44 ust. 3 i 4 – skreślony

39.   W § 46 w ust. 2 po słowach „ z budową” dopisuje się słowa „ o których mowa ” a w zamian 
„ art. 4 ust 1 ” wprowadza się „ § 37 ” i dodatkowo wprowadza się ust 4 – 9 o następującej treści :
4. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, 
oraz  koszty  sądowe  w  postępowaniu  wieczystoksięgowym  obciążają  osobę  na  rzecz  której 
Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
5.  Przepisów ust.  1 nie stosuje się  do lokali  mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu 
finansowania zwrotnego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 26 października 1995 r. o 
niektórych  formach  popierania  budownictwa  mieszkaniowego.  Dla  takich  lokali,  w  przypadku 
wygaśnięcia  spółdzielczego  lokatorskiego  prawa  do  lokalu  mieszkalnego,  Spółdzielnia  może 
ustanowić  spółdzielcze  lokatorskie  prawo  do  lokalu  mieszkalnego  wyłącznie  na  rzecz  osób 
spełniających warunki, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 
1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
6. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, gdy ten 
lokal  nie  podlega  zbyciu  w drodze  przetargu  na podstawie  ust.  1,  Spółdzielnia  zwraca osobie 
uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy, albo jego wniesioną część, zwaloryzowane według 
wartości  rynkowej  lokalu.  W rozliczeniu  tym nie  uwzględnia  się  długu obciążającego członka 
Spółdzielni  z tytułu  przypadającej  na niego części  zaciągniętego przez Spółdzielnię  kredytu na 
sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami, o którym mowa w art. 10, ust. 2 
ustawy.
7. W przypadku o którym mowa w ust. 6, warunkiem zwrotu wartości wkładu mieszkaniowego albo 
jego części jest :

1) wniesienie  wkładu  mieszkaniowego  przez  członka  Spółdzielni  i  zawarcie  umowy  o 
ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkaniowego, do którego 
wygasło prawo przysługujące innej osobie;

2) opróżnienie  lokalu,  chyba  że  członek  Spółdzielni  zawierający  umowę  o  ustanowienie 
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,  do którego wygasło prawo 
przysługującej  innej  osobie,  wyrazi  pisemną  zgodę  na  dokonanie  wypłaty  pomimo 
nieopróżnienia lokalu.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, z wkładu mieszkaniowego potrąca się  kwoty 
zaległych opłat o których mowa w § 37, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.
9. Członek Spółdzielni zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do 
lokalu  mieszkalnego,  do  którego  wygasło  prawo  przysługujące  innej  osobie,  wnosi  wkład 
mieszkaniowy  w  wysokości,  o  której  mowa  w  ust.  6,  oraz  zobowiązuje  się  do  spłaty  długu 
obciążającego  tę  osobę  z  tytułu  przypadającej  na  nią  części  zaciągniętego  przez  Spółdzielnię 
kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.

40.  § 46¹ otrzymuje brzmienie :
1.  W  przypadku  wygaśnięcia  spółdzielczego  lokatorskiego  prawa  do  lokalu  mieszkalnego 



Spółdzielnia, z zastrzeżeniem ust. 2, ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia 
lokalu,  zgodnie  z  postanowieniami  Statutu,  przetarg na  ustanowienie  odrębnej  własności  tego 
lokalu,  zawiadamiając  o  przetargu  poprzez  wywieszenie  ogłoszenia  w  siedzibie  Spółdzielni, 
publikację ogłoszenia na stronie internetowej Spółdzielni oraz przez publikację ogłoszenia w prasie 
lokalnej. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu jest wpłata wartości rynkowej lokalu.
2. Spółdzielnia nie przenosi odrębnej własności lokalu, jeżeli :

1) osoba, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a której 
prawo wygasło,  zgłosi  roszczenie o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego 
prawa do lokalu mieszkalnego, w przypadku spłaty całości zadłużenia,

2) osoba  bliska  po  śmierci  członka,  zgłosi  roszczenie  o  ustanowienie  spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do tego lokalu.

Ust. 2 i 3 otrzymują numerację 3 i 4.

41.  Rozdział 2. Wkłady budowlane § 47  ust. 2 – skreślony

42.  § 48 i § 49 – skreślone

43.  § 50  w ust 3 dopisuje się słowa o treści :
„ o którym mowa w ust. 1 ”.

44.  Dział VII. Skutki ustania członkostwa Rozdział 1 Wygaśnięcie lokatorskiego prawa do lokalu 
- § 52 otrzymuje brzmienie :
1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa 
oraz w innych wypadkach określonych w ustawie.
2. W przypadku zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w § 37 za okres co najmniej 6 miesięcy, 
rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu 
porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych 
lokali  lub  nieruchomości  wspólnej  uciążliwym,  Spółdzielnia  może  w  trybie  procesu  żądać 
orzeczenia przez sąd o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. 
Jeżeli podstawą żądania orzeczenia o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 
mieszkalnego  jest  zaleganie  z  zapłatą  opłat,  o  których  mowa  w  §  37,  nie  można  orzec  o 
wygaśnięciu  spółdzielczego  lokatorskiego  prawa  do  tego  lokalu,  jeżeli  najpóźniej  przed 
zamknięciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji, a jeżeli wniesiono apelację - przed sądem 
drugiej instancji, członek spółdzielni uiści wszystkie zaległe opłaty.
3.  W  przypadku,  gdy  spółdzielcze  lokatorskie  prawo  do  lokalu  mieszkalnego  przysługuje 
małżonkom wspólnie, sąd może orzec o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 
mieszkalnego wobec jednego z małżonków albo wobec obojga małżonków.
4. Z chwilą, gdy orzeczenie sądu o którym mowa w ust 2, stanie się prawomocne, spółdzielcze 
lokatorskie  prawo  do  lokalu  mieszkalnego  wygasa.  W przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  3, 
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa wobec jednego z małżonków albo 
wobec obojga małżonków.

45.  § 53 otrzymuje brzmienie :
1. Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa, byli małżonkowie 
zawiadamiają  Spółdzielnię,  któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 
mieszkalnego. Do momentu zawiadomienia Spółdzielni o tym, komu przypadło spółdzielcze prawo 
do lokalu mieszkalnego, małżonkowie, których małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód lub 
unieważnione, odpowiadają solidarnie za opłaty, o których mowa w § 37.
2. Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, 
które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi.
3. Przepis ust. 2 nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu.



46.   § 54 otrzymuje brzmienie :
1.  W  przypadku  wygaśnięcia  spółdzielczego  lokatorskiego  prawa  do  lokalu  mieszkalnego  w 
następstwie  śmierci  uprawnionego lub w przypadkach,  o  których  mowa w §  52,  roszczenia  o 
zawarcie  umowy  o  ustanowienie  spółdzielczego  lokatorskiego  prawa  do  lokalu  mieszkalnego 
przysługują jego osobom bliskim.
2. Umowy, o których mowa w ust. 2, zawiera się na warunkach określonych w dotychczasowej 
umowie o ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
3. W przypadku śmierci osoby, o której mowa w § 20², w okresie oczekiwania na zawarcie umowy 
o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego osobom, o których 
mowa w ust. 1, które miały wspólnie z osobą, o której mowa w § 20², zamieszkać w tym lokalu, 
przysługują roszczenia o zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu.
4. Do zachowania roszczeń o których mowa w ust. 1 i 3, konieczne jest złożenie w terminie jednego 
roku,  pisemnego  zapewnienia  o  gotowości  zawarcia  umowy  o  ustanowienie  spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.  W przypadku zgłoszenia się  kilku uprawnionych, 
rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, 
czy osoba uprawniona na podstawie ust. 1 zamieszkała z byłym członkiem. Po bezskutecznym 
upływie  wyznaczonego  przez  Spółdzielnię  terminu  wystąpienia  do  sądu,  wyboru  dokonuje 
Spółdzielnia. Jeżeli o roszczeniu rozstrzygał sąd, osoby, które pozostawały w sporze, niezwłocznie 
zawiadamiają o tym Spółdzielnię. Do momentu zawiadomienia Spółdzielni o tym, komu przypadło 
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, osoby te odpowiadają solidarnie za opłaty, 
o których mowa w § 37.
5. Osoba, o której mowa w ust. 3, staje się stroną umowy o budowę lokalu wiążącej osobę, o której 
mowa w § 20².
6.  W wypadku wygaśnięcia roszczeń  lub braku uprawnionych osób o których mowa w ust.  1, 
Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość  rynkową  tego lokalu ustaloną  zgodnie z § 50 
Statutu. 

47.   Rozdział 2 Wygaśnięcie własnościowego prawa do lokalu § 55 i  § 56 – skreślone

48.  Rozdział 3 Rozliczenie z tytułu udziałów, wkładów i równowartości spółdzielczego prawa do 
lokalu § 57 – skreślony

49.  W § 59 dopisuje się pkt 4 o treści ;
Z  tytułu  kwot  wniesionych  na  poczet  wkładu mieszkaniowego  lub  budowlanego –  w  ciągu 3 
miesięcy od dnia wygaśnięcia prawa i spełnienia warunków określonych w Statucie lub ustawie.

50.  Dział  VIII.  Organy  Spółdzielni  Rozdział  1. Walne  Zgromadzenie  §  61 ust.  2  otrzymuje 
brzmienie :
Członek  Spółdzielni  może  uczestniczyć  w  Walnym  Zgromadzeniu  osobiście  albo  przez 
pełnomocnika.  Pełnomocnik nie może zastępować  więcej niż  jednego członka. Pełnomocnictwo 
powinno być  udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i  dołączone do protokołu Walnego 
Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia, 
ust. 3 – skreślony,
ust. 5 otrzymuje brzmienie :
Każdy członek spółdzielni dysponuje jednym głosem.

51.  § 62 w pkt 11 słowo „ Spółdzielczego” zastępuje się słowem „ Rewizyjnego „

52. § 63 ust. 4 – skreślony

53.  § 64 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
Prawidłowo  zwołane  Walne  Zgromadzenie  jest  ważne niezależnie  od  liczby  obecnych na  nim 



członków.  Walne  Zgromadzenie  może  podejmować  uchwały  jedynie  w  sprawach  objętych 
porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i sposobie, które określa Statut 
Spółdzielni,
ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie :

1) większości 3/4 głosów członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu dla uchwały w 
przedmiocie  likwidacji  spółdzielni  i  przywrócenia  działalności  Spółdzielni  po  jej 
postawieniu w stan likwidacji,

2) większości 2/3 głosów członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu dla uchwały w 
przedmiocie :
a) zmiany statutu,
b) odwołania członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji,
c) odwołania członka Zarządu, któremu Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium.

54.  § 66 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie :
Otwierający obrady przeprowadza wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia lub jego części  w 
skład którego wchodzą :

1) Przewodniczący
2) dwaj Asesorzy
3) Sekretarz

ust. 5 słowo „odnotowany” zastępuje się słowem „ odnotowywany ” 

55.   § 67² ust. 7 otrzymuje brzmienie :
W przypadku  trudności  w  prawidłowym prowadzeniu  Zgromadzenia  z  powodu niewłaściwego 
zachowania się osób obecnych na sali, Przewodniczący obrad jest uprawniony do : uprzedzenia, że 
dalsze  zakłócanie  przebiegu  Zgromadzenie  spowoduje  zawieszenie  obrad  i  zawieszenie 
Zgromadzenia ( lub jednej z jego części ) przed wyczerpaniem porządku obrad, a w przypadku 
nieskuteczności tego uprzedzenia – do zawieszenia obrad Walnego Zgromadzenia ( lub jednej z 
jego części ). Zawieszenie obrad może być dokonane przez Przewodniczącego także w przypadku 
niemożności ich kontynuowania z przyczyn technicznych. Zawieszone Walne Zgromadzenie ( lub 
jego część ) kontynuuje swoje obrady w nowym terminie ustalonym przez Zarząd Spółdzielni, nie 
później niż 60 dni od daty zawieszenia. O terminie i miejscu kontynuacji obrad Zgromadzenia albo 
jego zawieszonej części Zarząd Spółdzielni informuje członków w sposób określony w § 63 ust. 1 
Statutu,  przy czym zawiadomienie  obejmujące powyższe  informacje  winno zostać  dostarczone 
członkom najpóźniej na 14 dni przed podjęciem obrad. Podjęte do momentu zawieszenia obrad 
uchwały zachowują moc obowiązującą i nie mogą być ponownie przedmiotem obrad.

56.  § 67³ otrzymuje brzmienie :
1. Przewodniczący przedstawia wniesione projekty uchwał do dyskusji, a następnie poddaje je pod 
głosowanie.
2. Przed przystąpieniem do głosowania nad wnioskami, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 
podaje do wiadomości jakie wnioski wpłynęły, a następnie poddaje je pod głosowanie.

57.  § 675 ust. 5 otrzymuje brzmienie :
Głosujący oddaje  głos  poprzez postawienie  znaku x  przy jednym kandydacie  którego popiera. 
Oddanie karty wyborczej bez oddania głosu, bądź takiej, na której głosujący pozostawił znak x przy 
większej ilości kandydatów, skutkuje nieważnością głosu,
ust. 6 otrzymuje brzmienie :
Głos z dopiskami lub skreśleniami, jest nieważny,
ust. 7 otrzymuje brzmienie :
Ilość głosów oddanych na kandydata oblicza Komisja Wyborcza. Przewodniczący Komisji ogłasza 
wyniki głosowania,
ust. 8 otrzymuje brzmienie :



Za wybranego Delegata uważa się kandydata, który otrzymał największą ilość oddanych głosów.

58.  § 676  w ust. 1 po słowie „ kandydatów” dopisuje się słowa  „ do Rady Nadzorczej ”,
w ust. 7 słowo „ otrzymaną ” zastępuje się słowem „ otrzymanych ”,
ust. 9 otrzymuje brzmienie :
Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą ilość głosów a powoduje to przekroczenie 
określonej w Statucie maksymalnej liczby członków Rady Nadzorczej, w skład Rady Nadzorczej 
wchodzi kandydat o niższym numerze członkowskim.

59.  § 6710   ust.. 4 zdanie drugie ulega wykreśleniu.

60.  Rozdział 2. Rada Nadzorcza do § 69 ust. 4 pkt 3 dopisuje się po słowie „głosów” : biorących 
udział w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu,
dopisuje się ust. 5 o treści :
W przypadku, kiedy pozostanie mniej niż 7 osób będącymi członkami Rady Nadzorczej na miejsce 
dodatkowego członka wchodzi do końca kadencji kolejny kandydat, który w wyborach do Rady 
Nadzorczej uzyskał największą ilość głosów.

61.  § 70  ust. 1 otrzymuje brzmienie : 
Wybór członków Rady Nadzorczej na daną kadencję stwierdzają przewodniczący poszczególnych 
części  Walnego  Zgromadzenia  na  podstawie  protokołów Komisji  Wyborczych  poszczególnych 
części Walnego Zgromadzenia. W przypadku niemożności uczestnictwa w zebraniu któregokolwiek 
z  przewodniczących,  w  zebraniu  uczestniczy  jeden  z  asesorów  danej części  Walnego 
Zgromadzenia,
ust. 2 otrzymuje brzmienie : 
Zarząd Spółdzielni zwołuje w ciągu 7 dni od zakończenia ostatniej części Walnego Zgromadzenia 
wszystkich przewodniczących albo asesorów poszczególnych części Walnego Zgromadzenia,
 ust. 3 otrzymuje brzmienie : 
O czasie,  miejscu i  celu zebrania przewodniczących albo asesorów wszystkich części  Walnego 
Zgromadzenia Zarząd powiadamia pisemnie za potwierdzeniem odbioru,
ust. 5 otrzymuje brzmienie : 
Wyboru  przewodniczącego  zebrania  dokonuje  się  spośród  przewodniczących  albo  asesorów 
poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym,
ust. 6 otrzymuje brzmienie :
W  głosowaniu  na  przewodniczącego  zebrania  biorą  udział  przewodniczący  albo  asesorzy 
poszczególnych części Walnego Zgromadzenia,
ust. 10 otrzymuje brzmienie :
Protokół  po  przeczytaniu  i  akceptacji  podpisują  wszyscy  przewodniczący  albo  asesorzy 
poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

62.  § 73 otrzymuje brzmienie : 
Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy :

1) uchwalanie planów gospodarczych, programów budownictwa mieszkaniowego i programów 
działalności społecznej i kulturalnej,

2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez :
a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, 
ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
c) przeprowadzanie kontroli  nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów 
Spółdzielni i jej członków,
d)  nadzorowanie  i  kontrola  sposobu  przeprowadzania  w  Spółdzielni  postępowań  o 
udzielenie zamówienia na wykonanie robót  budowlanych lub usług przez wykonawców 



zewnętrznych,
e) nadzorowanie i kontrola organizowanych przez Spółdzielnię przetargów na zbycie praw 
do lokali.

3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości,
4) zatwierdzenie  planu rzeczowo-finansowego dotyczącego  inwestycji  związanej  z  budową 

lokali oraz uchwalenie regulaminu rozliczania inwestycji mieszkaniowej i ustalenie kosztów 
budowy poszczególnych lokali,

5) podejmowanie  uchwał  w  sprawie  zabezpieczenia  kredytu  w  formie  hipoteki  na 
nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego 
kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków spółdzielni, których prawa do 
lokali związane są z tą nieruchomością,

6) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany przeznaczenia części nieruchomości wspólnej,
7) ustalenie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, przy 

czym członków uprawnionych do lokali  położonych w obrębie jednej nieruchomości nie 
można zaliczyć do różnych części Walnego Zgromadzenia,

8) podejmowanie  uchwał  w  sprawie  wygaśnięcia  spółdzielczego  lokatorskiego  prawa  do 
lokalu,

9) wnioskowanie do Zarządu o sprzedaż lokalu w drodze licytacji ze względu na okoliczności 
zawarte w statucie spółdzielni w § 22 ust 7,

10) rozpatrywanie odwołania od decyzji  Zarządu osoby, której  Zarząd odmówił  przyjęcia w 
poczet członków Spółdzielni lub negatywnie rozpatrzył wniesiony przez nią wniosek,

11) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
12) zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni, 
13) zatwierdzenie stawek opłat za lokale, oraz wysokość odpisu na fundusz remontowy zgodnie 

z zatwierdzonym planem gospodarczo-finansowym na dany rok,
14) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
15) składanie  Walnemu  Zgromadzeniu  sprawozdań  zawierających  w  szczególności  wyniki 

kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
16) podejmowanie  uchwał  w  sprawach  czynności  prawnych  dokonywanych  między 

Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka 
Zarządu  oraz  reprezentowanie  Spółdzielni  przy  tych  czynnościach.  Do  reprezentowania 
Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,

17) wybór i odwołanie członka Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców,
18) podejmowanie  uchwał  w  sprawach  zawieszenia  członka  Rady Nadzorczej  w  pełnieniu 

czynności,
19) ustanowienie pełnomocnictwa uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie, w 

przypadku, gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
20) uchwalenie  zasad  gospodarki  finansowej  Spółdzielni,  oraz  zatwierdzenie  planu 

gospodarczo-finansowego na dany rok,
21) uchwalenie regulaminu Zarządu,
22) uchwalenie regulaminów komisji Rady Nadzorczej,
23) uchwalenie regulaminu zasad wynagradzania członków Zarządu,
24) uchwalenie regulaminu Gospodarki Finansowej,
25) uchwalenie  regulaminu  w  sprawie  zasad  rozliczania  kosztów  gospodarki  zasobami 

mieszkaniowymi, oraz ustalania wysokości opłat za używanie lokali,
26) uchwalenie  regulaminu  kosztów  i  ustalania  opłat  z  tytułu  dostawy  energii  cieplnej  na 

potrzeby centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody,
27) uchwalenie regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz 

ustalania odpłatności za wodę i ścieki,
28) uchwalenie regulaminu tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego,
29) uchwalenie regulaminu zlecania robót wykonawcom obcym,
30) uchwalenie regulaminu rozliczania inwestycji mieszkaniowej,



31) uchwalenie  regulaminu  przetargu  o  zawarcie  umowy o  ustanowienie  i  przeniesienie 
odrębnej własności lokalu mieszkalnego,

32) uchwalenie regulaminu budowy, finansowania i użytkowania garaży,
33) uchwalenie regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego,
34) uchwalenie regulaminu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
35) uchwalenie regulaminu „ Placu Zabaw ”.

63.  Rozdział 3. Zarząd § 79 ust. 1 pkt 5 i 6 – skreślone.



                                               ZMIANY   DO   STATUTU
                       SPÓŁDZIELNI   MIESZKANIOWEJ   „WSPÓLNOTA”  
                                                     W   SKOCZOWIE

1.  Dział  I. otrzymuje  brzmienie  :  „Postanowienia  ogólne  oraz  cel  i  przedmiot  działalności 
Spółdzielni”

2.  § 1 otrzymuje brzmienie :
1. Nazwa Spółdzielni brzmi : Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota”.
2. Siedzibą Spółdzielni jest miasto Skoczów ul. Targowa 26.
3. Terenem działania Spółdzielni jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Czas trwania Spółdzielni jest nieokreślony.
5. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” w Skoczowie, zwana dalej „Spółdzielnią”, działa na 
podstawie przepisów :

– ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych ( jedn. tekst : Dz.U. z 
2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późniejszymi zmianami ) - zwanej dalej „ustawą”,

– ustawy z dnia 16 września 1982 r. -  Prawo Spółdzielcze ( jedn. tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 
188, poz. 1848 z późniejszymi zmianami ), zwanej dalej „Prawem Spółdzielczym ”,

– innych ustaw oraz postanowień zarejestrowanego statutu

3.  § 2 – skreślony

4.  W § 3 wprowadza się  ust. 7 i ust. 8. :
ust. 7 otrzymuje brzmienie :
Spółdzielnia może zarządzać nieruchomością niestanowiącą jej mienia lub mienia jej członków na 
podstawie umowy zawartej z właścicielem ( współwłaścicielami ) tej nieruchomości.
ust. 8 otrzymuje brzmienie :
Spółdzielnia buduje lub nabywa budynki w celach określonych w § 3 ust. 2 pkt 1-5. 
Dopuszcza się możliwość sprzedaży lokali osobom niebędącym członkami Spółdzielni.
Organem  uprawnionym  do  określenia  kryteriów  organizacyjnych  i  finansowych  podjęcia 
działalności o której mowa powyżej jest Walne Zgromadzenie.

5.  Dopisuje się § 3¹ o następującej treści :
Dla realizacji zadań określonych w § 3 Spółdzielnia :

1) prowadzi działalność inwestycyjną
2) zarządza nieruchomościami

6.  Dział II. Otrzymuje brzmienie : „Członkowie, ich prawa i obowiązki”

7.  Rozdział 1. otrzymuje brzmienie : Powstanie członkostwa.

8.  § 4 otrzymuje brzmienie :
1. Członkiem Spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych 
lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych :

1) której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
2) której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
3) której przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 

mieszkalnego,
4) której  przysługuje  roszczenie  o  ustanowienie  odrębnej  własności  lokalu,  zwanej  dalej 

„ekspektatywą własności”.
2. Członkami Spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, 



albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego 
prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu.
3. Członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo 
do lokalu lub ekspektatywa własności. Osobie tej nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do 
lokalu mieszkalnego.
4.  Przepisy pkt  1  i  3  stosuje się  odpowiednio do osób,  którym przysługuje  prawo do miejsca 
postojowego w garażu wielostanowiskowym lub garażu wolnostojącego, o którym mowa w art. 1719

ustawy, lub do ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego, o którym 
mowa w art. 27¹ ustawy.
5. Członkiem Spółdzielni  może być  osoba fizyczna lub  prawna,  która  nabyła  prawo odrębnej 
własności lokalu.
6. Osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu, zachowuje członkostwo w Spółdzielni .
7.  Jeżeli  spółdzielcze  własnościowe  prawo  do  lokalu,  prawo  odrębnej  własności  lokalu  albo 
ekspektatywa własności należy do kilku osób, członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich, 
chyba , że przysługuje ono wspólnie małżonkom.
W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. 
Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię  terminu wystąpienia do sądu, nie 
dłużej niż 12 m-cy, wyboru dokonuje spółdzielnia. Do czasu rozstrzygnięcia przez sąd, lub wyboru 
dokonanego przez Spółdzielnię, osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do 
lokalu,  prawo odrębnej  własności  lokalu lub ekspektatywa własności  mogą  wyznaczyć  spośród 
siebie pełnomocnika w celu wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa w spółdzielni.

9.  § 5  otrzymuje brzmienie :
1. Członkostwo w spółdzielni powstaje z chwilą:

1) nabycia  roszczenia  o  ustanowienie  spółdzielczego  lokatorskiego  prawa  do  lokalu 
mieszkalnego,

2) nabycia ekspektatywy własności,
3) zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
4) zawarcia  umowy  o  ustanowienie  spółdzielczego  lokatorskiego  prawa  do  lokalu 

mieszkalnego, jeżeli członkostwo nie zostało nabyte wcześniej,
5) upływu terminu o którym mowa w § 54 ust. 4, w przypadkach przewidzianych w § 54 ust. 1, 

jeżeli przed upływem tego terminu jedna z osób, o których mowa w  § 54 ust. 1, złożyła 
pisemne  zapewnienie  o  gotowości  zawarcia  umowy  o  ustanowienie  spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem pkt 6,

6) prawomocnego  rozstrzygnięcia  przez  sąd  w  postępowaniu  nieprocesowym  lub  wyboru 
dokonanego  przez  spółdzielnię,  o  których  mowa  w   § 54  ust.  4,  w  przypadkach 
przewidzianych w   § 54 ust. 1, jeżeli pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o 
ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zgłosiła więcej 
niż jedna osoba.

2. Osoby nabywające członkostwo w Spółdzielni zgodnie z ust. 1 nie są zobowiązane do złożenia 
deklaracji członkowskiej.
Nabycie członkostwa stwierdza Zarząd Spółdzielni dokonując odpowiedniego wpisu w protokole 
Zarządu na najbliższym jego posiedzeniu.  Osoby takie Spółdzielnia informuje o fakcie nabycia 
członkostwa oraz o nadanym numerze w rejestrze członków. Informacja, o której mowa w zdaniu 
poprzednim, przekazywana jest członkowi w formie pisemnej.
Jeżeli  nabycie  własnościowego  prawa  do  lokalu  nastąpiło  przed  09.09.2017r.,  nabywca 
spółdzielczego  własnościowego  prawa  do  lokalu  staje  się  członkiem  Spółdzielni   w  dniu 
09.09.2017r.
3. Członkiem Spółdzielni  może być  osoba, która posiada prawo odrębnej własności lokalu albo 
najemca, o którym mowa w art. 48 ust. 1 ustawy. Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie 
deklaracji członkowskiej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Deklarację można złożyć 
na druku udostępnionym przez Spółdzielnię.



Deklaracja powinna zawierać :
1) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a w odniesieniu do osób prawnych – członków 

Spółdzielni – ich nazwę i siedzibę,
2) numer PESEL, a w odniesieniu do osób prawnych – numer NIP,
3) adres lokalu oraz określenie rodzaju lokalu ( mieszkalny czy użytkowy ), do którego osobie 

przysługuje prawo własności,
4) adres korespondencyjny
5) dane kontaktowe : numer telefonu, adres e-mail.

4.  Za osobę  niemającą  zdolności  do czynności  prawnych lub mającą  ograniczoną  zdolność  do 
takich czynności – deklaracje podpisuje jej ustawowy przedstawiciel.
5.  W  odniesieniu  do  posiadaczy  własnościowego  prawa  do  lokalu  bądź  właścicieli  lokali, 
Spółdzielnia może żądać przedłożenia aktu notarialnego bądź orzeczenia sądowego, na podstawie 
którego doszło do nabycia prawa do lokalu.
6. Organem właściwym do przyjmowania w poczet członków jest Zarząd.
7. Uchwałę w sprawie członkostwa osób, o których mowa w ust. 3, podejmuje Zarząd w ciągu 1 
miesiąca od dnia złożenia deklaracji. O uchwale zainteresowana osoba jest zawiadamiana na piśmie 
w ciągu 14 dni od daty jej podjęcia.
8. Zarząd nie może odmówić przyjęcia w poczet członków osób, o których mowa w ust. 3.
9. Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków 
Zarządu lub  osoby do  tego  przez  Zarząd upoważnionej,  z  podaniem daty  uchwały Zarządu o 
przyjęciu danej osoby w poczet członków.

10.  § 5¹,  § 5², § 5³, § 55 – skreślone

11. § 6 ust. 6 otrzymuje brzmienie : 
Koszty sporządzania odpisów i kopii dokumentów, o których mowa w ust 2 pkt 7, z wyjątkiem 
jednej kopii aktualnego statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek 
spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie. Zasady odpłatności ustala w uchwale Zarząd.
Członek  zainteresowany  otrzymaniem  dokumentów  zgłasza  pisemnie  Zarządowi  wykaz 
dokumentów,  których  kopie  chce  otrzymać.  Zarząd  wyznacza  termin  wydania  kopii  tych 
dokumentów nie dłuższy jednak niż 7 dni.
dopisuje się ust. 7 o treści :
Członkowi Spółdzielni korespondencję niewymagającą potwierdzenia odbioru Spółdzielnia doręcza 
za pośrednictwem oddawczej  skrzynki  pocztowej  umieszczonej  w budynku,  w którym członek 
posiada lokal mieszkalny, z wyjątkiem przypadku, gdy wskazano Spółdzielni na piśmie inny adres 
do korespondencji. 

12.  § 7 otrzymuje brzmienie :
Członek Spółdzielni jest obowiązany :

1) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,
2) zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej,
3) pokrywać  opłaty  związane  z  :  eksploatacją  i  utrzymaniem  nieruchomości  w  częściach 

przypadających  na  jego  lokal,  eksploatacją  i  utrzymaniem nieruchomości  stanowiących 
mienie  Spółdzielni  jak  również  zobowiązania  Spółdzielni  z  innych  tytułów,  a  w 
szczególności  :  opłaty niezależne od Spółdzielni,  spłaty odsetek i  kredytów, gwarancji  i 
poręczeń,  kosztów  określenia  przedmiotu  odrębnej  własności  wszystkich  lokali 
mieszkalnych  i  lokali  o  innym  przeznaczeniu,  odsetek  ustawowych,  umownych  i  od 
należności  państwowych,  należności  finansowane  kredytem  Krajowego  Funduszu 
Mieszkaniowego, z tytułu przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz budżetowe,

4) uczestniczyć w kosztach budowy, eksploatacji i utrzymania nieruchomości spółdzielczych, 
działalności  społecznej,  oświatowej  i  kulturalnej  oraz  w  zobowiązaniach  Spółdzielni  z 
innych tytułów, przez wniesienie wkładów mieszkaniowych na zasadach określonych w 



umowie  i  Statucie,  w  wysokości  odpowiadającej  części  lub  całości  kosztów  budowy 
przypadających na jego lokal oraz przez uiszczanie opłat związanych z używaniem lokali, 
zgodnie z postanowieniami Statutu,

5) w  pełni  pokrywać  wydatki  związane  z  uzupełnieniem  lub  z  tworzeniem  dokumentacji 
technicznej,  o  której  mowa  w  ustawie  o  własności  lokali,  zgodnie  z  postanowieniami 
Statutu,

6)  pokrywać koszty nabycia przez Spółdzielnię własności lub prawa użytkowania wieczystego 
gruntów, zgodnie z postanowieniami Statutu,

7) terminowo uiszczać wymagane należności,
8) współdziałać w ochronie wspólnego dobra,
9) uzyskać zgodę Zarządu na wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie całego lub części 

lokalu, jeżeli byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia 
lokalu bądź jego części,

10) poinformować  Spółdzielnię  o  planowanych  remontach  w  mieszkaniu  celem otrzymania 
warunków technicznych obejmujących planowany remont,

11) informować  Spółdzielnię  o  wszelkich  zmianach  ilości  osób  zamieszkujących  w  lokalu, 
mających  wpływ  na  stosunki  cywilnoprawne  pomiędzy  nim  a  Spółdzielnią,  w  tym  na 
wysokość opłaty za mieszkanie i o zmianie adresu do korespondencji,

12)  na żądanie Zarządu lub administracji zezwolić na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne 
do przeprowadzenia przeglądu, konserwacji, remontu lub usunięcia awarii, a także w celu 
wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje,

13)  wskazać Spółdzielni osobę opiekującą się mieszkaniem w przypadku dłuższej nieobecności 
w mieszkaniu w celu realizacji czynności określonych w pkt 12,

14) ponieść  wszelkie  koszty  związane  z  ustanowieniem  przedmiotu  odrębnej  własności  i 
zawarciem umowy o  przeniesienie własności  lokalu,  jeżeli  przysługuje  mu spółdzielcze 
prawo do tego lokalu,

15) spłacić  zwrotną  pomoc  finansową  uzyskaną  z  funduszu  na  remonty  zasobów 
mieszkaniowych na sfinansowanie remontów nieruchomości obejmującej jego lokal,

16) ponieść  koszty  nabycia  prawa  wieczystego  użytkowania  lub  własności  gruntu  albo 
przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntu,

17)  pokryć koszty sporządzenia odpisów i kopii dokumentów sporządzonych na jego wniosek,
18)  przestrzegać zasad współżycia społecznego oraz regulaminu porządku domowego.

13.  § 8 otrzymuje brzmienie :
1. Członkostwo w Spółdzielni ustaje z chwilą :

1) wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
2) zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie,
3) zbycia prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie,
4) zbycia ekspektatywy własności lub udziału w tym prawie
5) wygaśnięcia  roszczenia  o  ustanowienie  spółdzielczego  lokatorskiego  prawa  do  lokalu 

mieszkalnego,
6) rozwiązanie umowy o budowę lokalu, o której mowa w art 18 ustawy.

2. Członkostwo w Spółdzielni ustaje także w przypadkach określonych w art 24¹ ust. 1 i art 26 
ustawy. Do osób, które w następstwie tego utraciły członkostwo w Spółdzielni, przepisy art. 108 b 
ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze dotyczące członków Spółdzielni stosuje się 
odpowiednio.
3.  W przypadku nabycia  prawa do gruntu  wraz z  prawem własności  znajdującego się  na  nim 
budynku albo udziałem we współwłasności tego budynku przez inną spółdzielnię mieszkaniową, 
osoby, którym przysługują spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali mieszkalnych w tym budynku 
albo roszczenie o ustanowienie takiego prawa, stają się członkami tej spółdzielni, a spółdzielcze 
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub roszczenie o ustanowienie takiego prawa przysługuje 
w stosunku do spółdzielni, która nabyła prawo do gruntu wraz z prawem własności budynku lub 



udziałem we współwłasności budynku. Jednocześnie ustają stosunki członkostwa w Spółdzielni, 
której prawo do gruntu wraz z prawem własności znajdującego się na nim budynku albo udziałem 
we współwłasności tego budynku zostało zbyte.
4.  Jeżeli  członkowi przysługuje w Spółdzielni  więcej  niż  jeden tytuł  prawny do lokalu będący 
podstawą  uzyskania  członkostwa,  utrata  członkostwa  następuje  dopiero  w  przypadku  utraty 
wszystkich tytułów prawnych do lokali w ramach Spółdzielni. Przepis ten stosuje się odpowiednio 
do członka, który jest stroną umowy lub umów o budowę lokalu lub lokali.

14.  § 9 otrzymuje brzmienie :
1. Członek, o którym mowa w § 5 ust. 3, może wystąpić ze Spółdzielni w każdym terminie za 
wypowiedzeniem złożonym Zarządowi, które pod rygorem nieważności powinno być dokonane na 
piśmie. Za okres wypowiedzenia uważa się czas od złożenia wypowiedzenia do dnia zapoznania się 
z nim przez Zarząd na najbliższym posiedzeniu, jednak nie dłużej niż 30 dni.
2. Za datę wystąpienia ze Spółdzielni uważa się następny dzień po posiedzeniu Zarządu.

15.  § 10, § 11, § 11¹, § 12 – skreślone

16.  W § 13 po słowie „śmierć” dopisuje się słowa ujęte w nawiasie o treści „ o śmierci członka 
niezwłocznie powiadamia Spółdzielnię najbliższa jego rodzina ”

17.  § 14 otrzymuje brzmienie :
1. Osoby uzyskujące członkostwo od 9 września 2017 roku nie wnoszą wpisowego i udziału.
2.  W  przypadku  członków,  którzy  wnieśli  udział  przed  dniem  9  września  2017  r.,  zwrot 
wniesionego  udziału  następuje  w  przypadku  ustania  członkostwa  w  Spółdzielni, na  podstawie 
zatwierdzonego  sprawozdania  finansowego  za  rok,  w  którym  członek  przestał  należeć  do 
Spółdzielni. Wypłaty dokonuje się przelewem na rachunek byłego członka w kwocie nominalnej w 
ciągu 30 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
3. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
4. Udziały po śmierci członka Spółdzielnia wypłaci według wartości nominalnej osobie wskazanej 
w deklaracji lub odrębnym pisemnym oświadczeniu.

18.  W § 16 dopisuje się ust. 7 o treści :
Spółdzielnia może korzystać z kredytów bankowych i pożyczek do wysokości nie przekraczającej 
najwyższej  sumy  zobowiązań,  jaką  Spółdzielnia  może  zaciągnąć,  oznaczonej  przez  Walne 
Zgromadzenie.  Zaciągnięcie  przez  Spółdzielnię  kredytu  lub  pożyczki  wymaga  zgody  Rady 
Nadzorczej.

19.  § 19³ w ust. 1 słowa „Radę Nadzorczą” zastępuje się słowami „Walne Zgromadzenie”.

20. § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
Przez  umowę  o  ustanowienie  spółdzielczego  lokatorskiego  prawa  do  lokalu  mieszkalnego 
Spółdzielnia  zobowiązuje  się  oddać  osobie,  na  rzecz  której  ustanowione  jest  prawo,  lokal 
mieszkalny do używania, a osoba ta zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać 
opłaty określone w ustawie i  w Statucie Spółdzielni.  Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 
mieszkalnego może być ustanowione na rzecz członka spółdzielni albo członka spółdzielni i jego 
małżonka,
ust. 2 otrzymuje brzmienie :
Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między osobą 
ubiegającą się o ustanowienie tego prawa a spółdzielnią umowy, o której mowa w ust. 1. Umowa 
powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej,
ust. 5 zostaje skreślony,



ust. 6 otrzymuje brzmienie :
Umowa o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, zawarta z inną 
osobą przed wygaśnięciem prawa do tego lokalu, jest nieważna.

21.  § 20² otrzymuje brzmienie :
1.  Z  osobą  ubiegającą  się  o  ustanowienie  spółdzielczego  lokatorskiego  prawa  do  lokalu 
mieszkalnego spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, 
umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu,  a ponadto powinna 
zawierać :

1) zobowiązanie osoby ubiegającej się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do 
lokalu do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jej lokal 
przez wniesienie wkładu mieszkaniowego określonego w umowie,

2) określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie 
stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,

3)  określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu, w tym termin i wielkość rat 
na poczet kosztów budowy,

4) określenie  rodzaju,  położenia  i  powierzchni  lokalu  oraz  pomieszczeń  do  niego 
przynależnych,

5) tryb i skutki wypowiedzenia umowy,
6) inne postanowienia wynikające z Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, wnosi wkład mieszkaniowy według zasad określonych w statucie 
w  wysokości  odpowiadającej  różnicy  między  kosztem  budowy  przypadającym  na  jej  lokal  a 
uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków uzyskanych na 
sfinansowanie kosztów budowy lokalu. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego zostało sfinansowane 
z  zaciągniętego  przez  Spółdzielnię  kredytu  na  sfinansowanie  kosztów budowy danego  lokalu, 
osoba,  o  której  mowa w ust.  1,  jest  obowiązana  uczestniczyć  w  spłacie  tego  kredytu  wraz  z 
odsetkami w części przypadającej na jej lokal.
3.  Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do 
użytkowania.

22.  § 20³ zostaje skreślony.

23.  W § 21 w ust. 1 pkt. 1 po słowach „ zobowiązań spółdzielni ” dopisuje się słowa „ związanych 
z budową” , oraz w ust. 2 po słowie „Spółdzielnia ” dopisuje się słowo „ Mieszkaniowa ”.

24.  § 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie :
Nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu staje się członkiem Spółdzielni. Dotyczy 
to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta. Nabywca niezwłocznie zawiadamia Spółdzielnię 
o nabyciu prawa,
ust. 10 ulega skreśleniu.

25.  § 23 w ust. 1 po słowach „ na pisemne żądanie członka ” skreśla się słowa o treści „ lub osoby 
nie będącej członkiem, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ”.

26.  Wprowadza się § 23¹ o treści :
1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, w tym garażu , może należeć do kilku 
osób, z tym że członkiem Spółdzielni  może być  tylko jedna z nich,  chyba że przysługuje ono 
wspólnie  małżonkom.  W  wypadku  zgłoszenia  się  kilku  uprawnionych  rozstrzyga  sąd  w 
postępowaniu  nieprocesowym.  Po  bezskutecznym  upływie  wyznaczonego  przez  Spółdzielnię 
terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.
2.  Nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu staje się  członkiem Spółdzielni  z 



zastrzeżeniem  ust.  1.  Dotyczy  to  również  spadkobiercy,  zapisobiorcy  i  licytanta.  Nabywca 
zawiadamia niezwłocznie Spółdzielnię o nabyciu prawa.
3. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego w tym garażu, jest prawem zbywalnym, 
przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.

27.  § 24 otrzymuje brzmienie :
1. Z osobą ubiegającą się o ustanowienie odrębnej własności lokalu Spółdzielnia zawiera umowę o 
budowę  lokalu.  Umowa  ta  zawarta  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności,  powinna 
zobowiązywać  strony  do  zawarcia,  po  wybudowaniu  lokalu,  umowy o ustanowienie  odrębnej 
własności tego lokalu, a ponadto powinna zawierać :

1) zobowiązanie  osoby  ubiegającej  się  o  ustanowienie  odrębnej  własności  lokalu  do 
pokrywania  kosztów zadania  inwestycyjnego  w  części  przypadającej  na jej  lokal  przez 
wniesienie wkładu budowlanego określonego w umowie.

2) określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie 
stanowić podstawę do ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,

3)  określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,
4) określenie  rodzaju  położenia  i  powierzchni  lokalu  oraz  pomieszczeń  do  niego 

przynależnych,
5)  zobowiązanie członka do poniesienia kosztów zawarcia  umowy notarialnej  i  założenia 

księgi wieczystej,
6) tryb i skutki wypowiedzenia umowy,
7) inne postanowienia wynikające z Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1 wnosi wkład budowlany według zasad określonych w umowie, o 
której mowa w ust. 1, w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jej 
lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię 
kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, osoba ta jest obowiązana do spłaty tego 
kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jej lokal.
3.  Przepisy ust.  1  pkt  2  i  3  oraz  ust  2  nie  dotyczą  osób,  które  zawierają  umowę  o  budowę 
bezpośrednio  z  wykonawcą  robót  budowlanych,  w  przypadku  zadań  nieobejmujących 
nieruchomości wspólnych lub części wspólnych.
4. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie trzech miesięcy od dnia oddania budynku do 
użytkowania. Po upływie tego terminu roszczenia Spółdzielni o uzupełnienie wkładu budowlanego 
wygasa.
5. Spółdzielnia ustanawia na rzecz osoby, o której mowa w § 24 ust. 1, albo nabywcy ekspektatywy 
własności odrębną własność lokalu, w terminie dwóch miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na 
podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na użytkowanie – w terminie dwóch 
miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia. Na żądanie członka Spółdzielnia ustanawia takie prawo 
w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu.
6.  Ustanowienie  odrębnej  własności  lokalu  może  nastąpić  na  rzecz  małżonków  albo  osób 
wskazanych  przez  osobę,  o  której  mowa w §  24  ust.  1,  które  wspólnie  z  nią  ubiegają  się  o 
ustanowienie takiego prawa.

28.  § 25 otrzymuje brzmienie :
1. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w § 24 Statutu, powstaje ekspektatywa własności. 
Ekspektatywa własności jest zbywalna wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią, 
przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.
2. Nabycie ekspektatywy własności obejmuje również wniesiony wkład budowlany albo jego część.
3. Umowa zbycia ekspektatywy własności powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

29.   § 26 otrzymuje brzmienie :
1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez Spółdzielnię lub 
osobę, o której mowa w  § 24.



2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy osoba, o której mowa w  § 24 lub 
jej następca prawny, z przyczyn leżących po ich stronie, nie dotrzymali tych warunków umowy 
określonych w § 24 ust.1  pkt 1 i  5, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub 
ustanowienie odrębnej własności lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania 
inwestycyjnego byłoby niemożliwe albo poważnie utrudnione.
3. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba 
że strony postanowią w umowie inaczej.

30.   W § 27 w ust. 1 słowa „ członkami, którzy ” zastąpione zostają słowami „ osobami, które ”.

31.   § 28 otrzymuje brzmienie :
Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy prawa odrębnej własności 
lokalu, spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.

32.  § 29 otrzymuje brzmienie :
Najemcami  lokali  mieszkalnych  mogą  być  osoby  fizyczne  pełnoletnie,  o  pełnej  zdolności  do 
czynności prawnych.

33.  Rozdział 5. § 35 - skreślony 

34.  § 36  w ust. 5  słowo „ członka ” zastępuje się słowem „ użytkownika lokalu ”,
ust. 9 pkt 2  otrzymuje brzmienie :
zastępczego wykonania przez Spółdzielnię prac obciążających członka spółdzielni, albo właściciela 
lokalu nie będącego członkiem Spółdzielni,
w ust. 12 zdanie pierwsze  otrzymuje brzmienie :
w okresie używania  lokalu zamiennego członek Spółdzielni,  albo właściciel  lokalu  nie będący 
członkiem Spółdzielni wnosi opłaty jedynie za używanie tego lokalu.

35.  § 37 ust. 2  - skreślony,
ust. 6 otrzymuje brzmienie :
Spółdzielnia  tworzy  fundusz  na  remonty  zasobów  mieszkaniowych.  Odpisy  na  ten  fundusz 
obciążają  koszty  gospodarki  zasobami  mieszkaniowymi.  Obowiązek  świadczenia  na  fundusz 
dotyczy członków Spółdzielni, oraz właścicieli lokali nie będących członkami Spółdzielni,
w ust. 7, 9, 11, 12 oraz w § 42 ust. 2 i 3 słowa  : „1-3” zastąpione są słowem : „1i 3”.
ust. 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie :
Ewidencję i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego o którym mowa w ust. 6, 
ewidencja  i  rozliczenie  wpływów  i  wydatków  funduszu remontowego  na  poszczególne 
nieruchomości  powinny  uwzględnić  wszystkie  wpływy i  wydatki  funduszu  remontowego  tych 
nieruchomości,
w ust. 8 w zdaniu drugim skreśla się słowa „ oraz osoby nie  będące członkami spółdzielni, którym 
przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali ”,
ust. 9 otrzymuje brzmienie :
Za  opłaty,  o  których  mowa w ust  1,  3  i  5,  odpowiadają  solidarnie  z  członkami  Spółdzielni, 
właścicielami  lokali  nie  będącymi  członkami  Spółdzielni,  osoby  pełnoletnie  stale z  nimi 
zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymania a 
także osoby faktycznie korzystające z lokalu,
ust. 13 otrzymuje brzmienie :
Spółdzielnia  jest  obowiązana  na  żądanie  członka  Spółdzielni,  właściciela  lokalu  nie  będącego 
członkiem Spółdzielni, przedstawić kalkulację wysokości opłat,
ust. 14 otrzymuje brzmienie :
Członkowie Spółdzielni, oraz właściciele nie będący członkami Spółdzielni mogą kwestionować 
zasadność  zmiany wysokości opłat bezpośrednio do Rady Nadzorczej  Spółdzielni  lub na drogę 



postępowania  sądowego.  W  przypadku  wystąpienia  na  drogę  sądową  ponoszą  oni  opłaty  w 
dotychczasowej wysokości. Ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na 
Spółdzielni.

36.  § 41 – skreślony

37.  § 43 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
Obowiązek uiszczenia opłat powstaje z dniem postawienia członkowi do dyspozycji przydzielonego 
lokalu, jeżeli ma to miejsce do 15-go dnia miesiąca, opłaty są pobierane za cały miesiąc, jeżeli 
nastąpi to po 15-tym dniu miesiąca – opłaty są pobierane za pół miesiąca. Odpowiednio powyższą 
zasadę stosuje się w przypadku ustania obowiązku uiszczenia opłat.
W ust. 2 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie :
Zarząd odstępuje  od  naliczenia odsetek,  jeżeli  kwota  odsetek  nie  przekracza wartości  znaczka 
pocztowego.

38.  § 44 ust. 3 i 4 – skreślony

39.  W § 46 w ust. 2 po słowach „ z budową” dopisuje się słowa „ o których mowa ” a w zamian 
„ art. 4 ust 1 ” wprowadza się „ § 37 ” i dodatkowo wprowadza się ust 4 – 9 o następującej treści :
4. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, 
oraz  koszty  sądowe  w  postępowaniu  wieczystoksięgowym  obciążają  osobę  na  rzecz  której 
Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
5.  Przepisów ust.  1 nie stosuje się  do lokali  mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu 
finansowania zwrotnego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 26 października 1995 r. o 
niektórych  formach  popierania  budownictwa  mieszkaniowego.  Dla  takich  lokali,  w  przypadku 
wygaśnięcia  spółdzielczego  lokatorskiego  prawa  do  lokalu  mieszkalnego,  Spółdzielnia  może 
ustanowić  spółdzielcze  lokatorskie  prawo  do  lokalu  mieszkalnego  wyłącznie  na  rzecz  osób 
spełniających warunki, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 
1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
6. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, gdy ten 
lokal  nie  podlega  zbyciu  w drodze  przetargu  na podstawie  ust.  1,  Spółdzielnia  zwraca osobie 
uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy, albo jego wniesioną część, zwaloryzowane według 
wartości  rynkowej  lokalu.  W rozliczeniu  tym nie  uwzględnia  się  długu obciążającego członka 
Spółdzielni  z tytułu  przypadającej  na niego części  zaciągniętego przez Spółdzielnię  kredytu na 
sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami, o którym mowa w art. 10, ust. 2 
ustawy.
7. W przypadku o którym mowa w ust. 6, warunkiem zwrotu wartości wkładu mieszkaniowego albo 
jego części jest :

1) wniesienie  wkładu  mieszkaniowego  przez  członka  Spółdzielni  i  zawarcie  umowy  o 
ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkaniowego, do którego 
wygasło prawo przysługujące innej osobie;

2) opróżnienie  lokalu,  chyba  że  członek  Spółdzielni  zawierający  umowę  o  ustanowienie 
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,  do którego wygasło prawo 
przysługującej  innej  osobie,  wyrazi  pisemną  zgodę  na  dokonanie  wypłaty  pomimo 
nieopróżnienia lokalu.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, z wkładu mieszkaniowego potrąca się  kwoty 
zaległych opłat o których mowa w § 37, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.
9. Członek Spółdzielni zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do 
lokalu  mieszkalnego,  do  którego  wygasło  prawo  przysługujące  innej  osobie,  wnosi  wkład 
mieszkaniowy  w  wysokości,  o  której  mowa  w  ust.  6,  oraz  zobowiązuje  się  do  spłaty  długu 
obciążającego  tę  osobę  z  tytułu  przypadającej  na  nią  części  zaciągniętego  przez  Spółdzielnię 
kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.



40.  § 46¹ otrzymuje brzmienie :
1.  W  przypadku  wygaśnięcia  spółdzielczego  lokatorskiego  prawa  do  lokalu  mieszkalnego 
Spółdzielnia, z zastrzeżeniem ust. 2, ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia 
lokalu,  zgodnie  z  postanowieniami  Statutu,  przetarg na  ustanowienie  odrębnej  własności  tego 
lokalu,  zawiadamiając  o  przetargu  poprzez  wywieszenie  ogłoszenia  w  siedzibie  Spółdzielni, 
publikację ogłoszenia na stronie internetowej Spółdzielni oraz przez publikację ogłoszenia w prasie 
lokalnej. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu jest wpłata wartości rynkowej lokalu.
2. Spółdzielnia nie przenosi odrębnej własności lokalu, jeżeli :

1) osoba, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a której 
prawo wygasło,  zgłosi  roszczenie o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego 
prawa do lokalu mieszkalnego, w przypadku spłaty całości zadłużenia,

2) osoba  bliska  po  śmierci  członka,  zgłosi  roszczenie  o  ustanowienie  spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do tego lokalu.

Ust. 2 i 3 otrzymują numerację 3 i 4.

41.  § 47  ust. 2 – skreślony

42.  § 48 i § 49 – skreślone

43.  § 50  w ust 3  po słowie „ lokalu ”dopisuje się słowa „o której mowa w ust.1 ”.

44.  § 52 otrzymuje brzmienie :
1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa 
oraz w innych wypadkach określonych w ustawie.
2. W przypadku zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w § 37 za okres co najmniej 6 miesięcy, 
rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu 
porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych 
lokali  lub  nieruchomości  wspólnej  uciążliwym,  Spółdzielnia  może  w  trybie  procesu  żądać 
orzeczenia przez sąd o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. 
Jeżeli podstawą żądania orzeczenia o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 
mieszkalnego  jest  zaleganie  z  zapłatą  opłat,  o  których  mowa  w  §  37,  nie  można  orzec  o 
wygaśnięciu  spółdzielczego  lokatorskiego  prawa  do  tego  lokalu,  jeżeli  najpóźniej  przed 
zamknięciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji, a jeżeli wniesiono apelację - przed sądem 
drugiej instancji, członek spółdzielni uiści wszystkie zaległe opłaty.
3.  W  przypadku,  gdy  spółdzielcze  lokatorskie  prawo  do  lokalu  mieszkalnego  przysługuje 
małżonkom wspólnie, sąd może orzec o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 
mieszkalnego wobec jednego z małżonków albo wobec obojga małżonków.
4. Z chwilą, gdy orzeczenie sądu o którym mowa w ust 2, stanie się prawomocne, spółdzielcze 
lokatorskie  prawo  do  lokalu  mieszkalnego  wygasa.  W przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  3, 
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa wobec jednego z małżonków albo 
wobec obojga małżonków.

45.  § 53 otrzymuje brzmienie :
1. Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa, byli małżonkowie 
zawiadamiają  Spółdzielnię,  któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 
mieszkalnego. Do momentu zawiadomienia Spółdzielni o tym, komu przypadło spółdzielcze prawo 
do lokalu mieszkalnego, małżonkowie, których małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód lub 
unieważnione, odpowiadają solidarnie za opłaty, o których mowa w § 37.
2. Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, 
które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi.
3. Przepis ust. 2 nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu.



46.   § 54 otrzymuje brzmienie :
1.  W  przypadku  wygaśnięcia  spółdzielczego  lokatorskiego  prawa  do  lokalu  mieszkalnego  w 
następstwie  śmierci  uprawnionego lub w przypadkach,  o  których  mowa w §  52,  roszczenia  o 
zawarcie  umowy  o  ustanowienie  spółdzielczego  lokatorskiego  prawa  do  lokalu  mieszkalnego 
przysługują jego osobom bliskim.
2. Umowy, o których mowa w ust. 2, zawiera się na warunkach określonych w dotychczasowej 
umowie o ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
3. W przypadku śmierci osoby, o której mowa w § 20², w okresie oczekiwania na zawarcie umowy 
o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego osobom, o których 
mowa w ust. 1, które miały wspólnie z osobą, o której mowa w § 20², zamieszkać w tym lokalu, 
przysługują roszczenia o zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu.
4. Do zachowania roszczeń o których mowa w ust. 1 i 3, konieczne jest złożenie w terminie jednego 
roku,  pisemnego  zapewnienia  o  gotowości  zawarcia  umowy  o  ustanowienie  spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.  W przypadku zgłoszenia się  kilku uprawnionych, 
rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, 
czy osoba uprawniona na podstawie ust. 1 zamieszkała z byłym członkiem. Po bezskutecznym 
upływie  wyznaczonego  przez  Spółdzielnię  terminu  wystąpienia  do  sądu,  wyboru  dokonuje 
Spółdzielnia. Jeżeli o roszczeniu rozstrzygał sąd, osoby, które pozostawały w sporze, niezwłocznie 
zawiadamiają o tym Spółdzielnię. Do momentu zawiadomienia Spółdzielni o tym, komu przypadło 
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, osoby te odpowiadają solidarnie za opłaty, 
o których mowa w § 37.
5. Osoba, o której mowa w ust. 3, staje się stroną umowy o budowę lokalu wiążącej osobę, o której 
mowa w § 20².
6.  W wypadku wygaśnięcia roszczeń  lub braku uprawnionych osób o których mowa w ust.  1, 
Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość  rynkową  tego lokalu ustaloną  zgodnie z § 50 
Statutu. 

47.  Rozdział 2.  § 55 i  § 56 – skreślone

48.  Rozdział 3.   § 57 – skreślony

49.  W § 59 dopisuje się pkt 4 o treści ;
Z  tytułu  kwot  wniesionych  na  poczet  wkładu mieszkaniowego  lub  budowlanego –  w  ciągu 3 
miesięcy od dnia wygaśnięcia prawa i spełnienia warunków określonych w Statucie lub ustawie.

50.  § 61 ust. 2 otrzymuje brzmienie :
Członek  Spółdzielni  może  uczestniczyć  w  Walnym  Zgromadzeniu  osobiście  albo  przez 
pełnomocnika.  Pełnomocnik nie może zastępować  więcej niż  jednego członka. Pełnomocnictwo 
powinno być  udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i  dołączone do protokołu Walnego 
Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia, 
ust. 3 – skreślony,
ust. 5 otrzymuje brzmienie :
Każdy członek spółdzielni dysponuje jednym głosem.
Dodaje się ust. 7 o treści : „ Uprawnionymi do udziału w każdej części Walnego Zgromadzenia 
Spółdzielni oprócz wyznaczonych członków Spółdzielni do uczestnictwa w danej części Walnego 
Zgromadzenia są :
a) członkowie Zarządu Spółdzielni bez względu na to czy są członkami Spółdzielni,
b) członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni,
c) pracownicy Spółdzielni jako służby techniczne,
d) Radca Prawny Spółdzielni jako gość zaproszony przez Zarząd Spółdzielni.

51.  § 62 w pkt 11 słowo „ Spółdzielczego” zastępuje się słowem „ Rewizyjnego „



52.  § 63 ust. 4 – skreślony

53.  § 64 ust. 1 otrzymuje brzmienie :
Prawidłowo  zwołane  Walne  Zgromadzenie  jest  ważne niezależnie  od  liczby  obecnych na  nim 
członków.  Walne  Zgromadzenie  może  podejmować  uchwały  jedynie  w  sprawach  objętych 
porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i sposobie, które określa Statut 
Spółdzielni,
ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie :

1) większości 3/4 głosów członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu dla uchwały w 
przedmiocie  likwidacji  spółdzielni  i  przywrócenia  działalności  Spółdzielni  po  jej 
postawieniu w stan likwidacji,

2) większości 2/3 głosów członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu dla uchwały w 
przedmiocie :
a) zmiany statutu,
b) odwołania członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji,
c) odwołania członka Zarządu, któremu Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium.

W ust 5 skreśla się słowa „ likwidacji Spółdzielni ”.

54.  § 66 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie :
Otwierający obrady przeprowadza wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia lub jego części  w 
skład którego wchodzą :

1) Przewodniczący
2) dwaj Asesorzy
3) Sekretarz

ust. 5 słowo „odnotowany” zastępuje się słowem „ odnotowywany ” 

55.   § 67² ust. 7 otrzymuje brzmienie :
W przypadku  trudności  w  prawidłowym prowadzeniu  Zgromadzenia  z  powodu niewłaściwego 
zachowania się osób obecnych na sali, Przewodniczący obrad jest uprawniony do : uprzedzenia, że 
dalsze  zakłócanie  przebiegu  Zgromadzenie  spowoduje  zawieszenie  obrad  i  zawieszenie 
Zgromadzenia ( lub jednej z jego części ) przed wyczerpaniem porządku obrad, a w przypadku 
nieskuteczności tego uprzedzenia – do zawieszenia obrad Walnego Zgromadzenia ( lub jednej z 
jego części ). Zawieszenie obrad może być dokonane przez Przewodniczącego także w przypadku 
niemożności ich kontynuowania z przyczyn technicznych. Zawieszone Walne Zgromadzenie ( lub 
jego część ) kontynuuje swoje obrady w nowym terminie ustalonym przez Zarząd Spółdzielni, nie 
później niż 60 dni od daty zawieszenia. O terminie i miejscu kontynuacji obrad Zgromadzenia albo 
jego zawieszonej części Zarząd Spółdzielni informuje członków w sposób określony w § 63 ust. 1 
Statutu,  przy czym zawiadomienie  obejmujące powyższe  informacje  winno zostać  dostarczone 
członkom najpóźniej na 14 dni przed podjęciem obrad. Podjęte do momentu zawieszenia obrad 
uchwały zachowują moc obowiązującą i nie mogą być ponownie przedmiotem obrad.

56.  § 67³ otrzymuje brzmienie :
1. Przewodniczący przedstawia wniesione projekty uchwał do dyskusji, a następnie poddaje je pod 
głosowanie.
2. Przed przystąpieniem do głosowania nad wnioskami, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia 
podaje do wiadomości jakie wnioski wpłynęły, a następnie poddaje je pod głosowanie.

57.  § 675 ust. 5 otrzymuje brzmienie :
Głosujący oddaje  głos  poprzez postawienie  znaku x  przy jednym kandydacie  którego popiera. 
Oddanie karty wyborczej bez oddania głosu, bądź takiej, na której głosujący pozostawił znak x przy 
większej ilości kandydatów, skutkuje nieważnością głosu,
ust. 6 otrzymuje brzmienie :



Głos z dopiskami lub skreśleniami, jest nieważny,
ust. 7 otrzymuje brzmienie :
Ilość głosów oddanych na kandydata oblicza Komisja Wyborcza. Przewodniczący Komisji ogłasza 
wyniki głosowania,
ust. 8 otrzymuje brzmienie :
Za wybranego Delegata uważa się kandydata, który otrzymał największą ilość oddanych głosów.
58.  § 676  w ust. 1 po słowie „ kandydatów” dopisuje się słowa  „ do Rady Nadzorczej ”,
w ust. 7 słowo „ otrzymaną ” zastępuje się słowem „ otrzymanych ”,
ust. 9 otrzymuje brzmienie :
Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą ilość głosów a powoduje to przekroczenie 
określonej w Statucie maksymalnej liczby członków Rady Nadzorczej, w skład Rady Nadzorczej 
wchodzi kandydat o niższym numerze członkowskim.

59.  § 6710   ust.. 4 zdanie drugie ulega wykreśleniu.

60. Do  § 69 ust. 4 pkt 3 po słowie „głosów”,  dopisuje się „ biorących udział w głosowaniu na 
Walnym Zgromadzeniu ”,
dopisuje się ust. 5 o treści :
W przypadku, kiedy pozostanie mniej niż 7 osób będącymi członkami Rady Nadzorczej na miejsce 
dodatkowego członka wchodzi do końca kadencji kolejny kandydat, który w wyborach do Rady 
Nadzorczej uzyskał największą ilość głosów.

61.  § 70  ust. 1 otrzymuje brzmienie : 
Wybór członków Rady Nadzorczej na daną kadencję stwierdzają przewodniczący poszczególnych 
części  Walnego  Zgromadzenia  na  podstawie  protokołów Komisji  Wyborczych  poszczególnych 
części Walnego Zgromadzenia. W przypadku niemożności uczestnictwa w zebraniu któregokolwiek 
z  przewodniczących,  w  zebraniu  uczestniczy  jeden  z  asesorów  danej części  Walnego 
Zgromadzenia,
ust. 2 otrzymuje brzmienie : 
Zarząd Spółdzielni zwołuje w ciągu 7 dni od zakończenia ostatniej części Walnego Zgromadzenia 
wszystkich przewodniczących albo asesorów poszczególnych części Walnego Zgromadzenia,
ust. 3 otrzymuje brzmienie : 
O czasie,  miejscu i  celu zebrania przewodniczących albo asesorów wszystkich części  Walnego 
Zgromadzenia Zarząd powiadamia pisemnie za potwierdzeniem odbioru,
ust. 5 otrzymuje brzmienie : 
Wyboru  przewodniczącego  zebrania  dokonuje  się  spośród  przewodniczących  albo  asesorów 
poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym,
ust. 6 otrzymuje brzmienie :
W  głosowaniu  na  przewodniczącego  zebrania  biorą  udział  przewodniczący  albo  asesorzy 
poszczególnych części Walnego Zgromadzenia,
ust. 10 otrzymuje brzmienie :
Protokół  po  przeczytaniu  i  akceptacji  podpisują  wszyscy  przewodniczący  albo  asesorzy 
poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

62.  § 73 otrzymuje brzmienie : 
Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy :

1) uchwalanie planów gospodarczych, programów budownictwa mieszkaniowego i programów 
działalności społecznej i kulturalnej,

2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez :
a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, 
ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,



c) przeprowadzanie kontroli  nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów 
Spółdzielni i jej członków,
d)  nadzorowanie  i  kontrola  sposobu  przeprowadzania  w  Spółdzielni  postępowań  o 
udzielenie zamówienia na wykonanie robót  budowlanych lub usług przez wykonawców 
zewnętrznych,
e) nadzorowanie i kontrola organizowanych przez Spółdzielnię przetargów na zbycie praw 
do lokali.

3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości,
4) zatwierdzenie  planu rzeczowo-finansowego dotyczącego  inwestycji  związanej  z  budową 

lokali oraz uchwalenie regulaminu rozliczania inwestycji mieszkaniowej i ustalenie kosztów 
budowy poszczególnych lokali,

5) podejmowanie  uchwał  w  sprawie  zabezpieczenia  kredytu  w  formie  hipoteki  na 
nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego 
kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków spółdzielni, których prawa do 
lokali związane są z tą nieruchomością,

6) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany przeznaczenia części nieruchomości wspólnej,
7) ustalenie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, przy 

czym członków uprawnionych do lokali  położonych w obrębie jednej nieruchomości nie 
można zaliczyć do różnych części Walnego Zgromadzenia,

8) podejmowanie  uchwał  w  sprawie  wygaśnięcia  spółdzielczego  lokatorskiego  prawa  do 
lokalu,

9) wnioskowanie do Zarządu o sprzedaż lokalu w drodze licytacji ze względu na okoliczności 
zawarte w statucie spółdzielni w § 22 ust 7,

10) rozpatrywanie odwołania od decyzji  Zarządu osoby, której  Zarząd odmówił  przyjęcia w 
poczet członków Spółdzielni lub negatywnie rozpatrzył wniesiony przez nią wniosek,

11) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
12) zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni, 
13) zatwierdzenie stawek opłat za lokale, oraz wysokość odpisu na fundusz remontowy zgodnie 

z zatwierdzonym planem gospodarczo-finansowym na dany rok,
14) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,
15) składanie  Walnemu  Zgromadzeniu  sprawozdań  zawierających  w  szczególności  wyniki 

kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
16) podejmowanie  uchwał  w  sprawach  czynności  prawnych  dokonywanych  między 

Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka 
Zarządu  oraz  reprezentowanie  Spółdzielni  przy  tych  czynnościach.  Do  reprezentowania 
Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,

17) wybór i odwołanie członka Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców,
18) podejmowanie  uchwał  w  sprawach  zawieszenia  członka  Rady Nadzorczej  w  pełnieniu 

czynności,
19) ustanowienie pełnomocnictwa uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie, w 

przypadku, gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia,
20) uchwalenie  zasad  gospodarki  finansowej  Spółdzielni,  oraz  zatwierdzenie  planu 

gospodarczo-finansowego na dany rok,
21) uchwalenie regulaminu Zarządu,
22) uchwalenie regulaminów komisji Rady Nadzorczej,
23) uchwalenie regulaminu zasad wynagradzania członków Zarządu,
24) uchwalenie regulaminu Gospodarki Finansowej,
25) uchwalenie  regulaminu  w  sprawie  zasad  rozliczania  kosztów  gospodarki  zasobami 

mieszkaniowymi, oraz ustalania wysokości opłat za używanie lokali,
26) uchwalenie  regulaminu  kosztów  i  ustalania  opłat  z  tytułu  dostawy  energii  cieplnej  na 

potrzeby centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody,
27) uchwalenie regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz 



ustalania odpłatności za wodę i ścieki,
28) uchwalenie regulaminu tworzenia i wykorzystywania funduszu remontowego,
29) uchwalenie regulaminu zlecania robót wykonawcom obcym,
30) uchwalenie regulaminu rozliczania inwestycji mieszkaniowej,
31) uchwalenie  regulaminu  przetargu  o  zawarcie  umowy o  ustanowienie  i  przeniesienie 

odrębnej własności lokalu mieszkalnego,
32) uchwalenie regulaminu budowy, finansowania i użytkowania garaży,
33) uchwalenie regulaminu użytkowania lokali mieszkalnych i porządku domowego,
34) uchwalenie regulaminu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
35) uchwalenie regulaminu „ Placu Zabaw ”.

63.  § 79 ust. 1 pkt 5 i 6 – skreślone.


