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                                                                                                           Załącznik do uchwały  

                                                                                                           Rady Nadzorczej nr 85        

                                                                                                           z dnia 25.10.2018 r.  

 

REGULAMIN 

PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW 

I ZAMIANY MIESZKAŃ 

w PSM „Przymorze” 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie: 

- Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t. j.  Dz.U. z 2018 r.    

  poz. 1285), 

- Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j.    

   Dz.U. z 2018 r. poz. 845) zwaną dalej „Ustawą”, 

- Statutu  PSM „Przymorze” uchwalonego przez  Zebranie Przedstawicieli w   

  dniu 29. czerwca 2018 roku. 

 

§ 2 

Ilekroć w „Regulaminie” jest mowa o: 

1. Spółdzielni – należy przez to rozumieć Powszechną Spółdzielnię 

Mieszkaniową „Przymorze”, 

2. członku Spółdzielni - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub osobę 

prawną  przyjętą w poczet członków  PSM „Przymorze”, 

3. lokalu – należy przez to rozumieć samodzielny lokal mieszkalny, a także 

lokal o innym przeznaczeniu, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 

24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 z 

późniejszymi zmianami). 

 

Rozdział II 

Przyjmowanie w poczet członków 

 

§ 3 

 

1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna spełniająca warunki 

określone w § 9 Statutu. 

2. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała 

zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do 

czynności prawnych, spełniająca wymogi ustawy. 

3. Członkiem Spółdzielni może być osoba prawna, o ile spełnia wymogi 

ustawy. 

4. Członkami Spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu 

przysługuje im wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie 
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umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 

mieszkalnego albo prawa odrębnej własności. 

5. Warunki nabycia i utraty członkowstwa w Spółdzielni określa ustawa. 

6. Warunkiem przyjęcia w poczet członków osoby, której przysługuje 

odrębna własność lokalu, jest złożenie deklaracji członkowskiej. 

Deklaracja powinna być złożona w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności i podpisana przez osobę ubiegającą się o członkostwo. 

Deklaracja powinna zawierać: imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania 

a w wypadku osób prawnych nazwę i siedzibę. 

7. W poczet członków przyjmuje Zarząd Spółdzielni w trybie i na zasadach 

określonych w Statucie, potwierdzając powyższe złożeniem podpisów na 

deklaracji  członkowskiej przez dwóch członków Zarządu lub osób do 

tego przez Zarząd upoważnionych, z podaniem daty uchwały o przyjęciu. 

8. Decyzja  o przyjęciu w poczet członków powinna być podjęta w ciągu 

jednego miesiąca od dnia złożenia deklaracji członkowskiej. O decyzji 

Zarząd  powinien zawiadomić zainteresowaną osobę pisemnie, najpóźniej 

w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji. 

9. W razie decyzji odmownej, w zawiadomieniu należy podać uzasadnienie 

decyzji oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Rady 

Nadzorczej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. 

Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą najpóźniej w 

ciągu 3 miesięcy od dnia jego wniesienia. Decyzja Rady Nadzorczej jest 

ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. 

10. Osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie 

prawo do lokalu, w celu realizacji swoich praw członkowskich powinna 

wykazać wobec Spółdzielni fakt swojego członkostwa poprzez złożenie 

do Spółdzielni stosownych dokumentów. 

 

Rozdział III 

Przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu 
 

§ 4 

W przypadku opróżnienia lokalu, co do którego wygasło spółdzielcze 

lokatorskie prawo do lokalu Spółdzielnia, z zastrzeżeniem art. 15 Ustawy, 

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 w sposób określony w statucie oraz przez 

publikację ogłoszenia w prasie lokalnej. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają 

członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą 

gotowość zawarcia umowy  o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności 

tego lokalu. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo 

ma członek najdłużej oczekujący. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności 

lokalu na takiego członka jest wpłata wartości rynkowej lokalu. 
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Rozdział IV 

Zamiana mieszkań 

 

§ 5 

 

1. Zamiana mieszkań, czyli umożliwienie co najmniej dwóm osobom 

posiadających spółdzielcze prawa do lokali lub prawo odrębnej własności w 

zasobach Spółdzielni bądź umożliwienie wskazanym wyżej osobom i osobie 

zajmującej mieszkanie w budynku spoza zasobów Spółdzielni wymianę 

dotychczas zajmowanych mieszkań miedzy sobą. 

2. Zamiana mieszkań, z których co najmniej jedno jest używane na podstawie 

spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu wymaga: 

1) zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do Lokalu, będącego 

przedmiotem zamiany, 

2) przeniesienia praw do wniesionego wkładu mieszkaniowego i 

wierzytelności z nim związanych na osobę która ma nabyć spółdzielcze 

lokatorskie prawo do Lokalu na podstawie zamiany, 

3) ustanowienia przez Spółdzielnię na rzecz osoby, która na podstawie 

zamiany ma otrzymać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, tego 

prawa. 

3. Decyzja w sprawie zamiany spółdzielczej powinna być podjęta przez Zarząd 

Spółdzielni w ciągu 1-go miesiąca od daty złożenia wniosku na formularzu 

wydanym przez Spółdzielnię, zawierającego wszystkie niezbędne dane i 

dokumenty. Wniosek podpisują obie strony zamiany. 

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Rozdziale do zamiany Lokali z 

których co najmniej jeden jest przedmiotem spółdzielczego lokatorskiego 

prawa do Lokalu stosuje się odpowiednio przepisy Rozdziału II niniejszego 

Regulaminu. 

5. Zamiana mieszkania spółdzielczego własnościowego lub odrębnej własności 

na inne mieszkanie o statusie własnościowym musi być dokonana w drodze 

czynności prawnej - umowy, zawartej w formie aktu notarialnego pod 

rygorem nieważności. Zasadę tę stosuję się także do zamiany mieszkania 

spółdzielczego lokatorskiego na spółdzielcze własnościowe lub z prawem 

odrębnej własności, bądź spółdzielczego własnościowego czy prawa odrębnej 

własności na spółdzielcze lokatorskie. 

Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za treści i ewentualne wady tych 

oświadczeń. 

6. Nie pobiera się opłat za czynności związane z zamianą mieszkań. 

7. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne Lokali 

stanowiących przedmiot zamiany. 
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Rozdział V 

Postanowienia końcowe 

 

§ 6 

Traci moc dotychczasowy regulamin przyjmowania w poczet członków i 

zamiany mieszkań w Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze” w 

Gdańsku zatwierdzony uchwałą nr 124 Rady Nadzorczej z dnia 03.07.2015 r. 

 

§ 7 

Niniejszy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 

25.10.2018 r. uchwałą nr 85 i obowiązuje od dnia jego uchwalenia. 

 

 

 

 

 

 

 Sekretarz                             Przewodniczący 

                                             Rady Nadzorczej                      Rady Nadzorczej 

  

                               mgr inż. Waldemar Pawilczus           mgr Roman Kozłowski 


