
STATUT 
Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej przy K.W.K. „Mysłowice” w Mysłowicach

DZIAŁ I

Przepisy ogólne

§ 1.

1.  Nazwa  Spó� łdzielni  brzmi:  Gó� rnicza  Spó� łdzielnia  Mieszkaniówa  przy  K.W.K  „Mysłówice”,
zwana dalej „Spó� łdzielnią”, óraz móz#e pósługiwac� się skró� tem GSM przy KWK Mysłówice. 

2. Siedzibą Spó� łdzielni są Mysłówice.

§ 2.

Spó� łdzielnia prówadzi działalnós�c�  na pódstawie ustawy z dnia 16 wrzes�nia 1982 r. — Prawó
spó� łdzielcze (tekst jednólity: Dz. U. z 2017 r. póz. 1560 z pó� z�n� . zm.), ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. ó spó� łdzielniach mieszkaniówych ((tekst jednólity: Dz.  U.  z  2013  r.  póz.  1222),
niniejszegó Statutu óraz innych pówszechnie óbówiązujących przepisó� w prawa. 

§ 3.

1. Terenem działania Spó� łdzielni jest miastó Mysłówice. 

2.  Spó� łdzielnia  móz#e  prówadzic�  działalnós�c�  takz#e  póza  miastem  Mysłówice  na  óbszarze
Rzeczypóspólitej Pólskiej. 

3. Majątek Spó� łdzielni jest prywatną własnós�cią jej człónkó� w. 

§ 4.

Czas trwania Spó� łdzielni jest nieógraniczóny. 

§ 5.

Celem Spó� łdzielni jest zaspókajanie pótrzeb mieszkaniówych, góspódarczych, spółecznych óraz
ós�wiatówó-kulturalnych człónkó� w i ich ródzin.

DZIAŁ II

Przedmiot działalności spółdzielni

§ 6.

1. Przedmiótem działalnós�ci Spó� łdzielni jest, w szczegó� lnós�ci: 

1)  góspódarówanie  własnymi  zasóbami  lókalówymi  przez  zarządzanie  nieruchómós�ciami
stanówiącymi własnós�c� Spó� łdzielni; 
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2)  zarządzanie  nieruchómós�ciami  nie  stanówiącymi  wyłącznej  własnós�ci  Spó� łdzielni  lub
stanówiącymi wyłączną własnós�c�  ósó� b  trzecich na pódstawie przepisó� w prawa pówszechnie
óbówiązującegó lub umó� w cywilnóprawnych; 

3) nabywanie i zbywanie nieruchómós�ci na własny rachunek; 

4) wynajem nieruchómós�ci na własny rachunek. 

2. Spó� łdzielnia móz#e wspó� łdziałac�  na pódstawie umó� w z órganizacjami spó� łdzielczymi óraz z
innymi órganizacjami spółecznymi i góspódarczymi, w szczegó� lnós�ci móz#e óna twórzyc�  z tymi
órganizacjami spó� łdzielnie ósó� b prawnych, spó� łki prawa handlówegó, a takz#e w przypadkach
góspódarczó uzasadniónych zawierac� umówy w przedmiócie administrówania budynkami. 

3. Przedmiótem działalnós�ci Spó� łdzielni, zgódnie z Pólską Klasyfikacją Działalnós�ci, jest: 

1) 35.30.Z Wytwarzanie i zaópatrywanie w parę wódną, górącą wódę i pówietrze dó 
układó� w klimatyzacyjnych;

2) 36.00.Z Póbó� r, uzdatnianie i dóstarczanie wódy;

3) 37.00.Z Odprówadzanie i óczyszczanie s�ciekó� w;

4) 41.10.Z Realizacja prójektó� w budówlanych związanych z wznószeniem 
budynkó� w; 

5) 41.20.Z Róbóty budówlane związane z wznószeniem budynkó� w mieszkalnych i  
niemieszkalnych; 

6) 68.10.Z Kupnó i sprzedaz#  nieruchómós�ci na własny rachunek; 

7) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchómós�ciami własnymi lub dzierz#awiónymi;

8) 68.31.Z Pós�rednictwó w óbrócie nieruchómós�ciami; 

9) 68.32.Z Zarządzanie nieruchómós�ciami wykónywane na zlecenie; 

10) 70.22.Z Pózóstałe dóradztwó w zakresie prówadzenia działalnós�ci góspódarczej i 
zarządzania; 

11) 74.90.Z Pózóstała działalnós�c�  prófesjónalna, naukówa i techniczna, gdzie indziej 
niesklasyfikówana;

12) 81.10.Z Działalnós�c� pómócnicza związana z utrzymaniem pórządku w budynkach 

13) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynkó� w i óbiektó� w przemysłówych;

14) 81.29.Z Pózóstałe sprzątanie; 

15) 81.30.Z Działalnós�c� usługówa związana z zagóspódarówaniem terenó� w zieleni. 

4. W zakresie wymieniónym w ust. 3 Spó� łdzielnia móz#e prówadzic�  działalnós�c�  góspódarczą w
celu zaspókajania pótrzeb ókres�lónych w §5 Statutu.

DZIAŁ III

Członkowie

Rozdział 1 Członkostwo w spółdzielni

§ 7.

1. Człónkiem Spó� łdzielni jest ósóba fizyczna, chóc�by nie miała zdólnós�ci dó czynnós�ci prawnych
albó miała ógraniczóną zdólnós�c� dó czynnós�ci prawnych, któ� rej: 

1) przysługuje spó� łdzielcze lókatórskie prawó dó lókalu mieszkalnegó; 
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2) przysługuje spó� łdzielcze własnós�ciówe prawó dó lókalu; 

3)  przysługuje  rószczenie  ó  ustanówienie  spó� łdzielczegó  lókatórskiegó  prawa  dó  lókalu
mieszkalnegó; 

4) przysługuje rószczenie ó ustanówienie ódrębnej własnós�ci lókalu, zwane dalej „ekspektatywą
własności”. 

2. Człónkami Spó� łdzielni są óbóje małz#ónkówie, jez#eli prawó dó lókalu przysługuje im wspó� lnie,
albó jez#eli wspó� lnie ubiegają się ó zawarcie umówy ó ustanówienie spó� łdzielczegó lókatórskiegó
prawa dó lókalu mieszkalnegó albó prawa ódrębnej własnós�ci lókalu. 

3.  Człónkiem  Spó� łdzielni  jest  ósóba  prawna,  któ� rej  przysługuje  spó� łdzielcze  własnós�ciówe
prawó dó lókalu, ekspektatywa własnós�ci lub będąca załóz#ycielem spó� łdzielni.  Osóbie tej nie
przysługuje spó� łdzielcze lókatórskie prawó dó lókalu mieszkalnegó. 

§ 8.

1. Człónkóstwó w Spó� łdzielni pówstaje z mócy prawa, z chwilą: 

1)  nabycia  rószczenia  ó  ustanówienie  spó� łdzielczegó  lókatórskiegó  prawa  dó  lókalu
mieszkalnegó; 

2) nabycia ekspektatywy własnós�ci; 

3) zawarcia umówy nabycia spó� łdzielczegó własnós�ciówegó prawa dó lókalu; 

4) zawarcia umówy ó ustanówienie spó� łdzielczegó lókatórskiegó prawa dó lókalu mieszkalnegó,
jez#eli człónkóstwó nie zóstałó nabyte wczes�niej; 

5)  upływu  terminu  jednegó  róku,  ó  któ� rym  mówa w art.  15 ust.  4  ustawy ó  spó� łdzielniach
mieszkaniówych, w przypadkach przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy ó spó� łdzielniach
mieszkaniówych, jez#eli przed upływem tegó terminu jedna z ósó� b, ó któ� rych mówa w art. 15 ust.
2  lub 3  ustawy ó spó� łdzielniach mieszkaniówych,  złóz#yła  pisemne zapewnienie  ó gótówós�ci
zawarcia umówy ó ustanówienie spó� łdzielczegó lókatórskiegó prawa dó lókalu mieszkalnegó; 

6)  prawómócnegó  rózstrzygnięcia  przez  sąd  w  póstępówaniu  nieprócesówym  lub  wybóru
dókónanegó  przez  spó� łdzielnię,  ó  któ� rych  mówa  w  art.  15  ust.  4  ustawy  ó  spó� łdzielniach
mieszkaniówych, w przypadkach przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy ó spó� łdzielniach
mieszkaniówych,  jez#eli  pisemne  zapewnienie  ó  gótówós�ci  zawarcia  umówy  ó  ustanówienie
spó� łdzielczegó lókatórskiegó prawa dó lókalu mieszkalnegó zgłósiła więcej niz#  jedna ósóba. 

2.  Człónek  Spó� łdzielni  jest  zóbówiązany  niezwłócznie  zawiadómic�  Spó� łdzielnię  ó  zaistnieniu
ókólicznós�ci będących pódstawą pówstania jegó człónkóstwa z mócy prawa. 

§ 9.

1. Człónkóstwó w Spó� łdzielni móz#e przysługiwac� ósóbie fizycznej lub prawnej: 

1) któ� ra nabyła prawó ódrębnej własnós�ci lókalu; 

2)  któ� ra  jest  najemcą  spó� łdzielczegó  lókalu  mieszkalnegó,  któ� ry  przed  przejęciem  przez
spó� łdzielnię  mieszkaniówą  był  mieszkaniem  przedsiębiórstwa  pan� stwówegó,  pan� stwówej
ósóby  prawnej  lub  pan� stwówej  jednóstki  órganizacyjnej,  jez#eli  najemca  był  uprawnióny  dó
kórzystania z tegó lókalu w dniu jegó przejęcia. 

2. Osóba, ó któ� rej mówa w ust. 1 móz#e zóstac�  człónkiem Spó� łdzielni, jez#eli złóz#yła deklarację
człónkówską.  Deklaracja  człónkówska  jest  składana  w  fórmie  pisemnej  pód  rygórem
niewaz#nós�ci. 

3. W póczet człónkó� w Spó� łdzielni przyjmuje uchwałą Zarząd Spó� łdzielni. 
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Rozdział 2

Rejestr członków spółdzielni

§ 10.

1. Spó� łdzielnia prówadzi rejestr człónkó� w Spó� łdzielni. 

2. Rejestr człónkó� w zawiera imię, nazwiskó, adres, PESEL człónka — a jez#eli człónek jest ósóbą
prawną — jegó nazwę, siedzibę, numer REGON i numer w Krajówym Rejestrze Sądówym, ilós�c�
zadeklarówanych  udziałó� w,  ókres�lenie  ródzaju  prawa  dó  tegó  lókalu  óraz  dane  dótyczące
wkładu budówlanegó albó mieszkaniówegó, datę pówstania człónkóstwa lub przyjęcia w póczet
człónkó� w, datę ustania człónkóstwa. 

3. Deklaracja człónkówska zawiera imię i nazwiskó ósóby fizycznej, jej adres, PESEL albó nazwę
ósóby prawnej,  jej siedzibę, numer REGON i numer w Krajówym Rejestrze Sądówym, adres i
ródzaj lókalu w zasóbach Spó� łdzielni, dó któ� regó składającemu deklarację przysługuje prawó,
ródzaj prawa dó lókalu. 

4.  Zarząd  stwierdza  na  deklaracji  człónkówskiej  przyjęcie  w  póczet  człónkó� w  Spó� łdzielni
pódając datę przyjęcia óraz wskazując numer człónkówski. 

5.  Zmiany  danych  zawartych  w  deklaracji  są  dókónywane  w  fórmie  pisemnej  pód  rygórem
niewaz#nós�ci, a zmiany dótyczące zadeklarówanych udziałó� w lub wkładu stwierdzóne w spósó� b
ókres�lóny w ust. 4. 

6. Zarząd wpisuje dó rejestru człónkó� w Spó� łdzielni ósóby, któ� rych człónkóstwó w Spó� łdzielni
pówstałó z mócy prawa lub na wniósek. 

7. Zarząd skres�la z rejestru człónkó� w Spó� łdzielni: 

1) zmarłegó człónka — ze skutkiem ód dnia, w któ� rym nastąpiła s�mierc�; 

2) ósóbę prawną będącą człónkiem spó� łdzielni — ze skutkiem ód dnia jej ustania; 

3) ósóbę, któ� rej człónkóstwó ustałó z mócy prawa lub za wypówiedzeniem. 

8.  Wpisu  dó  rejestru  i  wykres�lenia  z  rejestru  dókónuje  się  na  pódstawie  uchwały  Zarządu
Spó� łdzielni. 

Rozdział 3

Wpisowe i udział członkowski

§ 11.

1. Człónek Spó� łdzielni nie wnósi wpisówegó i udziału. 

2. Jez#eli udział zóstał wniesióny przez człónka Spó� łdzielni przed dniem 9 września 2017 r., tó
w  przypadku  ustania  człónkóstwa  były  człónek  Spó� łdzielni  móz#e  z#ądac�  zwrótu  wpłat
dókónanych na udziały. 

3.  W  przypadku  s�mierci  człónka  Spó� łdzielni,  jegó  spadkóbiercy  mógą  z#ądac�  zwrótu  wpłat
dókónanych  na  udziały,  pód  warunkiem  ókazania  óryginałó� w  dókumentó� w  stanówiących
pódstawę stwierdzenia nabycia spadku. 

4.  Zwrót  wpłat  dókónanych  na  udziały,  ó  któ� rych  mówa  w ust.  2  i  3  nie  móz#e  nastąpic�  w
wypadku, gdy udziały zóstały przeznaczóne na pókrycie strat Spó� łdzielni. 
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5.  Spó� łdzielnia  zwraca  wpłaty  na  udział  w  terminie  jednego  miesiąca pó  zatwierdzeniu
sprawózdania  finansówegó  za  rók  w któ� rym  były  człónek  lub  spadkóbiercy  byłegó  człónka
wystąpili z z#ądaniem. 

6. Pó przyjęciu w póczet człónkó� w wpisówe nie pódlega zwrótówi. 

Rozdział 4

Ustanie członkostwa

§ 12.

1. Człónkóstwó w Spó� łdzielni ustaje z mócy prawa, z chwilą: 

1) wygas�nięcia spó� łdzielczegó lókatórskiegó prawa dó lókalu mieszkalnegó; 

2) zbycia spó� łdzielczegó własnós�ciówegó prawa dó lókalu lub udziału w tym prawie; 

3) zbycia prawa ódrębnej własnós�ci lókalu lub udziału w tym prawie; 

4) zbycia ekspektatywy własnós�ci lub udziału w tym prawie; 

5)  wygas�nięcia  rószczenia  ó  ustanówienie  spó� łdzielczegó  lókatórskiegó  prawa  dó  lókalu
mieszkalnegó; 

6)  rózwiązania  umówy ó  budówę  lókalu,  ó  któ� rej  mówa  w art.  18  ustawy  ó  spó� łdzielniach
mieszkaniówych. 

2. Człónkóstwó w Spó� łdzielni ustaje w przypadku pódjęcia przez włas�cicieli lókali uchwały, z#e w
zakresie ich praw i óbówiązkó� w óraz zarządu nieruchómós�cią wspó� lną będą miały zastósówanie
przepisy ustawy ó własnós�ci lókali. Człónkóstwó w Spó� łdzielni ustaje z chwilą pódjęcia uchwały,
chyba z#e uchwała zaczyna óbówiązywac� w innym terminie. 

3. Człónkóstwó w Spó� łdzielni ustaje w przypadku wyódrębnienia własnós�ci wszystkich lókali w
danej  nieruchómós�ci,  ó  ile  włas�ciciele  lókali  nie  pódjęli  uchwały,  z#e  w  zakresie  ich  praw  i
óbówiązkó� w óraz zarządu nieruchómós�cią wspó� lną będą miały zastósówanie przepisy art. 27
ustawy  ó  spó� łdzielniach  mieszkaniówych.  Człónkóstwó  w  Spó� łdzielni  ustaje  z  upływem  3
miesięcy ód daty wyódrębnienia własnós�ci óstatniegó lókalu. 

4.  Człónek  Spó� łdzielni,  ó  któ� rym  mówa  w  §  9  (tzw.  człónkóstwó  fakultatywne)  móz#e  byc�
wykluczóny z człónkóstwa uchwałą Rady Nadzórczej gdy z jegó winy umys�lnej lub z pówódu
raz#ącegó niedbalstwa dalsze pózóstawanie w Spó� łdzielni nie da się pógódzic� z póstanówieniami
statutu Spó� łdzielni lub dóbrymi óbyczajami. Wykluczenie móz#e nastąpic�  w szczegó� lnós�ci,  gdy
człónek:

a)umys�lnie  szkódzi  Spó� łdzielni  dóprówadzając  dó  szkó� d  majątkówych  lub  
działa wbrew jej interesóm,

b)  umys�lnie  lub  z  raz#ącegó  niedbalstwa  narusza  zasady wspó� łz#ycia  spółecznegó,  w  
szczegó� lnós�ci  w  spósó� b  raz#ący  lub  upórczywy  narusza  óbówiązujący  w  Spó� łdzielni  
regulamin pórządku dómówegó, 

c)  upórczywie,  umys�lnie  lub  z  raz#ącegó niedbalstwa  narusza  póstanówienia  Statutu,  
regulaminó� w  i  innych  uchwał  órganó� w  Spó� łdzielni  swóim  działaniem  bądz�  
zaniedbaniem naraz#a Spó� łdzielnię na szkódę,

d) upórczywie uchyla się ód wykónywania istótnych zóbówiązan�  wóbec Spó� łdzielni, np. 
nie uiszcza ópłat za uz#ytkówanie lókalu przez ókres szes�ciu miesięcy, nie wywiązuje się z
umó� w  cywilnóprawnych  zawartych  ze  Spó� łdzielnią,  w  tym  zwłaszcza  z  ugó� d  w  
przedmiócie spłaty jegó zadłuz#enia wóbec Spó� łdzielni,
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e) umys�lnie wprówadza Spó� łdzielnię w błąd w celu nabycia ókres�lónych uprawnien�

f)  narusza dóbra ósóbiste  Spó� łdzielnie,  rózpówszechnia nieprawdziwe infórmacje na  
temat Spó� łdzielni óraz człónkó� w jej órganó� w.

5.  Uchwałę  w  sprawie  wykluczenia  Rada  Nadzórcza  pódejmuje,  pó  uprzednim  wysłuchaniu
wyjas�nien�  zainteresówanegó człónka. Zawiadómienie ó terminie pósiedzenia Rady Nadzórczej
winnó  byc�  dóręczóne  człónkówi  pód  wskazany  adres  w  deklaracji  człónkówskiej  listem
pólecónym za pótwierdzeniem ódbióru, có najmniej na 10 dni przed terminem pósiedzenia Rady
Nadzórczej, chyba z#e człónek Spó� łdzielni wskazał inny adres dó kórespóndencji. Zawiadómienie
pówinnó  zawierac�  infórmacje  ó  prawie  óbecnós�ci  człónka  na  pósiedzeniu  i  przedmiócie
wysłuchania.  Jez#eli  człónek  prawidłówó  zawiadómióny  nie  przybędzie  na  pósiedzenie  Rada
Nadzórcza móz#e pódjąc� uchwałę takz#e pódczas jegó nieóbecnós�ci.

6. Zawiadómienia ó wykluczeniu ze Spó� łdzielni dókónuje się na pis�mie wraz z uzasadnieniem w
terminie  dwó� ch  tygódni  ód  dnia  pódjęcia  uchwały.  Uzasadnienie  pówinnó  w  szczegó� lnós�ci
przedstawiac�  mótywy, któ� rymi kierówała się Rada Nadzórcza uznając, z#e zachówanie człónka
wyczerpuje przesłanki wykluczenia ókres�lóne w Statucie. Zawiadómienie zwró� cóne z pówódu
nieódebrania  przesyłki  w  terminie  wyznaczónym  przez  dóręczyciela,  niezgłószenia  przez
człónka  zmiany  pódanegó  przez  niegó  adresu,  niezgłószenia  zmiany  miejsca  póbytu  albó
ódmówy  ódbióru  przesyłki  ma  móc  prawną  dóręczenia.  Wykluczenie  staje  się  skuteczne  z
chwilą: 

a) bezskutecznegó upływu terminu dó zaskarz#enia dó sądu uchwały Rady Nadzórczej,  
chyba z#e człónek przed upływem tegó terminu wnió� sł ódwółanie ód uchwały Rady dó 
Walnegó Zgrómadzenia;

b)  bezskutecznegó  upływu  terminu  dó  zaskarz#enia  dó  sądu  uchwały  Walnegó  
Zgrómadzenia;

c) prawómócnegó óddalenia przez sąd pówó� dztwa ó uchylenie uchwały Rady Nadzórczej
albó Walnegó Zgrómadzenia.

7. Wykluczónemu człónkówi przysługuje prawó: 

a) ódwółania się ód uchwały ó wykluczeniu albó wykres�leniu dó Walnegó Zgrómadzenia,
w  terminie  30  dni  ód  dnia  ótrzymania  zawiadómienia  ó  wykluczeniu  óraz  prawó  
uczestniczenia przy rózpatrywaniu ódwółania przez Walne Zgrómadzenia i pópierania  
ódwółania; ódwółanie pówinnó byc� rózpatrzóne na najbliz#szym Walnym Zgrómadzeniu, 
nie  pó� z�nej  jednak  niz#  w  ciągu  dwunastu  miesięcy  ód  dnia  wniesienia  ódwółania.  
Odwółujący się człónek spó� łdzielni pówinien byc�  zawiadómióny ó terminie Walnegó  
zgrómadzenia, có najmniej trzy tygódnie przed tym terminem. 

b) zaskarz#enia uchwały Rady Nadzórczej dó sądu w terminie szes�ciu tygódni ód dnia  
dóręczenia człónkówi uchwały z uzasadnieniem; w wypadku bezskutecznegó upływu  
terminu dó rózpatrzenia ódwółania przez Walne Zgrómadzenia, termin dó zaskarz#enia 
dó sądu uchwały Rady Nadzórczej, biegnie ód dnia, w któ� rym ódwółanie pówinnó byc�  
najpó� z�niej rózpatrzóne.

8. Rada Nadzórcza ma prawó uchylic�  swóją decyzję na kórzys�c�  wnószącegó ódwółanie, jez#eli w
terminie przewidzianym dó wniesienia ódwółania ustanie przyczyna wykluczenia.

§ 13.

Jez#eli  człónkówi  przysługuje  w  Spó� łdzielni  więcej  niz#  jeden  tytuł  prawny  dó  lókalu  będący
pódstawą uzyskania człónkóstwa,  utrata człónkóstwa następuje dópieró w przypadku utraty
wszystkich tytułó� w prawnych dó lókali w Spó� łdzielni. 
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§ 14.

1. Osóba będąca człónkiem załóz#ycielem óraz ósóba ó któ� rej mówa w § 9 ust. 1, móz#e wystąpic�
ze Spó� łdzielni, składając ós�wiadczenie ó wypówiedzeniu człónkóstwa. Wypówiedzenie pówinnó
byc� złóz#óne w fórmie pisemnej pód rygórem niewaz#nós�ci. 

2.  Okres  wypówiedzenia  wynósi  1  miesiąc i  rózpóczyna  się  ód  pierwszegó  dnia  miesiąca
kalendarzówegó następującegó pó dniu zgłószenia wystąpienia. 

Rozdział 5

Prawa członków

§ 15.

1. Człónkówi Spó� łdzielni przysługują prawa ókres�lóne w ustawie óraz Statucie, w szczegó� lnós�ci:

 1) prawó dó uczestniczenia w Walnym Zgrómadzeniu; 

2) czynne i bierne prawó wybórcze dó Rady Nadzórczej Spó� łdzielni, jez#eli człónek pósiada pełną
zdólnós�c� dó czynnós�ci prawnych; 

3) prawó dó czynnegó udziału w z#yciu Spó� łdzielni, w tym dó zgłaszania wnióskó� w i ópinii w
sprawach związanych z jej działalnós�cią, w tym w kwestii remóntó� w zasóbó� w mieszkaniówych;

4) prawó dó kórzystania z częs�ci wspó� lnych nieruchómós�ci; 

5) prawó ótrzymania na kószt Spó� łdzielni ódpisó� w Statutu i regulaminó� w wewnętrznych; 

6)  prawó  dó  zapóznawania  się  z  dókumentami  umieszczónymi  na  strónie  internetówej
Spó� łdzielni, w szczegó� lnós�ci Statutem, regulaminami wewnętrznymi óraz infórmacją ó składzie
Rady Nadzórczej i Zarządu Spó� łdzielni; 

7) prawó dó ótrzymania ódpisu statutu i regulaminó� w óraz kópii uchwał órganó� w spó� łdzielni i
prótókółó� w  óbrad  órganó� w  spó� łdzielni,  prótókółó� w  lustracji,  rócznych  sprawózdan�
finansówych  óraz  faktur  i  umó� w  zawieranych  przez  spó� łdzielnię  z  ósóbami  trzecimi,
zastrzez#eniem  ust.  2  i  3.  2.  Kószty  spórządzenia  kserókópii  dókumentó� w  pókrywa  człónek
Spó� łdzielni wnióskujący ó ich ótrzymanie. Kószt kserókópii jednej stróny dókumentó� w ustala
Zarząd Spó� łdzielni w óparciu ó kalkulację faktycznie póniesiónych nakładó� w. 

3. Spó� łdzielnia móz#e ódmó� wic�, w fórmie pisemnej, człónkówi wglądu dó umó� w zawieranych z
ósóbami trzecimi, jez#eli naruszałóby tó prawa tych ósó� b lub jez#eli istnieje uzasadnióna óbawa,
z#e  człónek  móz#e  wykórzystac�  pósiadane  infórmacje  w  celach  sprzecznych  z  interesami
Spó� łdzielni i przez tó wyrządzi Spó� łdzielni znaczną szkódę. 

4. Dókumenty, ó któ� rych mówa w ust. 1 pkt 7, udóstępniane są człónkóm z póminięciem danych
wraz# liwych innych człónkó� w Spó� łdzielni i ósó� b trzecich, w szczegó� lnós�ci numeru PESEL. 

Rozdział 6

Obowiązki członków

§ 16.

1. Człónek Spó� łdzielni jest óbówiązany, w szczegó� lnós�ci: 

1) przestrzegac� póstanówien�  Statutu, regulaminó� w i innych uchwał órganó� w Spó� łdzielni; 

2) wnies�c� nalez#ny wkład budówlany albó mieszkaniówy;
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3)  uiszczac�  terminówó  ópłaty  związane  z  eksplóatacją  i  utrzymaniem  nieruchómós�ci  w
częs�ciach  przypadających  na  jegó  lókal,  eksplóatacją  i  utrzymaniem  nieruchómós�ci
stanówiących mienie  Spó� łdzielni,  ó  któ� rych mówa w § 78,  óraz  z  pókrywaniem  zóbówiązan�
Spó� łdzielni z innych tytułó� w; 

4) uczestniczyc� w pókrywaniu strat Spó� łdzielni dó wysókós�ci zadeklarówanych udziałó� w; 

5) zawiadamiac� Spó� łdzielnię ó zmianie danych zawartych w deklaracji człónkówskiej; 

6) kórzystac� z lókalu zgódnie z warunkami technicznymi ókres�lónymi przez Spó� łdzielnię; 

7) niezwłócznie zawiadamiac� Spó� łdzielnię ó zmianie liczby ósó� b zamieszkujących w lókalu; 

8) niezwłócznie zawiadamiac� Spó� łdzielnię ó zmianie spósóbu uz#ytkówania lókalu; 

9) przestrzegac� ciszy nócnej i pórządku dómówegó; 

10) przestrzegac� przepisó� w przeciwpóz#arówych; 

11)  dbac�  ó  dóbró  i  rózwó� j  Spó� łdzielni  óraz  pószanówanie  mienia  Spó� łdzielni  i  ó  jej
zabezpieczenie; 

12) niezwłócznie udóstępnic�  lókal w celu usunięcia awarii wywółującej szkódę lub zagraz#ającej
bezpós�rednió pówstaniem szkódy; 

13) udóstępnic�  Spó� łdzielni lókal w celu przeprówadzenia óbciąz#ającegó Spó� łdzielnię remóntu,
kónserwacji, módernizacji bądz�  przebudówy lókalu lub budynku; 

14) udóstępnic�  lókal w celu dókónania ókresówegó, a w szczegó� lnie uzasadniónych wypadkach
ró� wniez#  dóraz�negó przeglądu stanu technicznegó lókalu óraz ustalenia niezbędnych prac i ich
wykónania; 

15)  udóstępnic�  lókal  w  celu  wykónania  óperatu  szacunkówegó  przez  rzeczóznawcę
majątkówegó; 

16) udóstępnic� lókal w celu wykónania dókumentacji technicznej przez uprawnióne ósóby; 

17)  niezwłócznie  udóstępnic�  lókal  w  celu  zainstalówania  urządzen�  pómiarówych  i
pódzielnikówych  dótyczących  zuz#ycia  wódy  i  ciepła,  kóntróli  ich  sprawnós�ci,  jak  ró� wniez#
umóz# liwic� ódczyt wskazan�  tych urządzen� . 

2.  Szczegó� łówe  zasady  uz#ywania  lókali  mógą  byc�  ókres�lóne  w  regulaminie  dótyczącym
uz#ytkówania lókali i pórządku dómówegó uchwalanym przez Radę Nadzórczą. 

3.  Obówiązki  Człónka  Spó� łdzielni  ókres�lóne  w  ust.  1,  z  wyjątkiem  pkt  2,  dótyczą  innych
uz#ytkównikó� w lókali. 

DZIAŁ IV

Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych

Rozdział 1 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

§ 17.

Umówę ó ustanówieniu spó� łdzielczegó lókatórskiegó prawa dó lókalu mieszkalnegó zawiera się
z  ósóbą  ubiegającą  się  ó  ustanówieniu  spó� łdzielczegó  lókatórskiegó  prawa  dó  lókalu
mieszkalnegó: 

1) z któ� rą Spó� łdzielnia uprzednió zawarła umówę ó budówę lókalu mieszkalnegó i umówa ta
zóstała zrealizówana; 
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2) któ� ra ubiega się ó spó� łdzielcze lókatórskie prawó dó lókalu mieszkalnegó, dó któ� regó wygasłó
prawó innegó człónka. 

§ 18.

1. Spó� łdzielcze lókatórskie prawó dó lókalu mieszkalnegó wygasa z chwilą ustania człónkóstwa
na skutek ókólicznós�ci  zawiniónych lub niezawiniónych przez człónka ókres�lónych w art.  11
ustawy ó spó� łdzielniach mieszkaniówych. 

2.  W  przypadku  gdy  spó� łdzielcze  lókatórskie  prawó  dó  lókalu  przysługuje  małz#ónkóm,
wygas�nięcie prawa następuje z chwilą ustania człónkóstwa óbójga małz#ónkó� w. 

3.  W  przypadku  wygas�nięcia  spó� łdzielczegó  lókatórskiegó  prawa  dó  lókalu  mieszkalnegó
Spó� łdzielnia wypłaca uprawniónej ósóbie wartós�c� rynkówą tegó lókalu.

4.  Z  wartós�ci  rynkówej  lókalu  pótrąca  się  przypadającą  na  dany  lókal  częs�c�  zóbówiązan�
Spó� łdzielni związanych z budówą, ó któ� rych mówa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy ó spó� łdzielniach
mieszkaniówych, w tym w szczegó� lnós�ci niewniesióny wkład mieszkaniówy. Jez#eli Spó� łdzielnia
skórzystała  z  pómócy uzyskanej  ze  s�ródkó� w  publicznych  lub z  innych  s�ródkó� w,  pótrąca  się
ró� wniez#  nóminalną kwótę umórzenia kredytu lub dótacji,  w częs�ci przypadającej na ten lókal
óraz  kwóty  zaległych  ópłat,  ó  któ� rych  mówa  w  art.  4  ust.  1  ustawy  ó  spó� łdzielniach
mieszkaniówych, a takz#e kószty ókres�lenia wartós�ci rynkówej lókalu. 

5. Warunkiem wypłaty, ó któ� rej mówa w ust. 3, jest ópró� z#nienie lókalu. 

6.  W  przypadku,  gdy  pó  wygas�nięciu  spó� łdzielczegó  prawa  dó  lókalu,  lókal  nie  zóstanie
ópró� z#nióny, ósóba zajmująca lókal bez tytułu prawnegó jest zóbówiązana dó zapłaty Spó� łdzielni
ódszkódówania  tytułem  bezumównegó  kórzystania  z  lókalu,  dó  czasu  jegó  ópró� z#nienia,  w
wysókós�ci ustalónej przez Zarząd. 

7. Osóbie, któ� rej przysługiwałó spó� łdzielcze lókatórskie prawó dó lókalu mieszkalnegó, a któ� rej
prawó  wygasłó  z  pówódu  nieuiszczania  ópłat  związanych  z  eksplóatacją  i  utrzymaniem  jej
lókalu  lub  eksplóatacją  i  utrzymaniem  nieruchómós�ci  stanówiących  mienie  Spó� łdzielni,
przysługuje  rószczenie  dó Spó� łdzielni  ó  pónówne  ustanówienie  spó� łdzielczegó lókatórskiegó
prawa  dó  lókalu  mieszkalnegó,  jez#eli  spłaci  Spó� łdzielni  całe  zadłuz#enie  wynikające  z
nieuiszczania tych ópłat wraz z ódsetkami. 

8.  Rószczenie,  ó  któ� rym  mówa w ust.  7,  przysługuje  tylkó wtedy,  jez#eli  wczes�niej  nie zóstał
ustanówióny  tytuł  prawny  dó  lókalu  na  rzecz  innej  ósóby.  Warunkiem  ustanówienia  przez
Spó� łdzielnię tytułu prawnegó dó lókalu na rzecz innej ósóby jest ópró� z#nienie lókalu przez ósóbę,
któ� rej spó� łdzielcze lókatórskie prawó dó lókalu mieszkalnegó wygasłó. 

§ 19.

W  przypadku  wygas�nięcia  spó� łdzielczegó  lókatórskiegó  prawa  dó  lókalu  mieszkalnegó,  z
zastrzez#eniem art. 15 i art. 161 ustawy ó spó� łdzielniach mieszkaniówych, Spó� łdzielnia ógłasza
nie pó� z�niej niz#  w ciągu 3 miesięcy ód dnia ópró� z#nienia lókalu przetarg na ustanówienie ódrębnej
własnós�ci tegó lókalu. 

Rozdział 2

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

§ 20.

Spó� łdzielnia prówadzi rejestr lókali, dla któ� rych zóstały załóz#óne óddzielne księgi wieczyste. 
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§ 21.

1.  W  wypadku  wygas�nięcia  spó� łdzielczegó  własnós�ciówegó  prawa  dó  lókalu  Spó� łdzielnia
wypłaca  ósóbie  uprawniónej  wartós�c�  rynkówą  lókalu.  Przysługująca  ósóbie  uprawniónej
wartós�c�  rynkówa,  nie  móz#e  byc�  wyz#sza  ód  kwóty,  jaką  Spó� łdzielnia  uzyska  ód  ósóby
óbejmującej lókal w wyniku przetargu przeprówadzónegó przez Spó� łdzielnię. 

2.  Z  wartós�ci  rynkówej  lókalu  pótrąca  się  niewniesióną  przez  ósóbę,  któ� rej  przysługiwałó
spó� łdzielcze własnós�ciówe prawó dó lókalu, częs�c�  wkładu budówlanegó, a w przypadku gdy nie
zóstał spłacóny kredyt zaciągnięty przez spó� łdzielnię na sfinansówanie kósztó� w budówy danegó
lókalu — pótrąca się kwótę niespłacónegó kredytu wraz z ódsetkami. 

3.  Warunkiem  wypłaty  wartós�ci  spó� łdzielczegó  własnós�ciówegó  prawa  dó  lókalu  jest
ópró� z#nienie lókalu. 

4.  Dó  spó� łdzielczegó  prawa  dó  lókalu  uz#ytkówegó  i  garaz#u  stósuje  się  ódpówiednió
póstanówienia ó spó� łdzielczym własnós�ciówym prawie dó lókalu mieszkalnegó. 

Rozdział 3

Prawo odrębnej własności lokalu

§ 22.

1. Umówę ó ustanówieniu prawa ódrębnej własnós�ci dó lókalu mieszkalnegó zawiera się z ósóbą
ubiegającą się ó ustanówienie prawa ódrębnej własnós�ci lókalu: 

1) z któ� rą Spó� łdzielnia uprzednió zawarła umówę ó budówę lókalu mieszkalnegó i umówa ta
zóstała zrealizówana; 

2)  któ� ra  wygrała  przetarg  na  ustanówienie  i  przeniesienie  ódrębnej  własnós�ci  lókalu
mieszkalnegó. 

2.  Dó  prawa  ódrębnej  własnós�ci  lókalu  uz#ytkówegó  i  garaz#u  stósuje  się  ódpówiednió
póstanówienia ó prawie ódrębnej własnós�ci lókalu mieszkalnegó. 

Rozdział 4

Najem lokali mieszkalnych i dzierżawa lokali użytkowych

§ 23.

1. Spó� łdzielnia móz#e wynajmówac�  lókale mieszkalne i uz#ytkówe óraz garaz#e,  wólne w sensie
prawnym. 

2. Dó najmu lókali mieszkalnych stósuje się ódpówiednió przepisy ustawy z dnia 21 czerwca
2001  r.  ó  óchrónie  praw  lókatóró� w,  mieszkaniówym  zasóbie  gminy  i  ó  zmianie  Kódeksu
cywilnegó (tekst jednólity: Dz. U. z 2016 r. póz. 1610) óraz Kódeksu cywilnegó. 

Rozdział 5

Zamiany lokali

§ 24.
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1.  Człónek  Spó� łdzielni  jest  uprawnióny  dó  zamiany  lókalu  na  inny  lókal  ó  tym  samym
przeznaczeniu. 

2.  W przypadku, gdy zamiana dótyczy lókali,  dó któ� rych przysługują spó� łdzielcze lókatórskie
prawa dó lókalu, zamiana ódbywa się na zgódny wniósek człónkó� w, któ� rym przysługują prawa
dó tych lókali i wymaga zgódy Zarządu Spó� łdzielni. 

3. Warunkiem dókónania zamiany jest uregulówanie przez wszystkie stróny całós�ci nalez#nós�ci
wymagalnych przez kaz#degó z uprawniónych na dzien�  dókónywania faktycznej zamiany lókali. 

§ 25.

1. Zamiana lókali pómiędzy najemcami Spó� łdzielni ódbywa się na ich zgódny wniósek i wymaga
zgódy Zarządu Spó� łdzielni. 

2. Zamiana lókali pómiędzy najemcą Spó� łdzielni i ósóbą niebędącą najemcą Spó� łdzielni ódbywa
się  na  wniósek  najemcy  Spó� łdzielni,  wymaga  zgódy  Zarządu  Spó� łdzielni  óraz  włas�ciciela  i
najemcy lókalu będącegó przedmiótem zamiany. 

3. Warunkiem dókónania zamiany, ó któ� rej mówa w ust. 1 i 2 jest spłata wszelkich zóbówiązan�
na rzecz Spó� łdzielni. 

Rozdział 6

Przekształcanie tytułu prawnego do lokalu

§ 26.

1. Na pisemne z#ądanie człónka lub ósóby niebędącej człónkiem Spó� łdzielni, któ� rym przysługuje
spó� łdzielcze  własnós�ciówe  prawó  dó  lókalu,  Spó� łdzielnia  zawiera  umówę  przeniesienia
własnós�ci lókalu pó dókónaniu przez niegó: 

1) spłaty przypadających na ten lókal częs�ci zóbówiązan�  Spó� łdzielni związanych z budówą, w
tym w szczegó� lnós�ci ódpówiedniej częs�ci zadłuz#enia kredytówegó Spó� łdzielni wraz z ódsetkami;

2) spłaty zadłuz#enia z tytułu ópłat, ó któ� rych mówa w mówa w § 78. 

2. Na pisemne z#ądanie człónka, któ� remu przysługuje spó� łdzielcze lókatórskie prawó dó lókalu
mieszkalnegó, Spó� łdzielnia zawiera z tym człónkiem umówę przeniesienia własnós�ci lókalu pó
dókónaniu przez niegó: 

1)  spłaty  przypadającej  na  ten lókal  częs�ci  zóbówiązan�  Spó� łdzielni  związanych z  budówą,  ó
któ� rych  mówa  w  art.  10  ust.  1  pkt  1  ustawy  ó  spó� łdzielniach  mieszkaniówych,  w  tym  w
szczegó� lnós�ci  ódpówiedniej  częs�ci  zadłuz#enia  kredytówegó  Spó� łdzielni  wraz  z  ódsetkami,  a
jez#eli  Spó� łdzielnia  skórzystała  z  pómócy  uzyskanej  ze  s�ródkó� w  publicznych  lub  z  innych
s�ródkó� w - spłaty przypadającej na ten lókal częs�ci umórzenia kredytu w kwócie pódlegającej
ódprówadzeniu przez Spó� łdzielnię dó budz#etu pan� stwa; 

2) spłaty zadłuz#enia z tytułu ópłat, ó któ� rych mówa w mówa w § 78. 

§ 27.

Zarząd  Spó� łdzielni  przekazuje  wnióskódawcy  pisemną  decyzję  ó  rózpatrzeniu  wniósku  ó
przeniesienie  własnós�ci  lókalu  wniósku  wraz  z  infórmacją  ó  tytule  i  wysókós�ci  nalez#nós�ci
warunkujących zmianę tytułu prawnegó dó lókalu. 
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Rozdział 7

Budowa lokalu

§ 28.

1. Spó� łdzielnia móz#e budówac� nówe lókale mieszkalne i uz#ytkówe óraz garaz#e. 

2.  Spó� łdzielnia  zawiera  umówę  ó  budówę  lókalu  z  ósóbą  ubiegającą  się  ó  prawó  dó  lókalu
mieszkalnegó w nówych inwestycjach Spó� łdzielni w fórmie pisemnej pód rygórem niewaz#nós�ci:

1)  w  przypadku  ustanawiania  spó� łdzielczegó  lókatórskiegó  prawó  dó  lókalu  mieszkalnegó
umówa ó budówę lókalu zawiera: 

a) zóbówiązanie strón dó zawarcia umówy ó ustanówienie spó� łdzielczegó lókatórskiegó prawa
dó lókalu, pó wybudówaniu tegó lókalu, 

b) zóbówiązanie ósóby ubiegającej się ó ustanówienie spó� łdzielczegó lókatórskiegó prawa dó
lókalu dó pókrycia kósztó� w zadania inwestycyjnegó w częs�ci przypadającej na jegó lókal przez
wniesienie wkładu mieszkaniówegó, 

c) ókres�lenie wysókós�ci wkładu mieszkaniówegó, 

d) inne póstanówienia ókres�lóne w ust. 3; 

2)  w  przypadku  ustanawiania  prawa  ódrębnej  własnós�ci  lókalu  umówa  ó  budówę  lókalu
zawiera: 

a)  zóbówiązanie  strón  dó  zawarcia  umówy  ó  ustanówienie  prawa  ódrębnej  własnós�ci  pó
wybudówaniu lókalu, 

b) zóbówiązanie ósóby ubiegającej się ó ustanówienie ódrębnej własnós�ci  lókalu dó pókrycia
kósztó� w zadania inwestycyjnegó w częs�ci przypadającej na jegó lókal przez wniesienie wkładu
budówlanegó, 

c) ókres�lenie wysókós�ci wkładu budówlanegó, 

d) inne póstanówienia ókres�lóne w ust. 3. 

3.  Umówa  ó  budówę  lókalu  zawiera  szczegó� łówe  póstanówienia  dótyczące  zadania
inwestycyjnegó: 

1) ókres�lenie zakresu rzeczówegó róbó� t  realizówanegó zadania inwestycyjnegó,  któ� re  będzie
stanówic� pódstawę dó ustalenia wysókós�ci kósztó� w budówy lókalu; 

2) ókres�lenie zasad ustalania wysókós�ci kósztó� w budówy lókalu; 

3) ókres�lenie ródzaju, półóz#enia i pówierzchni lókalu óraz pómieszczen�  dó niegó przynalez#nych;

4) ókres�lenia  zasad rózliczenia z  tytułu dódatkówegó wypósaz#enia  lókalu,  w przypadku gdy
Spó� łdzielnia, na wniósek ósóby zawierającej umówę, wypósaz#y lókal w dódatkówe wypósaz#enie,
pónad zakres ókres�lóny w regulaminie, ó któ� rym mówa w § 29 ust. 2. 

5) ókres�lenie warunkó� w rózwiązania umówy ó budówę. 

4.  Umówa ó budówę lókalu pódlega rózwiązaniu w wyniku jej wypówiedzenia przez człónka
Spó� łdzielni  lub  Spó� łdzielnię  na  kóniec  kwartału  kalendarzówegó  z 3-miesięcznym  ókresem
wypówiedzenia chyba, z#e stróny umówy póstanówią inaczej. 

5. Spó� łdzielnia móz#e wypówiedziec� umówę, gdy człónek Spó� łdzielni lub jegó następca prawny z
przyczyn lez#ących pó jegó strónie nie dótrzymał warunkó� w umówy, w związku z czym dalsza
realizacja zadania inwestycyjnegó lub ustanówienie prawa dó lókali  wzniesiónych w ramach
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wspó� lnie realizówanegó zadania inwestycyjnegó byłyby niemóz# liwe óraz w innych przypadkach
ókres�lónych w umówie. 

6. Jez#eli umówa ó budówę lókalu zóstała rózwiązana przed ustanówieniem ódrębnej własnós�ci
lókalu, ósóba, z któ� rą Spó� łdzielnia zawiera umówę ó budówę tegó lókalu óbówiązana jest wnies�c�
wkład  budówlany  albó  jegó  częs�c�  w  wysókós�ci  wypłacónej  ósóbie  uprawniónej  z  tytułu
rózwiązania póprzedniej umówy óraz zóbówiązuje się dó pókrywania pózóstałej częs�ci kósztó� w
zadania inwestycyjnegó w wysókós�ci przypadającej na jegó lókal. 

7. W przypadku rózwiązania umówy ó budówę lókalu przed zawarciem umówy ó ustanówienie
ódrębnej własnós�ci lókalu, Spó� łdzielnia zwraca uprawniónej ósóbie wniesióną częs�c� wkładu. 

§ 29.

1.  Rózliczenie  kósztó� w  inwestycji  mieszkaniówych  i  ustalenie  wartós�ci  póczątkówej  (kósztu
budówy) pószczegó� lnych lókali, dó któ� rych mają byc� ustanówióne prawa dó lókali, dókónuje się
w dwó� ch etapach: 

1) wstępnym — w chwili  rózpóczęcia inwestycji  mieszkaniówej,  na pódstawie dókumentacji
technicznej i kósztórysu; 

2) óstatecznym — pó zakón� czeniu inwestycji  i  kón� cówym rózliczeniu zadania,  na pódstawie
zestawienia kósztó� w rzeczywistych póniesiónych przez Spó� łdzielnię. 

2.  Rózliczenie  kósztó� w  inwestycji  i  ustalanie  wartós�ci  póczątkówej  (kósztu  budówy)
pószczegó� lnych  lókali  dókónuje  się  z  uwzględnieniem  regulaminu  uchwalónegó  przez  Rade
Nadzórczą, zawierającegó: 

1) ókres�lenie zakresu rzeczówegó inwestycji, za realizację któ� regó ódpówiada Spó� łdzielnia; 

2) ókres�lenie ródzajówe kósztó� w zaliczanych jakó kószty danej inwestycji; 

3) ókres�lenie, któ� re kószty mają byc�  ewidencjónówane i rózliczane indywidualnie dla kaz#degó
budynku, a któ� re są ewidencjónówane wspó� lnie dla dwó� ch lub więcej budynkó� w i rózliczenie
metódami  pós�rednimi  (np.  w  stósunku  dó  kubatury,  pówierzchni  czy  wielkós�ci  kósztó� w
bezpós�rednich); 

4) ókres�lenie metódy rózgraniczania kósztó� w budówy częs�ci mieszkalnej óraz lókali handlówó-
usługówych, jes� li takie są wbudówane w budynku mieszkalnym; 

5) ókres�lenie, któ� re składniki kósztó� w budówy częs�ci mieszkalnej są rózliczane na pószczegó� lne
mieszkania,  própórcjónalnie  dó  ich  pówierzchni  uz#ytkówej,  a  któ� re  są  kalkulówane
indywidualnie dla kaz#degó mieszkania (np. wypósaz#enie kuchni i łazienki, pódłógi). 

3. Regulamin, ó któ� rym mówa w ust. 2, stanówi załącznik dó umówy ó budówę lókalu. 

4.  Wstępne ustalenie kósztu budówy pószczegó� lnych lókali,  stanówi  pódstawę dó ókres�lenia
przez Spó� łdzielnię  w umówach ó budówę lókalu zawieranych z  ósóbami  ubiegającymi  się  ó
prawó  dó  lókalu,  wstępnej  wysókós�ci  wymaganegó  wkładu  óraz  wysókós�ci  i  terminó� w
wnószenia przez te ósóby zaliczek wymaganegó wkładu. 

5.  Ostateczne  rózliczenie  kósztó� w  budówy  i  ustalenie  wartós�ci  póczątkówej  lókali  nówó
óddawanych dó uz#ytku zatwierdza Rada Nadzórcza w fórmie uchwały pó óddania budynku dó
uz#ytkówania. 

Rozdział 8

Wkład mieszkaniowy i budowlany
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§ 30.

1.  Człónkówie  Spó� łdzielni,  któ� rzy  óczekują  na  ustanówienie  na  ich  rzecz  prawa  ódrębnej
własnós�ci,  są  óbówiązani  uczestniczyc�  w kósztach budówy lókali  przez wnószenie  wkładó� w
budówlanych.

2.  Człónek,  ó  któ� rym  mówa  w  ust.  1,  wnósi  wkład  mieszkaniówy  przelewem  na  rachunek
bankówy Spó� łdzielni.  Wkład budówlany móz#e  zóstac�  wniesióny w wyniku udzielenia premii
gwarancyjnej włas�cicielówi ksiąz#eczki mieszkaniówej, w rózumieniu przepisó� w ustawy z dnia
30  listópada  1995  r.  ó  pómócy  pan� stwa  w  spłacie  niektó� rych  kredytó� w  mieszkaniówych,
udzielaniu premii gwarancyjnych óraz refundacji bankóm wypłacónych premii gwarancyjnych
(Dz. U. z 2016 r. póz. 1779). 

3. Osóba, ó któ� rej mówa w ust. 1, wnósi wkład budówlany w wysókós�ci ódpówiadającej całós�ci
kósztó� w  budówy  przypadających  na  jej  lókal.  Jez#eli  częs�c�  wkładu  budówlanegó  zóstała
sfinansówana  z  zaciągniętegó przez  Spó� łdzielnię  kredytu na  sfinansówanie  kósztó� w budówy
danegó lókalu,  ósóba  ta  jest  óbówiązana  dó spłaty  tegó kredytu wraz z  ódsetkami  w częs�ci
przypadającej na jej lókal. 

4.  Rózliczenie  kósztó� w  budówy  następuje  w  terminie  3  miesięcy  od  óddania  budynku  dó
uz#ytkówania.  Pó  upływie  tegó  terminu  rószczenie  Spó� łdzielni  ó  uzupełnienie  wkładu
budówlanegó wygasa. 

§ 31.

1.  Człónkówie  Spó� łdzielni,  któ� rzy  óczekują  na  ustanówienie  na  ich  rzecz  spó� łdzielczegó
lókatórskiegó prawa dó lókalu mieszkalnegó są óbówiązani uczestniczyc�  w kósztach budówy
lókali przez wnószenie wkładó� w mieszkaniówych. 

2.  Człónek,  ó  któ� rym  mówa  w  ust.  1,  wnósi  wkład  mieszkaniówy  przelewem  na  rachunek
bankówy Spó� łdzielni. Wkład mieszkaniówy móz#e zóstac�  wniesióny w wyniku udzielenia premii
gwarancyjnej włas�cicielówi ksiąz#eczki mieszkaniówej, w rózumieniu przepisó� w ustawy z dnia
30  listópada  1995  r.  ó  pómócy  pan� stwa  w  spłacie  niektó� rych  kredytó� w  mieszkaniówych,
udzielaniu premii gwarancyjnych óraz refundacji bankóm wypłacónych premii gwarancyjnych
(Dz. U. z 2016 r. póz. 1779). 

3.  Osóba,  ó  któ� rej  mówa w ust.  1,  wnósi  wkład mieszkaniówy w wysókós�ci  ódpówiadającej
ró� z#nicy  między  kósztem  budówy  przypadającym  na  jej  lókal  a  uzyskaną  przez  Spó� łdzielnię
pómócą ze s�ródkó� w publicznych lub z innych s�ródkó� w uzyskanych na sfinansówanie kósztó� w
budówy lókalu. Jez#eli częs�c� wkładu mieszkaniówegó zóstała sfinansówana z zaciągniętegó przez
Spó� łdzielnię kredytu na sfinansówanie kósztó� w budówy danegó lókalu, ósóba, ó któ� rej mówa w
ust.  1,  jest  óbówiązana  uczestniczyc�  w  spłacie  tegó  kredytu  wraz  z  ódsetkami  w  częs�ci
przypadającej na jej lókal. 

Rozdział 9

Przetarg na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

§ 32.

1.  Spó� łdzielnia,  w  przypadkach  ókres�lónych  w  ustawie  ó  spó� łdzielniach  mieszkaniówych,
ógłasza przetarg na ustanówienie i przeniesienie ódrębnej własnós�ci lókalu mieszkalnegó. 

2. Ogłószenie przetargu winnó nastąpic� nie pó� z�niej niz#  w ciągu 3 miesięcy ód dnia ópró� z#nienia
lókalu, przez zamieszczenie ógłószenia có najmniej na tablicy ógłószen�  w siedzibie Spó� łdzielni i
na strónie internetówej Spó� łdzielni. 
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3.  Ceną  wywóławczą  lókalu,  ó  któ� rym  mówa  w  ust.  1,  dla  któ� regó  Spó� łdzielnia  zamierza
ustanówic�  prawó ódrębnej własnós�ci jest wartós�c�  rynkówa lókalu ustalóna w óparciu ó óperat
szacunkówy spórządzóny przez rzeczóznawcę majątkówegó. 

4. Osóba, któ� ra zaóferówała najwyz#szą cenę nabycia ódrębnej własnós�ci lókalu jest zóbówiązana
dó zapłaty wraz zaóferówaną ceną nabycia kósztó� w spórządzenia óperatu szacunkówegó tegó
lókalu. 

5.  Warunki,  tryb  i  zasady  ódbywania  przetargu  na  ustanówienie  i  przeniesienie  ódrębnej
własnós�ci lókalu móz#e ókres�lic� regulamin uchwalóny przez Radę Nadzórczą. 

Rozdział 10

Rozliczenia z tytułu dodatkowego wyposażenia lokalu

§ 33.

1. Dódatkówym wypósaz#eniem lókalu jest wypósaz#enie póczynióne przez człónka Spó� łdzielni z
jegó s�ródkó� w własnych i  we własnym zakresie,  ó charakterze trwałym, pódnószące wartós�c�
funkcjónalną,  uz#ytkówą i estetyczną lókalu, a niestanówiące pierwótnegó wypósaz#enia lókalu
ókres�lónegó w prótókóle zdawczóódbiórczym. 

2. Dódatkówe wypósaz#enie i wykón� czenie lókalu wymaga zgódy Spó� łdzielni, gdy półączóne jest
ze zmianami w układzie funkcyjnó-uz#ytkówym lókalu lub zmianami kónstrukcyjnymi, a nie jest
wykónane za pós�rednictwem Spó� łdzielni. 

§ 34.

1.  W  przypadku  zbycia  spó� łdzielczegó  własnós�ciówegó  prawa  dó  lókalu  lub  zamiany
spó� łdzielczegó lókatórskiegó prawa dó lókalu, rózliczenia z tytułu dódatkówegó wypósaz#enia są
dókónywane wyłącznie pómiędzy zainteresówanymi strónami — bez udziału Spó� łdzielni. 

2.  W  przypadku  wygas�nięcia  tytułu  prawnegó  dó  spó� łdzielczegó  lókalu  mieszkalnegó  lub
uz#ytkówegó óraz przekazaniu tegó lókalu dó dyspózycji Spó� łdzielni w stanie wólnym: 

1)  w  przypadku  ógłószenia  przetargu  na  sprzedaz#  lókalu,  rózliczenia  z  tytułu  dódatkówegó
wypósaz#enia i wykón� czenia są uwzględniane w óperacie szacunkówym przy ustalaniu wartós�ci
rynkówej tegó lókalu i walóryzacji wkładu dókónywanej w óparciu ó te óperaty; 

2) w przypadku ustanówienia spó� łdzielczegó prawa dó lókalu rózliczenie z tytułu dódatkówegó
wypósaz#enia dókónane zóstanie pód warunkiem, z#e Spó� łdzielnia wyraziła zgódę na dókónanie
dódatkówegó  wypósaz#enia  lub  uznała  póniesióne  nakłady  za  przydatne  pód  względem
uz#ytkówym i estetycznym. Wartós�c�  nakładó� w wycenióna zóstanie przez Spó� łdzielnię na dzien�
przekazania jej lókalu. 

DZIAŁ V

Organy spółdzielni

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 35.
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1. Organami Spó� łdzielni są: 

1) Walne Zgrómadzenie; 

2) Rada Nadzórcza; 

3) Zarząd. 

2.  Wybóry  dó  órganó� w  Spó� łdzielni,  ó  któ� rych  mówa  w  ust.  1  pkt  2  i  3  dókónywane  są  w
głósówaniu  tajnym  spós�ró� d  nieógraniczónej  liczby  kandydató� w.  Odwółanie  człónka  órganu
następuje ró� wniez#  w głósówaniu tajnym. 

3. Kandydaci dó órganó� w Spó� łdzielni, ó któ� rych mówa w ust. 1 pkt 2 i 3 składają ós�wiadczenia,
z#e nie prówadzą działalnós�ci kónkurencyjnej, a w szczegó� lnós�ci nie uczestniczą jakó wspó� lnicy
lub  człónkówie  władz  przedsiębiórstwa  prówadzącegó  działalnós�c�  kónkurencyjną  wóbec
Spó� łdzielni. 

4. Przy óbliczaniu wymaganej większós�ci głósó� w dla pódjęcia uchwały przez órgany Spó� łdzielni
uwzględnia się tylkó óddane „za” i „przeciw” uchwale. 

5.  Tryb  zwóływania  pósiedzen�  órganó� w  Spó� łdzielni  óraz  spósó� b  i  warunki  pódejmówania
uchwał przez te órgany ókres�la statut óraz regulaminy wydane na jegó pódstawie. 

Rozdział 2

Walne Zgromadzenie

§ 36.

Walne Zgrómadzenie jest najwyz#szym órganem Spó� łdzielni. 

§ 37.

1. Człónek móz#e uczestniczyc� w Walnym Zgrómadzeniu ósóbis�cie lub przez pełnómócnika. 

2. Osóby prawne będące człónkami Spó� łdzielni biórą udział w zebraniu Walnegó Zgrómadzenia
przez ustanówiónegó w tym celu pełnómócnika. 

3. Pełnómócnik nie móz#e reprezentówac� interesó� w więcej niz#  jednegó człónka. 

4. Pełnómócnictwó udziela się na pis�mie pód rygórem niewaz#nós�ci i dółącza się dó prótókółu
walnegó zgrómadzenia. 

5. Lista pełnómócnictw pódlega ódczytaniu pó rózpóczęciu Walnegó Zgrómadzenia. 

§ 38.

1. Zarząd zwółuje Walne Zgrómadzenie przynajmniej raz w róku w terminie dó 30 czerwca. 

2. Zarząd zwółuje Walne Zgrómadzenie z waz#nych pówódó� w w kaz#dym czasie. 

3. Zarząd zwółuje Walne Zgrómadzenie na z#ądanie: 

1) Rady Nadzórczej; 

2) 1/10 człónkó� w. 

4.  ZF ądanie zwółania Walnegó Zgrómadzenia pówinnó byc�  złóz#óne pisemnie z pódaniem celu
jegó zwółania. Zgłaszający z#ądanie zwółania Walnegó Zgrómadzenia wraz z z#ądaniem winien
przedstawic� própónówany pórządek óbrad Walnegó Zgrómadzenia óraz prójekty uchwał. 
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5. W przypadkach wskazanych w ust. 3 Walne Zgrómadzenie zwółuje się w takim terminie, aby
mógłó się ónó ódbyc�  w ciągu szes�ciu tygódni ód dnia wniesienia z#ądania. Jez#eli tó nie nastąpi,
zwółuje  je  Rada  Nadzórcza  w  ciągu  szes�ciu  tygódni  ód  dnia  upływu  terminu  dla  zwółania
Walnegó Zgrómadzenia przez Zarząd. 

6.  Prójekty  uchwał  i  z#ądania  zamieszczenia  óznaczónych spraw w pórządku  óbrad Walnegó
Zgrómadzenia, mają prawó zgłaszac�: Zarząd, Rada Nadzórcza i Człónkówie Spó� łdzielni. Prójekty
uchwał, w tym uchwał przygótówanych w wyniku tych z#ądan� , wykładane są na  14 dni przed
terminem planówanegó pósiedzenia Walnegó Zgrómadzenia. 

7.  Człónkówie  mają  prawó  zgłaszac�  prójekty  uchwał,  w  terminie  dó  15  dni przed  dniem
planówanegó pósiedzenia Walnegó Zgrómadzenia. Prójekt uchwały zgłaszanej przez człónkó� w
Spó� łdzielni  musi  byc�  póparty  przez  có  najmniej  10  członków. Dó  prójektu  uchwały
wnióskódawca dółącza listę ósó� b pópierających uchwałę zawierającą: imię, nazwiskó, czytelne
pódpisy, adres óraz uzasadnienie. 

9. Człónek ma prawó zgłaszania póprawek dó prójektó� w uchwał nie pó� z�niej niz#  na 3 dni przed
planówanym pósiedzeniem Walnegó Zgrómadzenia. 

10.  Zarząd jest zóbówiązany dó przygótówania pód względem fórmalnym i przedłóz#enia pód
głósówanie  na  Walnym  Zgrómadzeniu  prójektó� w  uchwał  i  póprawek  zgłószónych  przez
człónkó� w Spó� łdzielni. 

§ 39.

1.  O  czasie,  miejscu  i  pórządku  óbrad  Walnegó  Zgrómadzenia  zawiadamia  się  wszystkich
człónkó� w,  Krajówą  Radę  Spó� łdzielczą  na  pis�mie,  có  najmniej  21  dni  przed  terminem
pósiedzenia Walnegó Zgrómadzenia. 

2. Człónkówie Spó� łdzielni zawiadamiani są pisemnie ó czasie, miejscu, pórządku óbrad, óraz ó
miejscu wyłóz#enia wszystkich sprawózdan�  i prójektó� w uchwał, któ� re będą przedmiótem óbrad
Walnegó Zgrómadzenia  wraz  z  infórmacją  ó  prawie zapóznania  się  z  tymi  dókumentami  có
najmniej 21 dni przed terminem Walnegó Zgrómadzenia. 

3.  Zawiadómienia,  ó  któ� rych  mówa w ust  1  i  2,  są  skuteczne  z  chwilą  nadania  u  óperatóra
pócztówegó w rózumieniu ustawy z dnia 23 listópada 2012 r. — Prawó pócztówe (Dz. U. z 2017
r. póz. 1481), wręczeniu tegó zawiadómienia przez pracównika Spó� łdzielni, za pótwierdzeniem
ódbióru,  człónkówi  lub  innemu  jegó  dómównikówi  w  miejscu  zgłószónym  jakó  miejsce
zamieszkania  danegó  człónka  Spó� łdzielni,  a  takz#e  z  chwilą  wywieszenia  zawiadómienia  na
tablicach infórmacyjnych we wszystkich klatkach schódówych nieruchómós�ci  Spó� łdzielni  i  w
siedzibie Spó� łdzielni, jak ró� wniez#  z chwilą umieszczenia zawiadómienia w óddawczej skrzynce
pócztówej człónka Spó� łdzielni. 

§ 40.

1. Walne Zgrómadzenie móz#e pódejmówac�  uchwały jedynie w sprawach óbjętych pórządkiem
óbrad pódanym dó wiadómós�ci człónkó� w w terminie i spósó� b ókres�lóny w § 39. 

2. Walne Zgrómadzenie jest waz#ne niezalez#nie ód liczby óbecnych na nim człónkó� w. 

3. Uchwałę uwaz#a się za pódjętą, jez#eli za uchwałą ópówiedziała się zwykła większós�c�  ógó� lnej
liczby człónkó� w uczestniczących w Walnym Zgrómadzeniu, z wyjątkiem spraw ujętych w ust. 4.

4. W sprawach: 

1)ódwółania człónka Rady Nadzórczej; 

2) półączenia Spó� łdzielni;
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3) przeznaczenia majątku pózóstałegó pó zaspókójeniu zóbówiązan�  likwidówanej Spó� łdzielni, 

4)  zmiany  Statutu  Spó� łdzielni,  —  dó  pódjęcia  uchwały  kónieczne  jest  aby  za  uchwałą
ópówiedziała  się  có  najmniej  2/3  ógó� lnej  liczby  człónkó� w  uczestniczących  w  walnym
zgrómadzeniu;

5.  W sprawach  likwidacji  Spó� łdzielni  –  dó pódjęcia  uchwały  kónieczne  jest  aby za  uchwałą
ópówiedziałó  się  có  najmniej  3/4  ógó� lnej  liczby  człónkó� w  uczestniczących  w  walnym
zgrómadzeniu.

§ 41.

1. Obrady Walnegó Zgrómadzenia ótwiera przewódniczący Rady Nadzórczej,  lub wyznaczóna
przez Radę Nadzórcza ósóba, któ� ra przeprówadza wybó� r Prezydium Zgrómadzenia. 

2.  Człónkówie  Spó� łdzielni  dókónują  wybóru  Prezydium  Zgrómadzenia  w  składzie
Przewódniczącegó  Zgrómadzenia,  Sekretarza  óraz  asesóra.  Prezydium  Zgrómadzenia  kieruje
óbradami Walnegó Zgrómadzenia. Człónkówie Zarządu nie mógą wchódzic� w skład Prezydium. 

3.  W  óbradach  Walnegó  Zgrómadzenia  mają  prawó  uczestniczyc�  z  głósem  dóradczym
człónkówie Zarządu, Rady Nadzórczej, przedstawiciele Krajówej Rady Spó� łdzielczej i zaprószeni
przez órgany Spó� łdzielni gós�cie. 

4. Walne Zgrómadzenie móz#e skres�lic�  z pórządku óbrad pószczegó� lne sprawy lub ódróczyc�  ich
rózpatrywanie dó następnegó Walnegó Zgrómadzenia, a takz#e zmienic� kólejnós�c�  rózpatrywania
spraw óbjętych pórządkiem óbrad. 

5. Człónkówie óbecni na Walnym Zgrómadzeniu wybierają ze swegó gróna: 

1)  kómisję  skrutacyjnó–mandatówą  w składzie  có  najmniej  dwuósóbówym,  któ� rej  zadaniem
jest: sprawdzenie czy listy óbecnós�ci człónkó� w są kómpletne, zbadanie waz#nós�ci ich mandató� w,
dókónywanie  na  zarządzenie  Przewódniczącegó  Zebrania  óbliczenia  wynikó� w  głósówania  i
pódanie  tych  wynikó� w  Przewódniczącemu  Zabrania  óraz  wykónywanie  innych  czynnós�ci
technicznych związanych z  przeprówadzeniem głósówania,  a  takz#e  inne zadania pówierzóne
przez Przewódniczącegó Zebrania; 

2) inne kómisje, w razie pótrzeby. 

6. Kómisje wyłaniają ze swójegó składu przewódniczącegó kómisji i sekretarza kómisji. 

7.  Kaz#da  kómisja  spisuje  prótókó� ł  ze  swójej  działalnós�ci,  któ� ry  pódpisany  przez
przewódniczącegó  kómisji  i  sekretarza  kómisji,  przewódniczący  kómisji  przekazuje
Sekretarzówi Walnegó Zgrómadzenia. 

8.  Przewódniczący  kómisji  składają  sprawózdania  z  czynnós�ci  kómisji  óraz  referują  wnióski
bezpós�rednió na Walnym Zgrómadzeniu. 

9. Pó przedstawieniu spraw zamieszczónych w danym punkcie pórządku óbrad, Przewódniczący
Zebrania  ótwiera  dyskusję  udzielając  człónkóm  głósu  w  kólejnós�ci  zgłaszania  się;  za  zgódą
óbecnych dyskusja móz#e byc� przeprówadzóna nad kilku punktami pórządku óbrad łącznie. 

10. Człónkóm Zarządu i Rady Nadzórczej przysługuje prawó zabierania głósu póza kólejnós�cią.

11.  Przedstawióne  prójekty  uchwał  przewódniczący  póddaje  pód  głósówanie  jawne,  ó  ile
przepisy szczegó� lne nie przewidują głósówania tajnegó. 

§ 42.

1. Walne Zgrómadzenie móz#e pódjąc�  uchwałę ó przerwaniu óbrad bez wyczerpanegó pórządku
óbrad. Uchwała ta ókres�la termin zwółania kóntynuacji przerwanegó pósiedzenia. 
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2.  Zarząd jest zóbówiązany dó zwółania przerwanegó pósiedzenia Walnegó Zgrómadzenia w
terminie ókres�lónym uchwałą Walnegó Zgrómadzenia w sprawie przerwania óbrad. 

3. W przypadku nie zwółania przerwanegó pósiedzenia Walnegó Zgrómadzenia przez Zarząd,
zwółuje je Rada Nadzórcza w ciągu  7 dni  ód dnia upływu terminu dla zwółania przerwanegó
Walnegó Zgrómadzenia przez Zarząd. 

§ 43.

Zakón� czenie óbrad Walnegó Zgrómadzenia następuje: 

1) pó wyczerpaniu pórządku óbrad; 

2)  gdy  Walne  Zgrómadzenie  pódejmie  uchwałę  ó  zakón� czeniu  óbrad  mimó  niewyczerpania
pórządku óbrad. 

§ 44.

Dó wyłącznej włas�ciwós�ci Walnegó Zgrómadzenia nalez#y: 

1) uchwalanie kierunkó� w rózwóju działalnós�ci góspódarczej; 

2)  rózpatrywanie  sprawózdan�  Rady  Nadzórczej,  zatwierdzanie  sprawózdan�  rócznych  i
sprawózdan�  finansówych óraz pódejmówanie uchwał có dó wnióskó� w człónkó� w Spó� łdzielni,
Rady lub Zarządu w tych sprawach; 

3) udzielanie absólutórium człónkóm Zarządu; 

4)  rózpatrywanie  wnióskó� w  wynikających  z  przedstawiónegó  prótókółu  pólustracyjnegó  z
działalnós�ci Spó� łdzielni óraz pódejmówanie uchwał w tym zakresie; 

5) pódejmówanie uchwał w sprawie pódziału nadwyz#ki bilansówej lub spósóbu pókrycia strat;

6)  pódejmówanie  uchwał  w  sprawie  zbycia  nieruchómós�ci,  zbycia  zakładu  lub  innej
wyódrębniónej jednóstki órganizacyjnej; 

7) pódejmówanie uchwał w sprawie przystępówania dó innych órganizacji góspódarczych óraz
występówania z nich; 

8) óznaczenie najwyz#szej sumy zóbówiązan�  jaką Spó� łdzielnia móz#e zaciągnąc�; 

9)  pódejmówanie  uchwał  w  sprawie  półączenia  się  Spó� łdzielni,  pódziału  Spó� łdzielni  óraz
likwidacji Spó� łdzielni; 

10)  rózpatrywanie  w  póstępówaniu  wewnątrzspó� łdzielczym  ódwółan�  ód  uchwał  Rady
Nadzórczej; 

11) uchwalanie zmian statutu; 

12)  pódejmówanie  uchwał  w sprawie przystąpienia  lub  wystąpienia  Spó� łdzielni  ze  Związku
Rewizyjnegó óraz upówaz#nienie Zarządu dó pódejmówania działan�  w tym zakresie; 

13) wybó� r delegató� w na zjazd związku, w któ� rym Spó� łdzielnia jest zrzeszóna; 

14) uchwalanie regulaminu Rady Nadzórczej; 

15) uchwalanie regulaminu Walnegó Zgrómadzenia; 

16) wybó� r i ódwóływanie człónkó� w Rady Nadzórczej. 

§ 45.
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1.  Z  óbrad  Walnegó  Zgrómadzenia  spórządza  się  prótókó� ł,  któ� ry  pódpisuje  przewódniczący
Zebrania i sekretarz zebrania. 

2. Prótókó� ł i uchwały Walnegó Zgrómadzenia są jawne dla człónkó� w, óraz dla Krajówej Rady
Spó� łdzielczej. 

3.  Prótókóły z óbrad Walnegó Zgrómadzenia przechówuje Zarząd Spó� łdzielni przez ókres có
najmniej 10 lat. 

§ 46.

1. Uchwały Walnegó Zgrómadzenia óbówiązują wszystkich człónkó� w Spó� łdzielni óraz wszystkie
jej órgany. 

2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest niewaz#na. 

3.  Uchwała  sprzeczna  z  póstanówieniami  statutu  bądz�  dóbrymi  óbyczajami  lub  gódząca  w
interesy Spó� łdzielni albó mająca na celu pókrzywdzenie jej człónka móz#e byc�  zaskarz#óna dó
sądu. 

4. Kaz#dy człónek Spó� łdzielni lub Zarząd móz#e wytóczyc� pówó� dztwó ó uchylenie uchwały. 

5. Jez#eli Zarząd wytacza pówó� dztwó, Spó� łdzielnię reprezentuje pełnómócnik ustanówióny przez
Radę Nadzórczą. 

6.  Pówó� dztwó ó uchylenie uchwały Walnegó Zgrómadzenia  pówinnó byc�  wniesióne w ciągu
szes�ciu tygódni ód dnia ódbycia Walnegó Zgrómadzenia, jez#eli zas�  pówó� dztwó wnósi człónek
nieóbecny na Walnym Zgrómadzeniu na skutek jegó wadliwegó zwółania — w ciągu szes�ciu
tygódni  ód dnia pówzięcia wiadómós�ci  przez tegó człónka ó uchwale,  nie pó� z�niej  jednak niz#
przed upływem róku ód dnia ódbycia Walnegó Zgrómadzenia. 

7.  Jez#eli  ustawa  lub  statut  wymagają  zawiadómienia  człónka  ó  uchwale,  termin
szes�ciótygódniówy dó jej zaskarz#enia liczy się ód dnia dóręczenia temu człónkówi jej tres�ci na
pis�mie za pós�rednictwem óperatóra pócztówegó w rózumieniu ustawy z dnia 23 listópada 2012
r. — Prawó pócztówe. 

§ 47.

Szczegó� łówy tryb zwóływania,  óbradówania  i  pódejmówania  uchwał Walnegó Zgrómadzenia
ókres�la regulamin uchwalóny przez Walne Zgrómadzenie. 

Rozdział 3

Rada Nadzorcza

§ 48.

1. Rada Nadzórcza sprawuje kóntrólę i nadzó� r nad działalnós�cią Spó� łdzielni. 

2. Człónkó� w Rady Nadzórczej wybiera Walne Zgrómadzenie. 

3.  Wybóru  człónkó� w Rady Nadzórczej dókónuje się w głósówaniu tajnym spós�ró� d  człónkó� w
Spó� łdzielni. 

4. Kandydató� w dó Rady Nadzórczej zgłaszają człónkówie Spó� łdzielni najpó� z�niej na 7 dni przed
terminem  Walnegó Zgrómadzenia.  Wniósek  pówinien zawierac�  có  najmniej  imię  i  nazwiskó
kandydata i byc� póparty przez có najmniej 10 człónkó� w Spó� łdzielni. Dó wniósku nalez#y załączyc�
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zgódę kandydata na kandydówanie dó Rady Nadzórczej. Brak zgódy na kandydówanie móz#e byc�
uzupełnióny najpó� z�niej na Walnym Zgrómadzeniu. 

5.  W  przypadku  braku  kandydató� w  skutecznie  zgłószónych  w  trybie  ókres�lónym  w  ust.  4,
kandydató� w zgłaszają  óbecni  na Walnym Zgrómadzeniu pódając  imię i  nazwiskó kandydata,
któ� ry  wyraził  zgódę  na  kandydówanie  dó  Rady  Nadzórczej  a  w  razie  jegó  nieóbecnós�ci  na
Walnym Zgrómadzeniu nalez#y przedłóz#yc�  pisemne ós�wiadczenie kandydata ó wyraz#eniu przez
niegó zgódy na kandydówanie dó Rady Nadzórczej. 

6. Jez#eli człónkiem Spó� łdzielni jest ósóba prawna, dó Rady Nadzórczej móz#e byc� wybrana ósóba
niebędąca człónkiem Spó� łdzielni, wskazana przez tę ósóbę prawną. 

7. Rada Nadzórcza składa się z 5 człónkó� w. 

8. Kadencja Rady Nadzórczej wynósi  3 lata i trwa ód pósiedzenia Walnegó Zgrómadzenia, na
któ� rym Rada Nadzórcza zóstała wybrana,  dó pósiedzenia Walnegó Zgrómadzenia w óstatnim
róku kadencji Rady Nadzórczej.

9.  Nie  móz#na  byc�  człónkiem  Rady  Nadzórczej  dłuz#ej  niz#  przez  2  kólejne  kadencje  Rady
Nadzórczej. 

10. W skład Rady Nadzórczej nie mógą wchódzic�  ósóby będące pracównikami Spó� łdzielni óraz
ósóby  pózóstające  z  pracównikami  Spó� łdzielni  w  związku  małz#en� skim  albó  w  stósunku
pókrewien� stwa lub pówinówactwa w linii próstej i w drugim stópniu linii bócznej. 

11. Z chwilą nawiązania stósunku pracy przez człónka Rady Nadzórczej ze Spó� łdzielnią ustaje
jegó człónkóstwó w Radzie Nadzórczej. 

§ 49.

1.  Wybóry  dó  Rady  Nadzórczej  przeprówadza  się  przy  pómócy  karty  wybórczej,  na  któ� rej
umieszczóne są imióna i nazwiska zgłószónych kandydató� w, w kólejnós�ci alfabetycznej. 

2.  Głósówanie  ódbywa  się  przez  złóz#enie  kart  wybórczych  dó  urny  w  óbecnós�ci  człónkó� w
kómisji skrutacyjnó-mandatówej. 

3. Uprawnieni dó głósówania realizują prawó głósu przez pózóstawienie na karcie wybórczej
imión i nazwisk kandydató� w, na któ� rych óddają swó� j głós, maksymalnie dó pięciu kandydató� w i
skres�lenie pózóstałych ósó� b z karty wybórczej. 

4.  Głós  jest  waz#ny,  jez#eli  zóstał  óddany  za  pómócą  karty  wybórczej,  a  liczba  wskazanych
kandydató� w dó Rady Nadzórczej jest mniejsza lub ró� wna liczbie miejsc w Radzie Nadzórczej. 

5.  Mandaty  Rady Nadzórczej  przypadają  ósóbóm,  na  któ� re  óddanó  kólejne  największe  ilós�ci
głósó� w. 

6.  Drugą  turę  wybóró� w  przeprówadza  się  w przypadku,  gdy dwó� ch  lub  więcej  kandydató� w
uzyska  tę  samą  najmniejszą  liczbę  głósó� w,  a  w Radzie  Nadzórczej  pózóstałó  dó óbsadzenia
wólne miejsce albó wólne miejsca. Drugą turę wybóró� w przeprówadza się wyłącznie pómiędzy
kandydatami ó takiej samej najmniejszej liczbie głósó� w. 

§ 50.

1.  Mandat  człónka  Rady  Nadzórczej  wygasa  z  chwilą  wybóru  Rady  Nadzórczej  na  kólejną
kadencję. 

2. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach: 

1) ódwółania większós�cią 2/3 głósó� w człónkó� w biórących udział w głósówaniu na pósiedzeniu
Walnegó Zgrómadzenia; 
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2) ustania lub rezygnacji z człónkóstwa w Spó� łdzielni; 

3) zrzeczenia się mandatu. 

3.  Na  miejsce  człónka  Rady  Nadzórczej,  któ� ry  utracił  mandat,  Walne  Zgrómadzenie,  na
najbliz#szym  pósiedzeniu,  dókónuje  wybóru  –  dó kón� ca  kadencji  Rady Nadzórczej  –  innegó
człónka Rady Nadzórczej.

§ 51.

1. Dó zakresu działania Rady Nadzórczej nalez#y: 

1) uchwalanie planó� w góspódarczych i prógramó� w działalnós�ci spółecznó-kulturalnej; 

2) nadzó� r i kóntróla działalnós�ci Spó� łdzielni, w szczegó� lnós�ci przez: 

a) badanie ókresówych sprawózdan�  óraz sprawózdan�  finansówych, 

b) dókónywanie ókresówych ócen wykónania przez Spó� łdzielnię jej zadan�  góspódarczych, ze
szczegó� lnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spó� łdzielnię praw jej człónkó� w, 

c)  przeprówadzanie  kóntróli  nad  spósóbem  załatwiania  przez  Zarząd  wnióskó� w  órganó� w
Spó� łdzielni i jej człónkó� w; 

3)  wyraz#anie  zgódy  na  nabycie  nieruchómós�ci  i  przedsiębiórstwa  w  rózumieniu  art.  551

Kódeksu  cywilnegó  albó  jegó  zórganizówanej  częs�ci,  lub  innej  jednóstki  órganizacyjnej,  jak
ró� wniez#  óbciąz#enia  nieruchómós�ci,  przy  uwzględnieniu  interesu  prawnegó  człónkó� w
zamieszkujących óbciąz#anej nieruchómós�ci; 

4)  pódejmówanie  uchwał  w  sprawie  przystępówania  dó  órganizacji  spółecznych  óraz
występówania z nich; 

5) zatwierdzanie struktury órganizacyjnej Spó� łdzielni; 

6) rózpatrywanie skarg na działalnós�c� Zarządu; 

7)  składanie  Walnemu  Zgrómadzeniu  sprawózdan�  zawierających  w  szczegó� lnós�ci  wyniki
kóntróli i ócenę sprawózdan�  finansówych; 

8) pódejmówanie uchwał w sprawach czynnós�ci prawnych dókónywanych między Spó� łdzielnią
a człónkiem Zarządu lub dókónywanych przez Spó� łdzielnię w interesie człónka Zarządu óraz
reprezentówanie Spó� łdzielni w tych czynnós�ciach. Dó reprezentówania Spó� łdzielni wymagane
jest działanie, có najmniej dwó� ch człónkó� w Rady przez nią upówaz#niónych; 

9)  uchwalanie  wszelkich  regulaminó� w  dótyczących  działalnós�ci  Spó� łdzielni  z  wyjątkiem
regulaminó� w zastrzez#ónych dla Walnegó Zgrómadzenia; 

10) wybó� r i ódwółanie człónkó� w Zarządu; 

11) rózpatrywanie ódwółan�  ód decyzji i uchwał Zarządu; 

12) pódejmówanie uchwał w sprawie pózbawienia człónkóstwa przez wykluczenie z rejestru
człónkó� w Spó� łdzielni; 

13) uczestniczenie w lustracji Spó� łdzielni i nadzó� r nad wykónywaniem zalecen�  pólustracyjnych;

14)  pówółanie  biegłegó  rewidenta  dla  badania  sprawózdania  finansówegó  w  przypadku
óbówiązku  badania  sprawózdania  finansówegó  przez  biegłegó  rewidenta  wynikającegó  z
ódrębnych przepisó� w. 

2.  W celu  wykónywania  swóich  zadan�  Rada  Nadzórcza  móz#e  z#ądac�  ód  Zarządu,  człónkó� w  i
pracównikó� w  Spó� łdzielni  wszelkich  sprawózdan�  i  wyjas�nien� ,  przeglądac�  księgi  i  dókumenty
óraz sprawdzac� bezpós�rednió stan majątku Spó� łdzielni. 

3. Rada Nadzórcza składa sprawózdania ze swójej działalnós�ci Walnemu Zgrómadzeniu. 
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§ 52.

1.  Człónkóm  Rady  Nadzórczej  przysługuje  wynagródzenie  za  udział  w  pósiedzeniach  Rady
Nadzórczej,  wypłacane  w  fórmie  miesięcznegó  ryczałtu  bez  względu  na  ilós�c�  pósiedzen� .  w
wysókós�ci: 
1)  Przewódniczący Rady Nadzórczej  –  9  % minimalnegó wynagródzenia  za  pracę,  ó  któ� rym
mówa w ustawie z dnia 10 paz�dziernika 2002 r. ó minimalnym wynagródzeniu za pracę (Dz. U. z
2017 r. póz. 847),
2) Sekretarza Rady Nadzórczej – 9 % minimalnegó wynagródzenia za pracę, ó któ� rym mówa w
ustawie z dnia 10 paz�dziernika 2002 r. ó minimalnym wynagródzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r.
póz. 847),
3)  Pózóstali  Człónkówie  Rady  Nadzórczej  –  6,5  %  minimalnegó  wynagródzenia  za  pracę,  ó
któ� rym mówa w ustawie z dnia 10 paz�dziernika 2002 r. ó minimalnym wynagródzeniu za pracę
(Dz. U. z 2017 r. póz. 847). 
2.Warunkiem  wypłaty  wynagródzenia,  ó  któ� rym  mówa  w  ust.  2,  jest  udział  Człónka  Rady
Nadzórczej w kaz#dym pósiedzeniu w danym miesiącu, chyba z#e nieóbecnós�c�  Człónka Rady jest
usprawiedliwióna.
3.  Wewnętrzną strukturę Rady Nadzórczej,  szczegó� łówy zakres działania,  tryb óbradówania i
pódejmówania  uchwal  óraz  inne  sprawy  órganizacyjne  Rady  Nadzórczej  ókres�la  Regulamin
uchwalóny przez Walne Zgrómadzenie.

Rozdział 4

Zarząd

§ 53.

Zarząd kieruje działalnós�cią Spó� łdzielni óraz reprezentuje ją na zewnątrz.

 

§ 54.

1. Zarząd składa się ód dwó� ch dó trzech człónkó� w wybranych przez Radę Nadzórczą.

2.  Kandydat  na człónka Zarządu pówinien pósiadac�  umiejętnós�c�  kierówania i  órganizówania
pracy w pódmiótach góspódarczych. 
3.  Rada  Nadzórcza  móz#e  w  kaz#dej  chwili  ódwółac�  człónkó� w  Zarządu.  Pónadtó  Walne
Zgrómadzenie  móz#e  ódwółac�  tych  człónkó� w  Zarządu,  któ� rym  nie  udzielónó  absólutórium.
Odwółanie wymaga pełnegó uzasadnienia.
4. Z człónkami Zarządu Rada Nadzórcza nawiązuje stósunek pracy na pódstawie pówółania albó
umówy ó pracę, w zalez#nós�ci ód pówierzónegó stanówiska. 
5. Rada Nadzórcza jest uprawnióna dó ódwółania człónka Zarządu Spó� łdzielni w kaz#dej chwili.
Odwółanie  wymaga  pisemnegó  uzasadnienia.  Odwółanie  człónka  Zarządu  i  zmiana
pówierzónegó  stanówiska  człónka  Zarządu  nie  narusza  jegó  uprawnien�  wynikających  ze
stósunku pracy. 

§ 55.

Dó zakresu Zarządu nalez#y w szczegó� lnós�ci: 

1) pódejmówanie uchwał w sprawie przyjęcia w póczet człónkó� w Spó� łdzielni; 

2) zawieranie umó� w ó budówę lókali; 
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3)  zawieranie  umó� w  ó  ustanówienie  spó� łdzielczegó  lókatórskiegó  prawa  dó  lókalu,  ó  ile
dópuszczają tó przepisy szczegó� lne; 

4) zawieranie umó� w ó ustanówienie ódrębnej własnós�ci lókalu; 

5) zawieranie umó� w ó przeniesienie własnós�ci lókalu; 

6) spórządzanie prójektó� w planó� w góspódarczych; 

7)  prówadzenie  działalnós�ci  Spó� łdzielni  na  pódstawie  uchwalónych  planó� w  i  wykónywanie
związanych z tym czynnós�ci órganizacyjnych i finansówych; 

8) zabezpieczenie majątku Spó� łdzielni; 

9) spórządzanie  rócznych sprawózdan�  i  sprawózdan�  finansówych óraz przedkładanie ich dó
zatwierdzenia Walnemu Zgrómadzeniu; 

10) udzielanie pełnómócnictw; 

11) zwóływanie pósiedzen�  Walnegó Zgrómadzenia; 

12) zaciąganie zóbówiązan�  finansówych; 

13) składanie ós�wiadczen�  wóli i wiedzy w imieniu Spó� łdzielni; 

14) wspó� łdziałanie z órganizacjami spó� łdzielczymi óraz z innymi órganizacjami. 

§ 56.

1.  Zarząd  działa  kólegialnie  na  ódbywanych  ókresówó  pósiedzeniach.  Pósiedzenia  Zarządu
zwóływane są przez prezesa Zarządu, a w jegó nieóbecnós�ci, przez jegó zastępcę. 

2.  Warunki  pódziału  czynnós�ci  pómiędzy  człónkami  Zarządu,  tryb  zwóływania  pósiedzen� ,
óbradówania  i  pódejmówania  uchwał  óraz  inne  sprawy  órganizacyjne  ókres�la  regulamin
Zarządu uchwalóny przez Radę Nadzórczą. 

§ 57.

Os�wiadczenie wóli za Spó� łdzielnie składają łącznie, có najmniej dwaj człónkówie Zarządu. 

§ 58.

Zarząd móz#e  udzielac�  ósóbóm  trzecim pełnómócnictw dó dókónywania  czynnós�ci  prawnych
związanych z kierówaniem biez#ącą działalnós�cią góspódarczą Spó� łdzielni lub jej wyódrębniónej
órganizacyjnie  i  góspódarczó  jednóstki,  a  takz#e  pełnómócnictw  dó  dókónywania  czynnós�ci
ókres�lónegó ródzaju lub czynnós�ci szczegó� lnych, a takz#e pełnómócnictw prócesówych. 

DZIAŁ VI

Postępowanie wewnątrzspółdzielcze

§ 59.

1. Od uchwały pódjętej w sprawie miedzy człónkiem, a Spó� łdzielnią człónek móz#e ódwółac� się w
póstępówaniu wewnątrzspó� łdzielczym.

2.  Jez#eli  órgan  Spó� łdzielni,  któ� ry  wydał  uchwałę,  uzna,  z#e  ódwółanie  zasługuje  w całós�ci  na
uwzględnienie, móz#e wydac� nówą uchwałę, w któ� rej uchyli lub zmieni zaskarz#óną uchwałę.
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§ 60.

1. Wnióski człónkó� w skierówane dó Zarządu pówinny byc�  rózpatrzóne w ciągu 30 dni ód dnia
ich  złóz#enia,  a  jes� li  sprawa  jest  skómplikówana  w terminie  60 dni.  O  spósóbie  załatwienia
wniósku Zarząd zawiadamia zainteresówanegó człónka na pis�mie. 

2.  W  razie  ódmównegó  załatwienia  wniósku  Zarząd  jest  óbówiązany  pódac�  uzasadnienie  i
póuczenie człónka ó prawie wniesienia ódwółania dó Rady Nadzórczej w terminie  14 dni  ód
dnia ótrzymania ódmówy. Jez#eli człónek nie złóz#y ódwółania we wskazanym terminie, decyzja
Zarządu staje się óstateczna. 

3. Rada Nadzórcza jest óbówiązana rózpatrzyc�  ódwółanie człónka w ciągu 3 miesięcy ód dnia
wniesienia  ódwółania  i  przesłac�  dówółującemu  się  człónkówi  ódpis  uchwały  wraz  z  jej
uzasadnieniem w terminie 14 dni ód dnia pódjęcia uchwały. Uchwała Rady Nadzórczej pódjęta
w trybie ódwóławczym jest óstateczna w póstępówaniu wewnątrzspó� łdzielczym. 

§ 61.

1.  Od  uchwały  Rady  Nadzórczej  człónkówi  przysługuje  prawó  ódwółania  dó  Walnegó
Zgrómadzenia. 

2. Termin wniesienia ódwółania, ó któ� rym mówa w ust. 1, wynósi  30 dni  ód dnia dóręczenia
zawiadómienia ó zaskarz#ónej uchwale wraz z uzasadnieniem. 

3. Odwółanie jest rózpatrywane na najbliz#szym Walnym Zgrómadzeniu, nie pó� z�niej jednak niz#  w
ciągu  dwunastu miesięcy ód dnia wniesienia ódwółania. Odwółujący się człónek Spó� łdzielni
jest  zawiadamiany ó terminie  Walnegó Zgrómadzenia,  có najmniej  trzy tygodnie przed tym
terminem. 

4.  Uchwała  zebrania  Walnegó  Zgrómadzenia  jest  óstateczna  w  póstępówaniu
wewnątrzspó� łdzielczym.  Odpis  uchwały  wraz  z  uzasadnieniem  przesyła  się  ódwółującemu
człónkówi w terminie 21 dni ód jej pódjęcia. 

5. W wypadku zaskarz#enia przez człónka uchwały w póstępówaniu wewnątrzspó� łdzielczym i
sądówym, póstępówanie wewnątrzspó� łdzielcze ulega umórzeniu. 

DZIAŁ VII

Gospodarka spółdzielni 

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 62.

1. Spó� łdzielnia prówadzi działalnós�c�  góspódarczą zgódnie z prawem Rzeczpóspólitej Pólskiej na
zasadach rachunku ekónómicznegó, przy zapewnieniu kórzys�ci człónkóm Spó� łdzielni. 

3. Spó� łdzielnia ódpówiada za swóje zóbówiązania całym majątkiem. 

§ 63.

Spó� łdzielnia  prówadzi  rachunkówós�c�  i  spórządza  sprawózdania  statystyczne  zgódnie  z
pówszechnie óbówiązującymi przepisami. 

§ 64.
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Rókiem óbrachunkówym jest rók kalendarzówy. 

Rozdział 2 

Fundusze Spółdzielni

§ 65.

1. Fundusze Spó� łdzielni stanówią: 

1) fundusz udziałówy; 

2) fundusz wkładó� w mieszkaniówych; 

3) fundusz wkładó� w budówlanych; 

4) fundusz zasóbó� w mieszkaniówych; 

5) fundusz aktualizacji wyceny;

6) fundusz zasóbówy; 

7) fundusz remóntówó-kónserwacyjny;

8) inne fundusze celówe. 

2. Inne fundusze celówe mógą byc� twórzóne na pódstawie uchwały Rady Nadzórczej.

3. Funduszami góspódaruje Zarząd Spó� łdzielni. 

4.  Szczegó� łówe  zasady  góspódarki  finansówej  Spó� łdzielni,  w  tym  zasady  twórzenia  
i góspódarówania funduszami, ókres�la regulamin uchwalóny przez Radę Nadzórczą.

§ 66.

1.  Fundusz  udziałówy  słuz#y  dó  finansówania  biez#ącej  działalnós�ci  Spó� łdzielni,  stanówi
ró� wnówartós�c� udziałó� w człónkó� w Spó� łdzielni i jest twórzóny z wpłat udziałó� w człónkówskich. 

2. Fundusz udziałówy Spó� łdzielni jest zmniejszany z tytułu: 

1) zwrótu udziałó� w człónkówskich; 

2) przeznaczenia udziałó� w na pókrycie straty bilansówej. 

3.  Wysókós�c�  udziału  móz#e  ulec  zmniejszeniu  w  przypadku  pókrycia  straty  bilansówej  z
funduszu udziałówegó. 

4.  W  przypadku,  gdy  na  dzien�  wypłaty  udziałó� w  na  rzecz  człónka  Spó� łdzielni,  człónek
Spó� łdzielni pósiada inne wymagalne zóbówiązania wóbec Spó� łdzielni, wó� wczas zóbówiązania te
pótrącane są w pierwszej kólejnós�ci. 

§ 67.

1.  Fundusz  wkładó� w  mieszkaniówych  i  fundusz  wkładó� w  budówlanych  słuz#ą  finansówaniu
prócesu  inwestycyjnegó  prówadzónegó  przez  Spó� łdzielnię,  w  celu  wybudówania  mieszkan�
spó� łdzielczych ó statusie lókatórskim i własnós�ciówym óraz są twórzóne z: 

1) wpłacónych dó Spó� łdzielni wkładó� w mieszkaniówych i budówlanych; 

2) przeniesienia zaliczek z funduszu inwestycyjnegó; 
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3)  uznania  skutkó� w  rewaluacji  zasóbó� w  mieszkaniówych  finansówanych  wkładami
mieszkaniówymi i budówlanymi; 

4) dótacji,  subwencji,  dófinansówania  óraz dópłat  z  tytułu prówadzónegó przez Spó� łdzielnię
prócesu ulepszania, módernizacji itp. budynkó� w mieszkalnych; 

5) uzupełnienia wkładó� w mieszkaniówych z tytułu prówadzónych módernizacji; 

6) walóryzacji wkładó� w mieszkaniówych i budówlanych. 

2.  Fundusz  wkładó� w  mieszkaniówych  i  fundusz  wkładó� w  budówlanych  zmniejszany  jest  z
tytułu: 

1) zwrótu uprzednió przyjętych wkładó� w mieszkaniówych i budówlanych; 

2) przeniesienia na własnós�c� człónkó� w — lókali mieszkalnych i uz#ytkówych; 

3) walóryzacji wkładó� w mieszkaniówych i budówlanych. 

3. W przypadku, gdy na dzien�  wypłaty wkładu na rzecz człónka Spó� łdzielni, człónek Spó� łdzielni
pósiada inne wymagalne zóbówiązania wóbec Spó� łdzielni, wó� wczas zóbówiązania te pótrącane
są w pierwszej kólejnós�ci. 

§ 68.

1. Fundusz zasóbówy słuz#y finansówaniu aktywó� w óbrótówych twórzóny jest z: 

1) wpłat wpisówegó przez człónkó� w; 

2) pódziału nadwyz#ki bilansówej; 

3)  dótacji,  subwencji,  dófinansówania  óraz  dópłat  dó  prówadzónej  przez  Spó� łdzielnię
działalnós�ci statutówej; 

4) nieódpłatnegó przyjęcia s�ródkó� w trwałych i  wartós�ci  niematerialnych i  prawnych,  w tym
przeniesienia własnós�ci lub prawa uz#ytkówania wieczystegó nieruchómós�ci na Spó� łdzielnię; 

5) umórzen�  kredytó� w bankówych; 

6) wpłat dókónywanych przez człónkó� w w celu sfinansówania inwestycji,  na skutek, któ� rych
pówstają  budówle,  óbiekty  i  urządzenia  wspó� lnegó  uz#ytku,  zagóspódarówanie  terenó� w  itp.
słuz#ące człónkóm Spó� łdzielni; 

7) przeniesienia skutkó� w rewaluacji sprzedanych s�ródkó� w trwałych; 

8) spłat kredytó� w lókali uz#ytkówych stanówiących własnós�c� Spó� łdzielni; 

9) pózóstałych przychódó� w zwiększających wartós�c� s�ródkó� w trwałych; 

10) spłat bónifikat z tytułu utraty prawa dó jej wykórzystania; 

11) uznania skutkó� w rewaluacji s�ródkó� w trwałych i wartós�ci niematerialnych i prawnych; 

12)  zmniejszenia  innych funduszy Spó� łdzielni  na  pódstawie  uchwały  walnegó zgrómadzenia
człónkó� w; 

13) darówizn i spadkó� w przekazanych na rzecz Spó� łdzielni. 

2. Fundusz zasóbówy ulega zmniejszeniu przez: 

1) przekazanie własnós�ci  s�ródkó� w trwałych i  wartós�ci  niematerialnych i  prawnych na rzecz
człónka; 

2) pókrycie straty bilansówej; 

3)  spłatę  umórzen�  kredytu  bankówegó  z  tytułu  przekształcenia  mieszkan�  lókatórskich  na
własnós�ciówe; 
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4) przyznanie bónifikat na uzupełnienie wkładu budówlanegó z tytułu przekształcenia mieszkan�
lókatórskich  na  własnós�ciówe  óraz  ustanówienia  własnós�ciówegó  prawa  dó  lókalu
mieszkalnegó i lókalu uz#ytkówegó w zasóbach przejętych przez Spó� łdzielnię ód zakładó� w pracy,
zamieszkałych bądz�  uz#ytkówanych na pódstawie umówy najmu; 

5) uznanie skutkó� w deprecjacji s�ródkó� w trwałych i wartós�ci niematerialnych i prawnych; 

6)  zwiększenie  innych  funduszy  Spó� łdzielni  na  pódstawie  uchwały  walnegó  zgrómadzenia
człónkó� w. 

Rozdział 3 

Ustalanie wyniku finansowego, podziału zysku lub pokrycia strat

 

§ 69.

1. Wynik finansówy Spó� łdzielni ustalany jest zgódnie z przepisami ustawy z dnia 29 wrzes�nia
1994 r. ó rachunkówós�ci  (Dz. U. z 2016 r. póz. 1047, z pó� z�n.  zm.) óraz aktualnymi zasadami
rachunkówós�ci Spó� łdzielni. 

2. Nadwyz#ka bilansówa zasila fundusze statutówe Spó� łdzielni.

3. Pódział nadwyz#ki bilansówej pómiędzy funduszami kaz#dórazówó ókres�la uchwała Walnegó
Zgrómadzenia na wniósek Zarządu i w kónsultacji z Radą Nadzórczą. 

§ 70.

Stratę bilansówą pókrywa się z funduszy wg następującej kólejnós�ci:

1) fundusz zasóbówy; 

2) fundusz udziałówy;

3) fundusz wkładó� w mieszkaniówych;

4) fundusz wkładó� w budówlanych;

5) fundusz na spłatę kredytó� w i ódsetek;

6) fundusz remóntówó-kónserwacyjny.

Rozdział 4

Inwestycje

§ 71.

Spó� łdzielnia  móz#e  prówadzi  działalnós�c�  inwestycyjną  zgódnie  z  ókres�lónymi  kierunkami
działalnós�ci  (strategią)  Spó� łdzielni  w  óbszarach  działalnós�ci  ókres�lónych  w  Dziale  II,  a  w
szczegó� lnós�ci działalnós�c� pólegającą na: 

1) nabywaniu nieruchómós�ci; 

2) budówie budynkó� w; 

2) remóntach lókali. 

Rozdział 5

Zasady lokowania wolnych środków finansowych
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§ 72.

1.  Wólne  s�ródki  finansówe  Spó� łdzielnia  lókuje  na  rachunkach  biez#ących  lub/i
ószczędnós�ciówych (lókaty) w bankach pósiadających siedzibę na terytórium Rzeczpóspólitej
Pólskiej zgódnie z póniz#szymi zasadami: 

1) zachówania płynnós�ci finansówej; 

2) bezpieczen� stwa przez lókówanie s�ródkó� w finansówych wyłącznie w próduktach óbjętych w
całós�ci gwarancjami Bankówegó Funduszu Gwarancyjnegó; 

3)  ógraniczenia  ryzyka  kursówegó  przez  lókówanie  s�ródkó� w  finansówych  na  rachunkach
denóminówanych w pólskich złótych (PLN); 

4) maksymalizacji zysku. 

2. W uzasadniónych przypadkach Zarząd Spó� łdzielni, pó uzyskaniu zgódy Rady Nadzórczej móz#e
lókówac� częs�c� s�ródkó� w finansówych w óbligacje i bóny skarbówe Rzeczpóspólitej Pólskiej. 

Rozdział 6

Zasady zaciągania kredytów i pożyczek

§ 73.

1. Spó� łdzielnia móz#e zaciągac�  kredyty i póz#yczki dó wysókós�ci nie przekraczającej najwyz#szej
sumy zóbówiązan� , jaką Spó� łdzielnia móz#e zaciągnąc�, óznaczónej przez Walne Zgrómadzenie, na
ókres wskazany w uchwale. 

2.  Spó� łdzielnia  móz#e  kórzystac�  z  kredytó� w  i  póz#yczek  udzielanych  przez  banki  pósiadające
siedzibę na terytórium Rzeczpóspólitej Pólskiej zgódnie z póniz#szymi zasadami: 

1)  zasadą  ógraniczenia  ryzyka  kursówegó  przez  zaciąganie  zóbówiązan�  denóminówanych  w
pólskich złótych (PLN); 

2) zasadą minimalizacji kósztu kredytu lub póz#yczki, w całym ókresie trwania umówy póz#yczki
lub kredytu. 

Dział VIII

Gospodarka zasobami lokalowymi

Rozdział 1

Zasady ogólne

§ 74.

Spó� łdzielnia góspódaruje zasóbami mieszkaniówymi, w szczegó� lnós�ci: 

1) nieruchómós�ciami stanówiącymi mienie Spó� łdzielni; 

2) nieruchómós�ciami zabudówanymi budynkami mieszkalnymi,  w któ� rych có najmniej  jeden
samódzielny lókal stanówi własnós�c� Spó� łdzielni. 
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§ 75.

Góspódarka zasóbami mieszkaniówymi pólega na zarządzaniu nieruchómós�ciami stanówiącymi
zasóby Spó� łdzielni i ma na celu: 

1) zapewnienie włas�ciwej góspódarki ekónómicznó-finansówej nieruchómós�ci; 

2) zapewnienie bezpieczen� stwa uz#ytkówania i włas�ciwej eksplóatacji nieruchómós�ci; 

3) zapewnienie włas�ciwej góspódarki mediami; 

4) biez#ące administrówanie nieruchómós�cią; 

5) utrzymanie nieruchómós�ci w stanie niepógórszónym zgódnie z jej przeznaczeniem; 

6) uzasadnióne inwestówanie w nieruchómós�c�. 

§ 76.

1.  Ilekróc�  w niniejszym  statucie  jest  mówa ó  nieruchómós�ci  stanówiącej  mienie  Spó� łdzielni,
rózumie się przez tó będące własnós�cią Spó� łdzielni: 

1)  nieruchómós�ci  zabudówane  budynkami  lub  innymi  óbiektami  budówlanymi  óraz  lókale
półóz#óne  w budynkach  mieszkalnych,  słuz#ące  dó prówadzenia  działalnós�ci  administracyjnej,
handlówej, usługówej; 

2) nieruchómós�ci zabudówane urządzeniami infrastruktury technicznej óraz urządzenia i sieci
technicznegó uzbrójenia terenu, związane z funkcjónówaniem nieruchómós�ci; 

3) nieruchómós�ci niezabudówane (w tym m.in. tereny zielóne, drógi, chódniki, parkingi, place
zabaw i inne). 

2.  Zarząd  Spó� łdzielni  pódejmuje  decyzję  w  sprawie  zaliczenia  mienia  dó  mienia  ógó� lnegó
Spó� łdzielni  lub  mienia  słuz#ącegó  dó  wspó� lnegó  kórzystania  przez  ósóby  zamieszkujące  w
ókres�lónych budynkach lub grupach budynkó� w,  biórąc pód uwagę ródzaj nieruchómós�ci i  jej
głó� wne przeznaczenie. 

3. Spó� łdzielnia góspódaruje nieruchómós�ciami stanówiącymi jej mienie przez utrzymywanie ich
w  nalez#ytym  stanie  technicznym  i  prawidłówe  eksplóatówanie,  a  takz#e  udóstępnianie  dó
wspó� lnegó  kórzystania  przez  ósóby  zamieszkujące  w  ókres�lónych  budynkach  lub  grupach
budynkó� w. 

4.  Góspódarówanie  nieruchómós�ciami,  pólega  w  szczegó� lnós�ci  na  czerpaniu  póz#ytkó� w  z
wynajmówania  budynkó� w  óraz  lókali  ó  innym  przeznaczeniu,  a  takz#e  z  dzierz#awy  gruntó� w
stanówiących własnós�c� lub pózóstających w uz#ytkówaniu wieczystym Spó� łdzielni. 

5.  Kószty eksplóatacji  i  utrzymania nieruchómós�ci  stanówiących mienie ógó� lne Spó� łdzielni,  ó
któ� rych mówa w ust. 1 pkt 2 i 3, óbciąz#ają człónkó� w Spó� łdzielni. 

6. Kószty eksplóatacji i utrzymania nieruchómós�ci stanówiących mienie słuz#ące dó wspó� lnegó
kórzystania  przez ósóby zamieszkujące  w ókres�lónych budynkach lub grupach budynkó� w,  ó
któ� rych mówa w ust. 1 pkt 2 i 3, óbciąz#ają wszystkich uz#ytkównikó� w lókali w tych budynkach
lub grupach budynkó� w. 

7. Kószty eksplóatacji i utrzymania budynkó� w i lókali wykórzystywanych przez Spó� łdzielnię na
cele administracyjne lub techniczne (np. biura, warsztaty, magazyny, pómieszczenia sócjalne dla
pracównikó� w, garaz#e) stanówią kószty ógó� lne zarządu Spó� łdzielni. 
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§ 77.

Pónószóne przez Spó� łdzielnię kószty, któ� rych nie móz#na pówiązac�  z bezpós�rednimi kósztami
góspódarki zasóbami mieszkaniówymi ani tez#  z kósztami prówadzónej przez Spó� łdzielnię innej
działalnós�ci góspódarczej, stanówią kószty ógó� lne zarządu Spó� łdzielni. 

Rozdział 2

Ustalanie i wnoszenie opłat za używanie lokali

§ 78.

1.  Człónkówie  Spó� łdzielni  są  óbówiązani  uczestniczyc�  w  pókrywaniu  kósztó� w  związanych  z
eksplóatacją  i  utrzymaniem  nieruchómós�ci  w  częs�ciach  przypadających  na  ich  lókale,
eksplóatacją i  utrzymaniem nieruchómós�ci  stanówiących mienie Spó� łdzielni  przez uiszczanie
ópłat. 

2. Człónkówie Spó� łdzielni będący włas�cicielami lókali są óbówiązani uczestniczyc� w pókrywaniu
kósztó� w  związanych  z  eksplóatacją  i  utrzymaniem  ich  lókali,  eksplóatacją  i  utrzymaniem
nieruchómós�ci  wspó� lnych,  eksplóatacją  i  utrzymaniem  nieruchómós�ci  stanówiących  mienie
Spó� łdzielni przez uiszczanie ópłat zgódnie z póstanówieniami statutu. 

3. Włas�ciciele lókali niebędący człónkami Spó� łdzielni są óbówiązani uczestniczyc� w pókrywaniu
kósztó� w  związanych  z  eksplóatacją  i  utrzymaniem  ich  lókali,  eksplóatacją  i  utrzymaniem
nieruchómós�ci wspó� lnych. Są óni ró� wniez#  óbówiązani uczestniczyc�  w wydatkach związanych z
eksplóatacją  i  utrzymaniem  nieruchómós�ci  stanówiących  mienie  Spó� łdzielni,  któ� re  są
przeznaczóne dó wspó� lnegó kórzystania przez ósóby zamieszkujące w ókres�lónych budynkach
lub  ósiedlu.  Obówiązki  te  wykónują  przez  uiszczanie  ópłat  na  takich  samych  zasadach,  jak
człónkówie Spó� łdzielni. 

4.  Kószty  eksplóatacji  i  utrzymania,  ó  któ� rych mówa w ust.  1—3,  óbejmują  w szczegó� lnós�ci
kószty  administrówania  nieruchómós�cią,  kószty  dóstawy  energii  cieplnej  (na  pótrzeby
ógrzewania  lókali  i  pódgrzewania  wódy),  dóstawy  wódy  i  ódprówadzania  s�ciekó� w,
góspódarówania ódpadami kómunalnymi, anteny zbiórczej, instalacji dómófónówej óraz ódpis
na fundusz remóntówy Spó� łdzielni. 

5. Opłaty, ó któ� rych mówa w ust. 1—3 wnósi się, có miesiąc z gó� ry do 20-go dnia miesiąca. Za
dzien�  zapłaty  przyjmuje  się  datę  wpływu  s�ródkó� w  pienięz#nych  na  rachunek  bankówy
Spó� łdzielni. 

6.  Szczegó� łówe  zasady  rózliczenia  kósztó� w  góspódarki  zasóbami  mieszkaniówymi  óraz
ustalania ópłat  za uz#ytkówanie lókali  mógą byc�  ókres�lóne w regulaminie uchwalónym przez
Radę Nadzórczą. 

§ 79.

Wysókós�c�  ópłat,  ó  któ� rych  mówa  w §  78  ust.  1—3 ustalana  jest  przez  Radę  Nadzórczą,  na
pódstawie  ópracówanegó  przez  Zarząd  planu  kósztó� w  góspódarki  eksplóatacji  i  utrzymania
nieruchómós�ci, przewidzianych dó póniesienia w danym róku. 

§ 80.

1.  Za  ópłaty,  ó  któ� rych  mówa  w  §  78  ust.  1—3,  sólidarnie  z  człónkami  Spó� łdzielni  óraz
włas�cicielami lókali niebędącymi człónkami Spó� łdzielni, ódpówiadają stale zamieszkujące z nimi
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w  lókalu  ósóby  pełnóletnie,  z  wyjątkiem  pełnóletnich  zstępnych  pózóstających  na  ich
utrzymaniu, a takz#e ósóby faktycznie kórzystające z lókalu. 

2. Odpówiedzialnós�c�  tych ósó� b ógranicza się dó wysókós�ci ópłat nalez#nych za ókres ich stałegó
zamieszkiwania lub faktycznegó kórzystania z lókalu. 

3. Obówiązek uiszczania ópłat pówstaje ód chwili póstawienia lókalu dó dyspózycji człónkówi
Spó� łdzielni. 

4. Obówiązek uiszczania ópłat ustaje z dniem ópuszczenia lókalu przez człónka i zamieszkujące
w tym lókalu ósóby óraz przekazania ópró� z#niónegó lókalu Spó� łdzielni. 

5. Od nie wpłacónych w terminie ópłat Spó� łdzielnia póbiera ódsetki za ópó� z�nienie w zapłacie, w
wysókós�ci  ustawówej.  W  uzasadniónych  przypadkach  Zarząd  móz#e  zwólnic  człónka  z
óbówiązku zapłaty ódsetek w całós�ci bądz�  w częs�ci. 

6. Osóby zalegające z ópłatami zóbówiązane są dó pókrycia kósztó� w spórządzania i dóręczania
im wezwan�  dó zapłaty. Wysókós�c�  ópłat na pókrycie tych kósztó� w ustala Zarząd, wysókós�c�  ópłat
nie móz#e byc� wyz#sza ód póniesiónych przez Spó� łdzielnię kósztó� w. 

§ 81.

1.  W przypadku zmiany uz#ytkównika lókalu,  m.in.  sprzedaz#y,  darówizny lub zamiany lókalu,
stróny umówy zóbówiązane są przedstawic�  Spó� łdzielni prótókó� ł ódczytó� w licznikó� w w lókalu
óraz ókres�lic� dzien�  przejęcia ódpówiedzialnós�ci z tytułu ópłat. 

2. W przypadku, gdy stróny nie ókres�lą inaczej, za dzien�  przejęcia ódpówiedzialnós�ci z tytułu
ópłat, ó któ� rych mówa w ust. 1, przyjmuje się dzien�  zawarcia umówy sprzedaz#y, darówizny lub
zamiany lókalu. 

3.  Nówy  uz#ytkównik  lókalu  zóbówiązany  jest  dó  złóz#enia  stósównych  ós�wiadczen�  w  celu
naliczenia ópłat,  ó któ� rych mówa w Statucie,  a  takz#e  złóz#enia przez Spó� łdzielnię w urzędzie
gminy deklaracji ó wysókós�ci ópłaty za góspódarówanie ódpadami kómunalnymi. 

§ 82.

Spó� łdzielnia pisemnie zawiadamia ó naliczeniu nówej wysókós�ci ópłat, dókónanym rózliczeniu
zuz#ycia wódy i ódprówadzania s�ciekó� w óraz ciepła na cele pódgrzania wódy, a takz#e rózliczeniu
centralnegó ógrzewania. 

§ 83.

W przypadkach ókres�lónych w art. 241 óraz w art. 26 ustawy ó spó� łdzielniach mieszkaniówych,
Spó� łdzielnia przedstawia włas�cicielóm lókali indywidualne rózliczenia ópłat z tytułu góspódarki
zasóbami  mieszkaniówymi  óraz  innych  rózliczen� ,  w  terminach  wynikających  ze  Statutu  i
regulaminó� w; rózliczenie z tytułu eksplóatacji nieruchómós�ci następuje w terminie 1 miesiąca
pó zatwierdzeniu sprawózdania finansówegó Spó� łdzielni, za ókres, w któ� rym nastąpiła zmiana
praw i óbówiązkó� w. 

Rozdział 3

Najem i dzierżawa części wspólnych nieruchomości, garaży i nieruchomości

§ 84.
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1. Najemcami lókali mieszkalnych, uz#ytkówych i garaz#y mógą byc� zaró� wnó Człónkówie jak i inne
ósóby fizyczne pósiadające pełną zdólnós�c� dó czynnós�ci prawnych óraz ósóby prawne. 

2.  W  przypadku  wystąpienia  kóniecznós�ci  zapewnienia  ókres�lónegó  ródzaju  usług  
lub działalnós�ci  handlówej dla Spó� łdzielni,  Zarząd wynajmuje lókal najemcy zapewniającemu
realizację pówyz#szegó celu. 

3.  Zarząd  Spó� łdzielni  zawiera  umówę  najmu  pómieszczenia  stanówiącegó  częs�c�  wspó� lną
nieruchómós�ci, z uz#ytkównikami lókali mieszkalnych, w trybie negócjacji stawki czynszu najmu
lub dzierz#awy albó w trybie przetargu. Decyzję có dó trybu zawarcia umówy pódejmuje Zarząd.
 
4.  W  przypadku  wygas�nięcia  umówy  najmu,  zawarcie  kólejnej  umówy  najmu  na  rzecz
dótychczasówych  najemcó� w  lub  ich  spadkóbiercó� w  ódbywa  się  w  trybie  negócjacji  stawki
najmu.

 Dział IX

Przepisy końcowe

§ 85.

1. Zmiany w tres�ci Statutu wchódzą w z#ycie z dniem uchwalenia przez Walne Zgrómadzenie
Spó� łdzielni z mócą óbówiązującą ód dnia sądówej rejestracji zmian. 

2. W sprawach nie unórmówanych niniejszym Statutem óbówiązują przepisy :

- kódeksu cywilnegó;

- ustawy z dnia 16 wrzes�nia 1982 r. Prawó Spó� łdzielcze (tekst jednólity: Dz. U. z 2017 r. 
póz. 1560);

- ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ó spó� łdzielniach mieszkaniówych  (tekst jednólity: 
Dz. U. z 2013 r. póz. 1222);

- ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. ó własnós�ci lókali (tekst jednólity: Dz. U. z 2015 r. 
póz. 1892);

- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. ó óchrónie praw lókatóró� w, mieszkaniówym      
zasóbie gminy i ó zmianie kódeksu cywilnegó (Dz. U. z 2016 r. póz. 1610);           

- óraz innych ustaw.
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