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Statut PSM „Przymorze” w Gdańsku 

 
I. Postanowienia ogólne  

 

§ 1 

Spółdzielnia nosi nazwę: Powszechna Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przymorze”, zwana dalej 

Spółdzielnią. 

 

§ 2 

Siedzibą Spółdzielni jest Gdańsk, ul. Czarny Dwór 12. 

 

§ 3 

Spółdzielnia może być członkiem Związku Rewizyjnego. 

 

§ 4 

1. Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym 

składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków 

prowadzi wspólną działalność gospodarczą. 

2. Czas trwania Spółdzielni jest nieograniczony. 

3. Celem Spółdzielni jest zaspokajanie, w ramach posiadanych zasobów, potrzeb 

mieszkaniowych i kulturalnych członków oraz ich rodzin, wynikających z zamieszkiwania i 

używania lokali spółdzielczych. 

4. Ilekroć w Statucie używa się określenia „członek” lub „członek Spółdzielni” należy rozumieć 

członek PSM „Przymorze”. 

5. Ilekroć w Statucie używa się określenia „Ustawa” (pisane wielka literą) rozumie się przez to 

ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. 2013.1222 z 

póżn.zm.) lub ustawę zastępującą. 

 

§ 5 

Przedmiotem działalności Spółdzielni jest: 

1) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 

2) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi  

3) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 

4) działalność obiektów kulturalnych, 

5) działalność obiektów sportowych. 

 

§ 6 

1. Do realizacji zadań określonych w § 4 i w § 5 Spółdzielnia: 

1) zarządza nieruchomościami, stanowiącymi własność Spółdzielni, jak również 

nieruchomościami stanowiącymi własność członków Spółdzielni,  

2) prowadzi działalność społeczną, oświatową i kulturalną w miarę posiadanych środków. 

2. Ponadto Spółdzielnia może zarządzać nieruchomością nie stanowiącą jej mienia lub mienia 

jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami 

nieruchomości. 

 

§ 7 

Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków. 
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§ 8 

1. Dla wykonania swoich zadań Spółdzielnia zawiera umowy i dokonuje innych czynności 

prawnych oraz może przystępować do różnych organizacji gospodarczych. 

2. Organem uprawnionym do podejmowania decyzji o przystąpieniu do innych organizacji 

gospodarczych jest Walne Zgromadzenie 

3. Przystępowanie do innych organizacji gospodarczych musi wynikać z potrzeb Spółdzielni. 

 

II. Członkowie 

 
§ 9 

1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności 

prawnych, lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych, spełniająca wymogi 

Ustawy. 

2. Członkiem Spółdzielni może być także osoba prawna o ile spełnia wymogi Ustawy. 

3. Członkami spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im 

wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego 

lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu. 

4. Osoba, której przysługuje odrębna własność lokalu może być członkiem Spółdzielni pod 

warunkiem złożenia deklaracji członkowskiej. Deklaracja powinna być złożona w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności i podpisana przez osobę ubiegającą się o członkostwo. 

Deklaracja powinna zawierać: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania a w wypadku osób 

prawnych nazwę i siedzibę. 

5. W poczet członków przyjmuje Zarząd Spółdzielni. Przyjęcie w poczet członków powinno być 

stwierdzone na deklaracji członkowskiej podpisem dwóch członków Zarządu z podaniem 

daty uchwały o przyjęciu. Uchwała o przyjęciu powinna być podjęta w ciągu 4 tygodni od 

dnia złożenia deklaracji członkowskiej. O uchwale Zarząd zawiadamia członka pisemnie w 

terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały. 

6. W wypadku podjęcia przez Zarząd uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków 

postanowienia § 12 ust. 3 – 7 stosuje się odpowiednio.  

7. 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.  

8. Tryb przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań 

określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. 

 

III. Prawa i obowiązki członków 

 

§ 10 

Członkowi Spółdzielni przysługuje: 

1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni z wyłączeniem tego prawa w 

odniesieniu do członków poniżej 18 roku życia, 

2) prawo do czynnego udziału w życiu Spółdzielni i zgłaszania wniosków w sprawach 

związanych z jej działalnością, 

3) prawo do udziału z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu oraz prawo żądania 

w trybie i na zasadach przewidzianych w Statucie zwołania Walnego Zgromadzenia i 

zamieszczenia w porządku obrad oznaczonych spraw, 

4) prawo do otrzymania w sposób wskazany w Statucie informacji o czasie, miejscu i 

porządku obrad Walnego Zgromadzenia, 

5) prawo do przeglądania protokołu obrad Walnego Zgromadzenia, 

6) prawo otrzymania odpisu Statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów Spółdzielni i 

protokołów obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań 

finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnie z osobami trzecimi. 

Koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem Statutu i 
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regulaminów uchwalonych na podstawie Statutu, pokrywa członek Spółdzielni 

wnioskujący o ich otrzymanie. 

7) prawo do przeglądania rejestru członków Spółdzielni,  

8) prawo do przeglądania, w lokalu Zarządu Spółdzielni bądź w lokalach Administracji 

Osiedli aktów prawnych, o których mowa w pkt 6, 

9) prawo do zaskarżania do sądu uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich 

niezgodności z przepisami prawa lub Statutu w terminie i na zasadach określonych w art. 

42 § 3 Ustawy Prawo Spółdzielcze, 

10) prawo do odwołania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał w sprawach 

wynikających ze stosunku członkostwa w sposób i w terminie określonym w Statucie w § 

12 ust. 3-7, 

11) prawo do korzystania z wszelkich urządzeń i usług oferowanych przez Spółdzielnię, na 

warunkach przez nią określonych, 

12) prawo do korzystania ze wspólnych pomieszczeń Spółdzielni, zgodnie z obowiązującym 

regulaminem,  

13) prawo żądania od Spółdzielni zmniejszenia odpłatności w razie: niedogrzania lokalu, 

braku dostawy ciepłej wody o temperaturze wynikającej z umowy bądź unieruchomienia 

dźwigu osobowego, na zasadach ustalonych w regulaminie uchwalonym przez Radę 

Nadzorczą. 

 

§ 11 

Członek jest obowiązany: 

1) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni, 

2) wnieść wkład mieszkaniowy lub wkład budowlany, chyba że ubiega się o członkostwo 

jako współmałżonek członka, 

3) ponosić wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu i uczestniczyć w pokrywaniu 

kosztów eksploatacji zgodnie z ustawą, statutem oraz regulaminem uchwalonym przez 

Radę Nadzorczą, 

4) uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją, utrzymaniem nieruchomości 

stanowiących mienie Spółdzielni, utrzymaniem nieruchomości wspólnych oraz w 

zobowiązaniach Spółdzielni z innych tytułów poprzez uiszczanie opłat na zasadach i w 

terminach określonych w Statucie,  

5) utrzymywać swój lokal w należytym stanie,   

6) korzystać z pomieszczeń i urządzeń wspólnych w sposób nie utrudniający korzystania z 

nich innym osobom, 

7) w razie wynajęcia lub bezpłatnego użyczenia lokalu albo jego części, należy zgłosić 

Spółdzielni wszystkie osoby zamieszkujące, celem ustalenia kosztów i opłat związanych 

z korzystaniem z lokalu, 

8) w razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody 

niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii. Jeżeli osoba korzystająca z lokalu 

jest nieobecna lub odmawia udostępnienia lokalu, Spółdzielnia ma prawo wejść do lokalu 

w obecności funkcjonariusza Policji, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej - także 

przy jej udziale. 

9) jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność pełnoletniej osoby z niego korzystającej, 

Spółdzielnia jest obowiązana zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy do czasu 

przybycia tej osoby; z czynności tych sporządza się protokół,  

10) po wcześniejszym uzgodnieniu terminu udostępnić Spółdzielni lokal w celu:  

a) dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również 

doraźnego przeglądu stanu wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu 

niezbędnych prac i ich wykonania,  

b) zastępczego wykonania przez Spółdzielnię prac obciążających członka Spółdzielni 

albo właściciela lokalu nie będącego członkiem Spółdzielni, 

11) jeżeli lokal lub budynek wymaga remontu obciążającego Spółdzielnię lub przebudowy, 

Spółdzielnia może żądać od osób korzystających z tego lokalu lub budynku jego 
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udostępnienia w celu wykonania koniecznych robót po wcześniejszym uzgodnieniu 

terminu, 

12) jeżeli rodzaj remontu budynku tego wymaga, osoby korzystające z lokalu lub budynku 

obowiązane są na żądanie i koszt Spółdzielni w uzgodnionym terminie przenieść się do 

lokalu zamiennego na okres wykonywania remontu, ściśle oznaczony i podany do 

wiadomości zainteresowanych. Okres ten nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.  

13) udostępnić lokal w celu wykonania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę 

majątkowego, 

14) zawiadomić Spółdzielnię o zmianie danych przekazanych Spółdzielni, także w deklaracji 

członkowskiej oraz o liczbie zamieszkujących osób, 

15) dbać o dobro i rozwój Spółdzielni, o poszanowanie jej mienia i jego zabezpieczenie, 

16) postanowienia ust. 1, 6, 7 i 9 dotyczą również pozostałych osób korzystających z lokalu. 

 

IV. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze 

 

§ 12 

1. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze ogranicza się do spraw wynikających ze stosunku 

członkostwa. Za sprawy wynikające ze stosunku członkostwa uważa się wszelkie uprawnienia 

i obowiązki organizacyjne oraz prawa i obowiązki majątkowe członka Spółdzielni oparte na 

normatywnych aktach prawa spółdzielczego, jednakowych dla wszystkich członków 

Spółdzielni. 

2. Sprawy wniesione przez członka, o których jest mowa w ust. 1, Zarząd jest zobowiązany 

rozpatrzyć w ciągu 2 miesięcy od dnia przedłożenia sprawy. O sposobie załatwienia Zarząd 

zawiadamia zainteresowanego członka na piśmie w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia. 

3. W razie odmownego załatwienia sprawy Zarząd jest obowiązany podać uzasadnienie i 

pouczyć członka o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania zawiadomienia oraz o skutkach niezachowania tego terminu. Jeżeli we 

wskazanym terminie członek nie złoży odwołania, uchwała Zarządu staje się ostateczna. 

4. Rada Nadzorcza jest obowiązana rozpatrzyć odwołanie członka w ciągu 3 miesięcy od dnia 

jego wniesienia i doręczyć odwołującemu się odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem w 

terminie 14 dni od dnia jej podjęcia. Uchwała Rady Nadzorczej, podjęta w trybie 

odwoławczym, jest w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym ostateczna. 

5. Od uchwały Rady Nadzorczej, podjętej w pierwszej instancji, członkowi przysługuje 

odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od dnia otrzymania tej uchwały na 

piśmie wraz z uzasadnieniem. 

6.  Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie statutowego 

terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza 6 miesięcy, a odwołujący się usprawiedliwił je 

wyjątkowymi okolicznościami. 

7. Uchwała Walnego Zgromadzenia w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym jest ostateczna. 

Odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem doręcza się odwołującemu się członkowi w terminie 

30 dni od dnia jej podjęcia. 

 

V. Spółdzielcze prawo do lokalu 

 

§ 13 

1. Do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielnia może: 

1) ustanawiać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w budynkach 

stanowiących własność (współwłasność) Spółdzielni, 

2) ustanawiać prawo odrębnej własności lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących 

własność (współwłasność) Spółdzielni, 

3) wynajmować członkom, lub innym osobom lokale mieszkalne i użytkowe, w tym garaże 

w budynkach stanowiących własność (współwłasność) Spółdzielni, 
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2. Pod określeniem „Spółdzielnia”, w zakresie decyzyjnym rozumie się właściwy organ 

Spółdzielni. 

 

§14 

W razie nabycia prawa do lokalu mieszkalnego, użytkowego lub garażu w drodze umowy 

sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy przenoszącej tytuł prawny do lokalu lub 

spadkobrania, Spółdzielnia wydaje nabywcy potwierdzenie o posiadanym prawie w formie 

pisemnej o treści ustalonej przez Zarząd. 

 

§ 15 

1. Wynajmowanie lub oddawanie lokalu w bezpłatne używanie przez członka lub osobę nie 

będącą członkiem, której przysługuje odrębna własność lokalu nie wymaga zgody Spółdzielni, 

chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia 

lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ 

na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, członek obowiązany jest do pisemnego 

powiadomienia Spółdzielni o tej czynności. 

2. Umowy zawarte przez osobę, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu w sprawie 

korzystania z lokalu lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego 

prawa do tego lokalu. 

3. Po wygaśnięciu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego osoby, którym przysługiwało 

spółdzielcze prawo do lokalu oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od 

nich wywodzą, są obowiązane do opróżnienia lokalu w ciągu 3 miesięcy od daty wygaśnięcia 

tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego. Na Spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia 

innego lokalu.  

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w wypadku wygaśnięcia tytułu prawnego do 

korzystania z lokalu o innym przeznaczeniu, o ile umowa nie stanowi inaczej. 

 

VI. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego 

 

§ 16 

1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego 

spółdzielnia zobowiązuje się oddać osobie, na rzecz której ustanowione jest prawo, lokal 

mieszkalny do używania, a osoba ta zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz 

uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie spółdzielni. Spółdzielcze lokatorskie prawo 

do lokalu mieszkalnego może być ustanowione na rzecz członka spółdzielni albo członka 

spółdzielni i jego małżonka. 

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku 

stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni. 

3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na 

spadkobierców i nie podlega egzekucji. 

4. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między 

osobą ubiegającą się o ustanowienie tego prawa a Spółdzielnią umowy o ustanowienie 

spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Umowa powinna być zawarta 

pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  

5. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do 

małżonków. 

6. Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się 

odpowiednio przepisy o ochronie własności. 

 

§ 17 

1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa 

oraz w innych wypadkach określonych w Ustawie i opartym na niej Statucie. W razie, gdy 
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przysługuje ono małżonkom, wygaśnięcie następuje z chwilą ustania członkostwa obojga 

małżonków. 

2. W przypadku zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy, za okres co 

najmniej 6 miesięcy, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu 

przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej 

osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, 

Spółdzielnia może w trybie procesu żądać orzeczenia przez sąd o wygaśnięciu spółdzielczego 

lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Jeżeli podstawą żądania orzeczenia o 

wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest zaleganie z 

zapłatą opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy, nie można orzec o wygaśnięciu 

spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, jeżeli najpóźniej przed zamknięciem 

rozprawy przed sądem pierwszej instancji, a jeżeli wniesiono apelację - przed sądem drugiej 

instancji członek Spółdzielni uiści wszystkie zaległe opłaty. 

3. Jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnego z 

nieruchomości Spółdzielni nabywcą budynku nie będzie spółdzielnia mieszkaniowa, 

spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przekształca się w prawo najmu 

podlegające przepisom Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i 

o zmianie Kodeksu Cywilnego. 

4. W przypadku nabycia prawa do gruntu wraz z prawem własności znajdującego się na nim 

budynku albo udziałem we współwłasności tego budynku przez inną spółdzielnię 

mieszkaniową, osoby, którym przysługują spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali 

mieszkalnych w tym budynku albo roszczenia o ustanowienie takiego prawa, stają się 

członkami tej spółdzielni, a spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub 

roszczenie o ustanowienie takiego prawa przysługuje w stosunku do spółdzielni, która nabyła 

prawo do gruntu wraz z prawem własności budynku lub udziałem we współwłasności 

budynku. Jednocześnie ustają stosunki członkostwa w spółdzielni, której prawo do gruntu 

wraz z prawem własności znajdującego się na nim budynku albo udziałem we 

współwłasności tego budynku zostało zbyte. 

 

§ 18 

Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa małżonkowie 

zawiadamiają spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do 

lokalu mieszkalnego. Do momentu zawiadomienia Spółdzielni o tym, komu przypadło 

spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, małżonkowie, których małżeństwo 

zostało rozwiązane przez rozwód lub unieważnione, odpowiadają solidarnie za opłaty, o 

których mowa w art. 4 Ustawy. 

 

§ 19 

1. Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 

mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi.  

2. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładów. 

 

§ 20 

1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego 

Spółdzielnia z zastrzeżeniem § 22 Statutu 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 

2. Spółdzielnia nie przenosi odrębnej własności lokalu jeżeli: 

1) osoba, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do tego lokalu, a której prawo 

wygasło z powodu nieuiszczania opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem jej 

lokalu lub eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, 

po spłacie na rzecz Spółdzielni całego zadłużenia wynikającego z nieuiszczania tych 

opłat wraz z odsetkami, zgłosi roszczenie o ponowne ustanowienie spółdzielczego 
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lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego; 

2)  osoba bliska w rozumieniu Ustawy zgłosi roszczenie o ustanowienie lokatorskiego 

prawa do lokalu. 

 

§ 21 

W sytuacjach innych niż opisane w § 20 Statutu Zarząd Spółdzielni, po uzyskaniu pozytywnej 

opinii Rady Osiedla i zgody Rady Nadzorczej może sprzedawać lokale mieszkalne w obrocie 

wolnorynkowym na podstawie przetargu. Szczegółowe zasady przeprowadzania przetargu 

określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. 

 

§ 22 

1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w 

następstwie śmierci uprawnionego lub w przypadkach przewidzianych w § 18 Statutu, 

roszczenia o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 

mieszkalnego przysługują osobom bliskim uprawnionego. 

2. Umowy, o których mowa w ust. 1, zawiera się na warunkach określonych w dotychczasowej 

umowie o ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. 

3. W przypadku śmierci osoby ubiegającej się o ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu, w 

okresie oczekiwania na zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa 

do lokalu mieszkalnego osobom bliskim, które miały wspólnie z tą osobą, zamieszkać w tym 

lokalu, przysługują roszczenia o zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami umowy o 

budowę lokalu. 

4. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ustępach powyższych, konieczne jest złożenie w 

terminie jednego roku pisemnego zapewnienia o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie 

spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W przypadku zgłoszenia się 

kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w 

szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona na podstawie ust. 2 zamieszkiwała z byłym 

członkiem. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu 

wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje spółdzielnia. Jeżeli o roszczeniu rozstrzygał sąd, 

osoby, które pozostawały w sporze, niezwłocznie zawiadamiają o tym spółdzielnię. Do 

momentu zawiadomienia Spółdzielni o tym, komu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo 

do lokalu mieszkalnego, osoby te odpowiadają solidarnie za opłaty, o których mowa w art. 4 

ust. 1 Ustawy. 

5. Osoba, o której mowa w ust. 3, staje się stroną umowy o budowę lokalu wiążącej osobę 

ubiegającą się dotąd o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. 

6. W przypadku wygaśnięcia roszczeń lub braku uprawnionych osób, o których mowa w ust. 3, 

Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu ustaloną zgodnie z § 

59 Statutu, po dokonaniu potrąceń należności Spółdzielni. 

7. W przypadku ustania członkostwa w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o budowę 

lokalu osobom, o których mowa w ust. 3, przysługują roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i 

zawarcie umowy. 

 

VII. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 

 

§ 23 

1. Ustanawianie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zgodnie z Ustawą o 

spółdzielniach mieszkaniowych jest sprawą zamkniętą.  

2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu już ustanowione nadal istnieje i jest skutecznym 

uprawnieniem do władania lokalem. 

3. Członek Spółdzielni może mieć nieograniczoną ilość mieszkań o statusie własnościowym.  

4. Ustanie członkostwa w Spółdzielni z jakiejkolwiek przyczyny, nie powoduje wygaśnięcia 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. 
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§ 24 

1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na 

spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym. 

2. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany. 

3. Umowa zbycia własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu 

notarialnego. 

4. Nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu staje się członkiem spółdzielni, z 

zastrzeżeniem art. 3 Ustawy. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta. 

Nabywca zawiadamia niezwłocznie spółdzielnię o nabyciu prawa.  

5. Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do 

lokalu. Pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do lokalu przysługuje 

prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części własnościowego prawa do lokalu, 

zawarta bezwarunkowo albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im 

do wiadomości istotnych postanowień umowy, niezgodnie z rzeczywistością, jest nieważna. 

 

§ 25 

Spółdzielnia prowadzi rejestr lokali, dla których zostały założone oddzielne księgi wieczyste, 

z adnotacją o ustanowionych hipotekach. 

 

§ 26 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może należeć do kilku osób, z tym że członkiem 

Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W 

wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. 

Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, 

nie dłuższego niż 12 miesięcy wyboru dokonuje Spółdzielnia. Do czasu rozstrzygnięcia, o 

którym mowa w zdaniu drugim, lub wyboru, o którym mowa w zdaniu trzecim, osoby, 

którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, mogą wyznaczyć spośród 

siebie pełnomocnika w celu wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa w 

Spółdzielni. 

 

§ 27 

W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w art. 4 Ustawy, 

rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko 

obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby 

czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, przepis art. 

16 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stosuje się odpowiednio. Z żądaniem, 

o którym mowa w tym przepisie, występuje Zarząd Spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej. 

 

§ 28 

1. W przypadkach, gdy Ustawa przewiduje wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa 

do lokalu, prawo to, jeżeli jest obciążone hipoteką nie wygasa, lecz przechodzi z mocy prawa 

na Spółdzielnię.  

2. Prawo do lokalu, nabyte w sposób określony w ust. 1, Spółdzielnia powinna zbyć w drodze 

przetargu w terminie 6 miesięcy.  

3. Spółdzielnia jest obowiązana uiścić osobie uprawnionej wartość rynkową nabytego prawa po 

potrąceniu niewniesionej części wkładu budowlanego, a w wypadku gdy nie został spłacony 

kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnię na sfinansowanie budowy danego lokalu – kwotę 

niespłaconego kredytu wraz z odsetkami oraz należności z tytułu obciążenia hipoteką. 

Obowiązek Spółdzielni powstaje dopiero z chwilą zbycia prawa w drodze przetargu.  

 

§ 29 

1. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, powinni 

oni, w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie 

pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego 
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prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności lokalu. W 

razie bezskutecznego upływu tego terminu, na wniosek spadkobierców lub Spółdzielni, sąd w 

postępowaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela.  

2. W razie śmierci jednego z małżonków, którym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 

przysługiwało wspólnie, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

  

§ 30 

1. Do egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stosuje się odpowiednio 

przepisy o egzekucji z nieruchomości.  

2. Do spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego odpowiednie zastosowanie 

znajdują postanowienia Statutu dotyczące spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 

mieszkalnego.  

 

§ 31 

1. Jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnego z 

nieruchomości Spółdzielni, nabywcą budynku albo udziału w budynku nie będzie 

Spółdzielnia Mieszkaniowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się w 

prawo odrębnej własności lokalu. 

2. W wypadku nabycia budynku lub udziału w budynku przez inną Spółdzielnię Mieszkaniową 

byłemu członkowi przysługuje roszczenie o przyjęcie do tej Spółdzielni.  

 

VIII. Odrębna własność lokalu 

 

§ 32 

1. Z osobą ubiegającą się o uzyskanie odrębnej własności lokalu Spółdzielnia zawiera umowę w 

formie aktu notarialnego. Szczegółowe elementy jakie powinna zawierać umowa określa 

Ustawa. 

2. Przeniesienie bądź ustanowienie własności lokalu na podstawie ust. 1 nie wymaga uchwały 

Walnego Zgromadzenia przyzwalającej na zbycie nieruchomości. 

 

§ 33 

1. Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności należy do kilku osób, 

członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie 

małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu 

nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu 

wystąpienia do sądu, nie dłuższego niż 12 miesięcy, wyboru dokonuje Spółdzielnia. Do czasu 

rozstrzygnięcia, o którym mowa w zdaniu drugim, lub wyboru, o którym mowa w zdaniu 

trzecim, osoby, którym przysługuje prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa 

własności, mogą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu wykonywania uprawnień 

wynikających z członkostwa w Spółdzielni.  

2. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nie będącego jej członkiem 

właściciela lokalu podlegającego przepisom Ustawy, w tym także nabywcy prawa odrębnej 

własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta. 

  

IX. Używanie lokali 

 

§ 34 

Przydzielony lokal mieszkalny może być używany tylko na cele określone w przydziale, bądź 

w umowie. 

 

§ 35 

1. W budynkach Spółdzielni zasady porządku domowego i współżycia mieszkańców określa 

odpowiedni regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. 
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2. Regulamin używania lokali określa rodzaj działalności gospodarczej, która może być 

prowadzona w lokalach mieszkalnych oraz zasady wnoszenia opłat na rzecz Spółdzielni z 

tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w mieszkaniu. 

 

X. Opłaty za używanie lokali 

 

§ 36 

1. Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani 

uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości 

w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości 

stanowiących mienie Spółdzielni oraz zobowiązań z innych tytułów przez uiszczanie opłat 

zgodnie z postanowieniami Statutu. 

2. Osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe 

prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z 

eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, 

eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie 

opłat na takich samych zasadach jak członkowie Spółdzielni z zastrzeżeniem § 37 ust. 6 

Statutu. 

3. Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w 

pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i 

utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości 

stanowiących mienie Spółdzielni oraz zobowiązań z innych tytułów przez uiszczanie opłat 

zgodnie z postanowieniami Statutu. 

4. Właściciele lokali nie będący członkami Spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w 

pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i 

utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w 

wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie 

Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w 

określonych budynkach lub Osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich 

samych zasadach jak członkowie Spółdzielni z zastrzeżeniem § 37 ust. 6 Statutu.  

5. Członkowie Spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, 

oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię. Właściciele lokali nie będący 

członkami oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie 

umów zawieranych ze Spółdzielnią. 

6. Koszty eksploatacji i utrzymania, o których mowa w ust. 1-4 obejmują w szczególności 

koszty eksploatacji nieruchomości w Spółdzielni, koszty dostarczenia energii cieplnej (na 

potrzeby ogrzewania lokali i podgrzewania wody), dostawy wody i odprowadzenia ścieków, 

wywozu nieczystości, i gospodarowania odpadami komunalnymi, eksploatacji dźwigów 

osobowych i towarowych, domofonów, monitoringu, działalności społeczno - kulturalnej, 

oraz części kosztów Zarządu Ogólnego, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą i 

przypadających na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi. 

7. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych, o których mowa w ust. 3 ustala 

się proporcjonalnie do udziału właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej. 

Udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni 

użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni 

wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku bądź budynkach, 

stanowiących odrębną [wydzieloną] nieruchomość. 

8. Przy określeniu udziału właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej, o którym mowa w ust. 

7, do powierzchni pomieszczeń przynależnych nie włącza się powierzchni piwnic. 

9. Do zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów, o których mowa w ust. 1 i 3 zalicza się w 

szczególności: 

1) spłaty kredytów zaciągniętych przez Spółdzielnię wraz z odsetkami 
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2)  koszty określenia przez Spółdzielnię przedmiotu odrębnej własności poszczególnych 

lokali. 

 

§ 37 

1. Wysokość opłat, o których mowa w § 36 ust. 1 - 5 jest ustalana na podstawie planu kosztów 

gospodarki zasobami mieszkaniowymi, przewidzianych do poniesienia w danym roku dla 

każdej nieruchomości odrębnie na podstawie prowadzonej ewidencji i rozliczenia 

przychodów i kosztów o których mowa w § 36 ust.1 - 4. 

2. Szczegółowe zasady ustalania planu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, ich 

rozliczania oraz zasady ustalania wysokości opłat za lokale określa stosowny regulamin 

uchwalony przez Radę Nadzorczą. 

3. Wysokość opłat eksploatacyjnych i innych opłat dla poszczególnych nieruchomości uchwala 

Rada Osiedla na wniosek Administracji Osiedla, kierując się troską o stan techniczny 

zasobów mieszkaniowych i zasadami prawidłowej gospodarki, z wyjątkiem cen i opłat za 

dostawę zimnej wody, rozliczanej wg stanu wodomierzy i odprowadzania ścieków 

sanitarnych, wywozu śmieci oraz podatku od nieruchomości, uchwalanych przez Radę Miasta 

a ponadto opłat z tytułu użytkowania wieczystego. 

4. Jeżeli Rada Osiedla nie podejmie uchwały w sprawie wysokości opłat eksploatacyjnych i 

innych opłat w określonym przez regulamin terminie, jej kompetencje w tym zakresie 

przejmuje Rada Nadzorcza. 

5. Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości zarządzanej przez 

Spółdzielnię na podstawie § 6 ust. 1 Statutu a przychodami z opłat, o których mowa w § 36 

ust. 1 - 4, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej 

nieruchomości w roku następnym. 

6. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych 

z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają 

właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziału w nieruchomości wspólnej. Pożytki i inne 

przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielnia może przeznaczyć w 

szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem 

nieruchomości w zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie działalności 

społecznej, oświatowej i kulturalnej [art. 5 ust. 1, 2 Ustawy]. 

7. Członek Spółdzielni i osoba nie będąca członkiem Spółdzielni posiadające tytuł prawny do 

dwóch lub więcej mieszkań własnościowych zobowiązane są regulować opłaty zgodnie z § 36 

ust. 1-4, a naliczane od ilości osób zamieszkujących, nie mniej niż za jedną osobę, jeżeli w 

mieszkaniu tym nikt nie mieszka. 

 

§ 38 

1. Opłaty, o których mowa w § 36 i w § 37, powinny być uiszczane co miesiąc z góry, do dnia 

15 każdego miesiąca. W indywidualnych przypadkach wynikających np.: z terminów wypłat 

rent i emerytur, termin ten może być przez Radę Osiedla przedłużony, jednak nie dalej niż do 

końca miesiąca. 

2. Obowiązek uiszczania opłat powstaje z dniem postawienia przydzielonego członkowi lokalu 

do jego dyspozycji, a ustaje z dniem zakończenia remontu lokalu przed oddaniem go 

następnemu członkowi, a gdy wykonanie remontu zostało zlecone Spółdzielni, nie później niż 

po upływie 30 dni od opróżnienia lokalu przez członka i osoby wspólnie z nim zamieszkałe. 

3. Od nie wpłaconych w terminie należności, o których mowa w § 36 i w § 37 Spółdzielnia 

pobiera odsetki za zwłokę, w wysokości ustawowej. 

 

§ 39 

1. Za opłaty, o których mowa w § 36 ust. 1 - 4 Statutu odpowiadają solidarnie z członkami 

Spółdzielni, właścicielami lokali nie będącymi członkami Spółdzielni lub osobami nie 

będącymi członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do 

lokali, osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich 

zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu. 
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2. Odpowiedzialność osób, o których mowa w ust. 1 ogranicza się do wysokości opłat 

należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu. 

3. O zmianie wysokości opłat, o których mowa w § 36 i w § 37 Statutu Spółdzielnia jest 

zobowiązana powiadomić osoby, o których mowa w tych paragrafach, co najmniej na 3 

miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Zmiana wysokości opłat wymaga 

uzasadnienia na piśmie. 

4. W przypadku zmiany wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni, w 

szczególności energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych, 

Spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których mowa w § 36 i § 37 Statutu co 

najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego 

dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na 

piśmie. 

5. Członkowie Spółdzielni, osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługują 

spółdzielcze własnościowe prawa do lokali oraz właściciele nie będący członkami Spółdzielni 

mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. W 

przypadku wystąpienia na drogę sądową ponoszą oni opłaty w dotychczasowej wysokości. 

Ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na Spółdzielni. 

6. Spółdzielnia jest obowiązana na żądanie członka Spółdzielni, właściciela nie będącego 

członkiem Spółdzielni lub osoby nie będącej członkiem Spółdzielni, której przysługuje 

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przedstawić kalkulację wysokości opłat.  

 

§ 40 

1. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych na szczeblu Zarządu 

Spółdzielni oraz w poszczególnych Osiedlach. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty 

gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy 

członków Spółdzielni, właścicieli lokali nie będących członkami Spółdzielni, osób 

zamieszkałych w zasobach Spółdzielni. 

2. Ewidencję i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego Spółdzielnia prowadzi 

według zasad określonych w Ustawie. 

3. Przy planowaniu remontów organy Spółdzielni kierują się następującymi kryteriami: 

1) bezpieczeństwem ludzi i zasobów mieszkaniowych, 

2) zachowaniem substancji mieszkaniowej w należytym stanie, 

3) zasadą solidarności spółdzielczej, 

4) bilansowaniem funduszu w ramach danego Osiedla. 

4. Decyzje o wydatkowaniu funduszu remontowego będącego w dyspozycji Zarządu na remonty 

zasobów mieszkaniowych podejmuje Rada Nadzorcza Spółdzielni. W Osiedlach decyzje o 

wydatkowaniu funduszu remontowego tworzonego w tych Osiedlach podejmuje Rada 

Osiedla, na podstawie zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą planu gospodarczo-

finansowego.  

5. W ramach wydatków funduszu remontowego uwzględnia się systematyczną spłatę 

zaciągniętych kredytów i pożyczek na cele remontowe w danym Osiedlu. 

 

 

 

XI. Podział napraw wewnątrz lokali na obciążające Spółdzielnię i 

członków 

 

§ 41 

1. Podstawowy zakres obowiązków Spółdzielni w dziedzinie napraw wewnątrz lokali obejmuje 

naprawy i wymiany wewnętrznych instalacji:  

1) wodociągowej i ciepłej wody, do zaworu odcinającego w lokalu; 

2) gazowej, do zaworu odcinającego do kuchenki gazowej lub do podgrzewacza gazowego 

(z wyłączeniem gazomierzy); 
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3) kanalizacyjnej, pionów wraz z trójnikami, stanowiącymi część składową pionów; 

4) centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami; 

5) obejmującej przyłącze od wewnętrznej linii elektrycznej zasilającej na klatce schodowej 

(WLZ) do tablicy rozdzielczej w mieszkaniu (z wyłączeniem tablic rozdzielczych z 

licznikiem energii elektrycznej lub z urządzeniami zabezpieczającymi). 

2. Walne Zgromadzenie może rozszerzyć obowiązki Spółdzielni odnośnie napraw i wymian 

wewnątrz lokali poza zakres, określony w ust. 1, uchwalając na ten cel dodatkowy odpis na 

fundusz remontowy. 

 

§ 42 

1. Naprawy wewnątrz lokali nie zaliczane do obowiązków Spółdzielni obciążają członków i 

właścicieli nie będących członkami zajmujących te lokale. Szczegółowy zakres obowiązków 

członka oraz właściciela nie będącego członkiem w zakresie napraw i wymiany instalacji 

wewnątrz lokali określają odpowiednie regulaminy uchwalone przez Radą Nadzorczą. 

2. Naprawy wewnątrz lokali, o których mowa w ust. 1 mogą być wykonane przez Spółdzielnię 

tylko na zlecenie, za odpłatnością zainteresowanego, poza opłatami uiszczanymi za 

użytkowanie lokalu.  

 

XII. Rozliczenie z tytułu dodatkowego wyposażenia lokalu 

 

§ 43 

1. Przez dodatkowe wyposażenie mieszkań rozumie się nie zaliczane do kosztów inwestycji 

nakłady, poczynione ze środków członków lub innych użytkowników na wyposażenie i 

wykończenie mieszkań, mające charakter trwały i podnoszące wartość użytkową mieszkania. 

2. Nakłady, o których mowa w ust. 1 nie są zapisywane na wkłady mieszkaniowe i budowlane 

członków. 

 

§ 44 

1. Dodatkowe wyposażenie i wykończenie mieszkań, jeśli nie jest wykonane za pośrednictwem 

Spółdzielni, wymaga zgody Spółdzielni wówczas, gdy połączone jest ze zmianami w układzie 

funkcjonalno - użytkowym lokalu, zmianami konstrukcyjnymi, lub pionów instalacyjnych. 

2. Rozliczenia z tytułu dodatkowego wyposażenia i wykończenia mieszkań zbywanych przez 

właścicieli lokali, dokonywane są bezpośrednio między zainteresowanymi osobami.  

 

XIII. Wynajem lokali mieszkalnych 

 

§ 45 

1. Wynajmowanie lokali mieszkalnych osobom fizycznym i prawnym może odbywać się na 

zasadzie umów. 

2. Zawarcie umowy nie powoduje przyjęcia najemcy w poczet członków. 

 

§ 46 

1. Wynajem lokali mieszkalnych osobom fizycznym może mieć miejsce: 

1) w przypadku ustania członkostwa i konieczności przeprowadzenia eksmisji na 

mieszkanie mniejsze z odpłatnością, jak dla członków Spółdzielni, 

2) innym osobom fizycznym, o ile przemawiają za tym szczególnie ważne względy 

Spółdzielni, z odpłatnością jak dla członków Spółdzielni, 

3) innym osobom fizycznym z odpłatnością według czynszu wolnorynkowego. 

2. Wynajem lokali mieszkalnych osobom prawnym może być dokonany na podstawie umów 

cywilno – prawnych, z ważnych względów gospodarczych lub społecznych Spółdzielni. 

3. Decyzje o wynajmie lokali mieszkalnych podejmuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu, po 

zasięgnięciu opinii właściwej Rady Osiedla. 
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XIV. Wynajem lokali użytkowych 

 

§ 47 

1. Wynajem lokali użytkowych osobom fizycznym i prawnym odbywa się na zasadzie umów 

cywilno – prawnych. 

2. Dobór najemców lokali użytkowych odbywa się na zasadach:  

1) przetargu ograniczonego lub nieograniczonego, bądź 

2) bez przetargu na podstawie podejmowanej każdorazowo uchwały Rady Osiedla w 

odniesieniu do lokali zarządzanych przez poszczególne Administracje oraz Rady 

Nadzorczej w odniesieniu do lokali użytkowych, bezpośrednio administrowanych przez 

Zarząd Spółdzielni. 

3. Szczegółowe zasady przeprowadzania przetargów i trybu bezprzetargowego określa 

obowiązujący w Spółdzielni odpowiedni regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. 

4. Czynsz najmu lokalu użytkowego ma charakter czynszu umownego (wolnego), 

niezwiązanego z rzeczywistymi kosztami utrzymania lokalu. Nie może być on niższy od 

kosztów rzeczywistych, ponoszonych przez Spółdzielnię. 

 

XV. Zamiana mieszkań 

 

§ 48 

Przez zamianę mieszkań rozumie się umożliwienie co najmniej dwóm osobom posiadających 

spółdzielcze prawa do lokali lub prawo odrębnej własności w zasobach Spółdzielni, bądź 

wskazanym wyżej osobom i osobie zajmującej mieszkanie w budynku spoza zasobów 

Spółdzielni, wymianę dotychczas używanych mieszkań między sobą. 

 

§ 49 

1. Zamiany mieszkań dokonuje Zarząd na wniosek zainteresowanych stron. 

2. Zarząd wydaje osobom ubiegającym się o zamianę wstępną zgodę na zamianę mieszkania, 

uzależniając wydanie decyzji ostatecznej od uzyskania zgody innych dysponentów mieszkań 

na zamianę oraz od spełnienia przez te osoby obowiązków statutowych, związanych z 

rozliczeniem się z zajmowanego mieszkania (uregulowania opłat eksploatacyjnych i innych 

świadczeń wobec Spółdzielni). 

 

§ 50 

Ostateczne załatwienie sprawy zamiany mieszkań następuje przez zawarcie umowy przez 

Spółdzielnię z osobą lub osobami, które dokonały zamiany mieszkania. 

 

§ 51 

1. 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. 

2. Zasadę, o której mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednio do zamiany mieszkania 

spółdzielczego lokatorskiego na spółdzielcze własnościowe lub z prawem odrębnej własności, 

bądź spółdzielczego własnościowego czy prawa odrębnej własności na spółdzielcze 

lokatorskie. 

3. Nie pobiera się opłat za czynności związane z zamianą mieszkań. 
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XVI. Wkład mieszkaniowy 

 

§ 52 

1. Wkładem mieszkaniowym jest kwota odpowiadająca różnicy między kosztem budowy 

przypadającym na dany lokal, a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych 

lub z innych środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu (umorzeniem 

części kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztu budowy lokalu). 

2. Przez koszt budowy lokalu, o którym mowa w ust. 1 rozumie się koszty inwestycji, 

przypadające na przydzielony członkowi lokal. 

3. Członek Spółdzielni obowiązany jest wnieść wkład mieszkaniowy w całości przed 

ustanowieniem na jego rzecz lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. 

4. Wkład mieszkaniowy może być wniesiony również w ratach, w okresie i na warunkach 

określonych przez Zarząd w zależności od indywidualnej sytuacji finansowej członka. Od 

części wkładu, wnoszonego w ratach będą naliczane odsetki w wysokości podstawowej stopy 

procentowej NBP dla redyskonta weksli. 

 

§ 53 

Członek ubiegający się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 

mieszkalnego wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości odpowiadającej różnicy między 

kosztem budowy przypadającym na jego lokal, a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze 

środków publicznych (umorzeniem części kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnię na 

sfinansowanie kosztów budowy lokalu) lub z innych środków. Jeżeli część wkładu 

mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na 

sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany uczestniczyć w 

spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal. 

 

§ 54 

Członek uzyskujący spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, do którego 

wygasło prawo przysługujące innej osobie, wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości wkładu 

wypłaconego osobie uprawnionej, zgodnie z § 59 Statutu oraz zobowiązuje się do spłaty 

długu obciążającego tę osobę z tytułu przypadającej na nią części zaciągniętego przez 

Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami. 

 

XVII. Wkład budowlany 

 

§ 55 

1. Wkładem budowlanym jest kwota, wniesiona przez członka Spółdzielni na pokrycie całości 

kosztów budowy przypadających na jego lokal. 

2. Przez koszt budowy lokalu, o którym mowa w ust. 1 rozumie się koszty inwestycji 

przypadające na przydzielony członkowi lokal. 

3. Członek Spółdzielni obowiązany jest wnieść wkład budowlany w całości przed 

ustanowieniem na jego rzecz prawa do lokalu mieszkalnego. 

4. Wkład budowlany może być wniesiony również w ratach, w okresie i na warunkach 

określonych przez Zarząd, w zależności od indywidualnej sytuacji finansowej członka. Od 

części wkładu, wnoszonego w ratach będą naliczane odsetki w wysokości podstawowej stopy 

procentowej NBP dla redyskonta weksli. 

5. W razie zbycia własnościowego prawa do lokalu przed wpłatą całego wkładu budowlanego, 

wszystkie raty, o których mowa w ust. 4 stają się natychmiast wymagalne. Postanowienie to 

nie obowiązuje, gdy własnościowe prawo do lokalu przechodzi w drodze spadkobrania bądź 

darowizny na członków rodziny, zstępnych, wstępnych i małżonka, a jeżeli prawo do lokalu 

jest objęte małżeńską wspólnotą ustawową również wtedy, gdy przechodzi na zstępnych i 

wstępnych współmałżonka. 
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§ 56 

Członek Spółdzielni ubiegający się o ustanowienie odrębnej własności lokalu wnosi wkład 

budowlany według zasad określonych w Statucie i w umowie, w wysokości odpowiadającej 

całości kosztów budowy przypadających na jego lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego 

została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów 

budowy danego lokalu, członek jest obowiązany do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w 

części przypadającej na jego lokal. 

 

§ 57 

Członek uzyskujący prawo odrębnej własności do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło 

spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 

wnosi wkład budowlany w wysokości odpowiadającej rynkowej wartości lokalu na dzień 

zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu. 

 

§ 58 

Członek ubiegający się o prawo odrębnej własności lokalu, do którego wygasło spółdzielcze 

lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 

przysługujące innej osobie, wnosi wkład budowlany w wysokości odpowiadającej rynkowej 

wartości lokalu na dzień zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności. 

 

XVIII. Zasady zwrotu wkładów mieszkaniowych i budowlanych lub wartości 

rynkowej lokalu  

 

§ 59 

1. Zasady rozliczeń z tytułu wkładów mieszkaniowych, budowlanych lub wartości rynkowej 

lokalu mogą różnić się od podanych w Statucie w zależności od obowiązujących przepisów 

prawa w czasie wygaśnięcia lub opróżnienia lokalu. Szczegółowe zasady rozliczeń z 

powyższych tytułów określa Regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. 

2. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego 

Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie 

uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia uzyska od 

osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię zgodnie z 

postanowieniami Statutu. 

3. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań 

Spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust.1 Ustawy, w tym w 

szczególności nie wniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy 

uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną 

kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty 

zaległych opłat, o których mowa w art. 4 Ustawy, a także koszty określenia wartości 

rynkowej lokalu. Nie wyklucza to innych potrąceń kwot poniesionych w związku ze 

sprzedażą prawa do lokalu. 

4. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu 

umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają członka 

Spółdzielni, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu. 

5. Warunkiem wypłaty, o której mowa w ust. 1 jest opróżnienie lokalu. 

6. Umowa spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego zawarta z innym członkiem przed 

wygaśnięciem prawa do tego lokalu jest nieważna. 

 

§ 60 

1. Roszczenie o zwrot wkładu mieszkaniowego jest zbywalne i podlega egzekucji. 

2. W razie ustania członkostwa przed uzyskaniem lokatorskiego prawa do lokalu, byłemu 

członkowi lub spadkobiercom zmarłego członka, jeżeli nie uzyskali członkostwa w trybie 
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przewidzianym w § 19 Statutu, przysługuje zwrot kwot wpłaconych na poczet wkładu 

mieszkaniowego. 

3. W razie śmierci członka przed ustanowieniem prawa odrębnej własności do lokalu, 

spadkobiercom członka przysługuje zwrot kwot wpłaconych na wkład budowlany. 

 

§ 61 

1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia 

wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej 

wartość rynkowa lokalu, ustalona w sposób przewidziany w ust. 2, nie może być wyższa od 

kwoty jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu 

przeprowadzonego przez Spółdzielnię, zgodnie z postanowieniami Statutu. 

2. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się zaległe opłaty, o których mowa w art. 4 Ustawy nie 

wniesioną przez osobę, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 

część wkładu budowlanego, a w wypadku gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez 

Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu – potrąca się kwotę 

niespłaconego kredytu wraz z odsetkami. Nie wyklucza to innych potrąceń kwot 

poniesionych w związku ze sprzedażą prawa do lokalu. 

3. Warunkiem wypłaty wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest 

opróżnienie lokalu, o którym mowa w § 23 ust. 3 Statutu 

4. Postanowienia ust. 1 - 3 stosuje się odpowiednio do spółdzielczych praw do lokali 

użytkowych i garaży. 

 

XIX. Przekształcanie tytułów prawnych do lokali 

 

§ 62 

Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 

mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia jest 

zobowiązana przenieść na niego własność lokalu po spełnieniu przez niego warunków, o 

których mowa w Ustawie i niniejszym Statucie.  

 

§ 63 

Spółdzielnia jest obowiązana pisemnie poinformować członka wnioskującego przeniesienie 

własności lokalu o zasadach i trybie rozpatrzenia wniosku. 

 

§ 64 

1. Koszty zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu, koszty założenia księgi wieczystej 

dla lokalu i wpisu do księgi wieczystej obciążają członka Spółdzielni, osobę nie będącą 

członkiem Spółdzielni lub najemcę garażu, albo pracowni wykorzystywanej przez twórcę do 

prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, na rzecz którego Spółdzielnia 

dokonuje przeniesienia własności lokalu. 

2. Jeśli do zmiany tytułu prawnego do lokalu jest niezbędne ustalenie przez rzeczoznawcę 

rynkowej wartości lokalu, koszty tej wyceny ponosi wnioskujący zmianę tytułu prawnego do 

lokalu nawet, jeśli nie przystąpi do umowy zmieniającej tytuł prawny do lokalu. 

 

§ 65 

1. Wnioskujący o zmianę tytułu prawnego do lokalu jest obowiązany wpłacić należności, 

warunkujące tę zmianę tytułu w terminie ustalonym przez Zarząd Spółdzielni. Termin ten 

powinien być podany w pisemnym zawiadomieniu o wyniku rozpatrzenia wniosku o zmianę 

tytułu prawnego do lokalu. 

2. W przypadku przenoszenia własności lokalu termin, o którym mowa w ust. 1, nie może być 

dłuższy niż 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną.  
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§ 66 

Spółdzielnia powinna przystąpić do podpisania umowy o przeniesienie własności lokalu w 

terminie 30 dni od uregulowania przez wnioskującego należności warunkujących zmianę 

tytułu prawnego do lokalu.  

 

§ 67 

1. Jeżeli w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości 

została wyodrębniona własność wszystkich lokali, po wyodrębnieniu własności ostatniego 

lokalu stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. 

2. W sytuacji, o której mowa w ust.1 zastosowanie znajdują zasady określone w art. 26 ust. 1,2,3 

Ustawy. 

3. Właściciele lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i 

utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do 

wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub Osiedlu. 

 

Przeniesienie własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze 

lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w prawo do odrębnej własności. 
 

§ 68 

1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 

mieszkalnego Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia 

własności lokalu po dokonaniu przez niego: 

1) spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów zakupu gruntu, 

2) spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na jego 

lokal, o ile Spółdzielnia skorzystała z pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu 

państwa uzyskanej ze środków publicznych lub innych środków, 

3) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 36 ust. 1 i 2 Statutu, 

2. wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu 

umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym 

obciążają członka Spółdzielni, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia 

własności lokalu, 

3. wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu 

umowy, o której mowa w ust. 1, wynosi ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym 

mowa w Ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

 

Przeniesienie własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu w prawo odrębnej 

własności lokalu. 

 

§ 69 

1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do 

lokalu, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po 

dokonaniu spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z 

wykupem gruntu, spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 36 ust. 1 i 2 Statutu. 

2. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu 

umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym 

obciążają osobę, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu. 

3. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu 

umowy, o której mowa w ust. 1, wynosi ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym 

mowa w Ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.  
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§ 70 

Spłaty, o których mowa w § 69 wyliczone przez Spółdzielnię, wnioskujący obowiązany jest 

wpłacić do Spółdzielni w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia pisemnego 

powiadomienia wnioskującego o warunkach finansowych przeniesienia własności lokalu. 

 

§ 71 

1. Z chwilą zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu, do którego wnioskującemu 

przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo 

do lokalu użytkowego, spółdzielcze prawo do garażu, hipoteki ustanowione na tych 

ograniczonych prawach rzeczowych obciążają nieruchomości powstałe w wyniku zawarcia 

umowy przeniesienia własności lokalu. 

2. Wierzyciel, którego wierzytelność w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu 

była zabezpieczona hipoteką na ograniczonym prawie rzeczowym, może dochodzić 

zaspokojenia z lokalu stanowiącego odrębną własność powstałą w wyniku zawarcia tej 

umowy. 

 

Przeniesienie własności lokalu zajmowanego przez najemcę jako pracownię 

wykorzystywaną przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, 

do której prawo najmu powstało przed dniem 24 kwietnia 2001 r. 

 

§ 72 

Na pisemne żądanie najemcy lokalu zajmowanego jako pracownię wykorzystywaną przez 

twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, do której prawo najmu 

powstało przed dniem 24 kwietnia 2001 r., jeżeli nakłady na budowę tego lokalu w pełnym 

zakresie poniósł najemca, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym najemcą umowę 

przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego: 

1) spłaty wszelkich długów związanych z tym lokalem, 

2) spłaty przypadającej na jego lokal części innych zobowiązań Spółdzielni związanych z 

budową, a w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni 

wraz z odsetkami. 

 

§ 73 

Spłaty, o których mowa w § 72, wyliczone przez Spółdzielnię, najemca obowiązany jest 

wpłacić do Spółdzielni w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy od dnia pisemnego 

powiadomienia najemcy o warunkach finansowych przeniesienia własności lokalu. 

 

XX. Ustanie członkostwa 

 

§ 74 

Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek:  

1) wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego; 

2) zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie; 

3) zbycia prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie; 

4) zbycia ekspektatywy własności lub udziału w tym prawie; 

5) wygaśnięcia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 

mieszkalnego; 

6) rozwiązania umowy o budowę lokalu, o której mowa w art. 18 Ustawy, 

7) w przypadkach określonych w art. 24
1
 ust. 1 i art. 26 Ustawy. 

 

§ 75 

Jeżeli członkowi przysługuje w danej spółdzielni więcej niż jeden tytuł prawny do lokalu 

będący podstawą uzyskania członkostwa, utrata członkostwa następuje dopiero w przypadku 

utraty wszystkich tytułów prawnych do lokali w ramach tej spółdzielni. Przepis ten stosuje się 

odpowiednio do członka, który jest stroną umowy lub umów o budowę lokalu lub lokali. 
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§ 76 

Osoby, których członkostwo ustało w następstwie zdarzeń o których mowa w §74 oraz 

członka zmarłego skreśla się z rejestru członków Spółdzielni ze skutkiem od dnia, zdarzeń 

powodujących ustanie członkostwa lub śmierci członka.  

 

XXI. Garaże 

 

§ 77 

Spółdzielcze własnościowe prawo do garażu członek Spółdzielni może zbyć innej osobie. 

Zbywający o fakcie zbycia garażu zobowiązany jest powiadomić Zarząd Spółdzielni. 

 

§ 78 

Garaż winien być używany do przechowywania pojazdu mechanicznego członka i osoby nie 

będącej członkiem lub wspólnie z nim zamieszkałych osób. 

 

§ 79 

Na zmianę sposobu użytkowania garażu wymagane jest uzyskanie zgody Zarządu Spółdzielni. 

 

§ 80 

Warunki korzystania z garaży i rozliczeń z tytułu kosztów i opłat określa umowa o 

użytkowaniu garaży, zawarta pomiędzy Zarządem Spółdzielni, a użytkownikiem garażu. 

 

XXII. Organy Spółdzielni 

 

§ 81 

1. Organami Spółdzielni są: 

1) Walne Zgromadzenie 

2) Rada Nadzorcza, 

3) Zarząd, 

4) Zgromadzenie Członków Osiedla (dla wyboru członków Rady Osiedla) 

5) Rady Osiedli. 

2. Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa w ust. 1 pkt 2,3,5 odbywają się w 

głosowaniu tajnym. Odwołanie członka organu Spółdzielni odbywa się także w głosowaniu 

tajnym, większością 2/3 głosów. 

3. Do organów Spółdzielni wchodzą kandydaci, którzy w wyniku wyborów otrzymali kolejno 

największą liczbę głosów . 

4. Przy podejmowaniu uchwał przez organy Spółdzielni wymienione w ust. 1, uwzględnia się 

tylko głosy za i przeciw uchwale. 

5. Tryb zwoływania posiedzeń organów Spółdzielni oraz sposób i warunki podejmowania 

uchwał przez te organy określa Statut oraz przewidziane w nim regulaminy dla tych organów. 

 

§ 82 

1. Członek Zarządu, Rady Nadzorczej i Rady Osiedla winny czynu lub zaniedbań, przez które 

Spółdzielnia poniosła szkodę, odpowiada za nie osobiście.  

2. Ustalenia zawarte w ust. 1 dotyczą odpowiednio Kierowników Administracji Osiedli. 

 

§ 83 

1. Członkom organów wymienionych w § 81 ust. 1 pkt 2 i 5 przysługuje wynagrodzenie w 

formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń określone w procentach 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w Ustawie z dnia 10 października 

2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zgodnie z Ustawą o Spółdzielniach 

Mieszkaniowych: 
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1) członek Rady Osiedla – 25 %, 

2) członek Rady Nadzorczej - 50 %, 

3) członek Prezydium Rady Osiedla, będący jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej - 

60%, 

4) członek Prezydium Rady Osiedla (bez członkostwa w Radzie Nadzorczej) – 35 % 

5) członek Prezydium Rady Nadzorczej (z członkostwem w Radzie Osiedla) - 65 %, 

5a) członek Prezydium Rady Nadzorczej (bez członkostwa w Radzie Osiedla) – 55 %, 

6) przewodniczący Rady Osiedla - 65 %, 

6a) przewodniczący Rady Osiedla, będący jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej lub  

prezydium Rady Nadzorczej – 80 %, 

7) przewodniczący Rady Nadzorczej - 95 %, 

8) członek prezydium Rady Osiedla, będący jednocześnie członkiem prezydium Rady 

Nadzorczej – 73 %. 

2. Wysokość ryczałtów określona w ust. 1 nie może być sumowana przy sprawowaniu dwóch 

lub więcej funkcji w organach Samorządowych. W takim wypadku przyjmuje się wyższy 

wskaźnik procentowy. 

3. W skład Prezydium Rady Osiedla i Rady Nadzorczej wchodzą:  

przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i przewodniczący stałych Komisji Rady. 

4. Szczegółowe zasady wypłaty wynagrodzeń określa regulamin uchwalony przez Radę 

Nadzorczą. 

 

XXIII. Walne Zgromadzenie 

 

§ 84 

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni. 

2. W związku z tym, że liczba członków Spółdzielni jest większa niż 500 Walne Zgromadzenie 

dzieli się na 4 (cztery) części. Zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego 

Zgromadzenia ustala Rada Nadzorcza kierując się zasadą terytorialności i liczbą członków w 

danym Osiedlu. Pod określeniem Walnego Zgromadzenia rozumie się wszystkie 4 (cztery) 

części łącznie. 

3. Każdy członek Spółdzielni ma jeden głos. 

4. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele 

Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, przedstawiciele Krajowej Rady 

Spółdzielczej oraz inni zaproszeni przez Zarząd goście. 

5. Członek Spółdzielni może brać udział tylko w jednej określonej dla niego części Walnego 

Zgromadzenia osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej 

niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem 

nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega 

odczytaniu po rozpoczęciu części Walnego Zgromadzenia, w której pełnomocnik zastępujący 

członka uczestniczy. 

6. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. 

Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu. 

 

§ 85 

1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy: 

1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej, 

2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i 

sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał, co do wniosków członków 

Spółdzielni, Rady lub Zarządu w tych sprawach, 

3) udzielanie absolutorium członkom Zarządu, 

4) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z 

działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie, 

5) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub 

sposobu pokrycia strat, z uwzględnieniem ust. 2 i 3, 
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6) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej 

 wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, 

7) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji gospodarczych oraz 

występowania z nich, 

8) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągać, 

9) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz 

likwidacji Spółdzielni, 

10) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady 

Nadzorczej, 

11) uchwalanie Statutu i zmian w Statucie, 

12) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze Związku 

Rewizyjnego oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie, 

13) wybór delegatów na zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, 

14)  uchwalanie zmian w regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia, 

15) decydowanie o wyodrębnieniu lub scaleniu Osiedli pod względem organizacyjnym i 

gospodarczym, 

16) wybór i odwoływanie poszczególnych członków Rady Nadzorczej i Rad Osiedli, 

17) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej. 

2. Nadwyżka bilansowa uzyskana przez Spółdzielnię za dany rok obrotowy z prowadzenia 

działalności gospodarczej innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi może być 

przeznaczona w szczególności na: 

1) częściowe pokrycie kosztów eksploatacji podstawowej dla członków Spółdzielni. 

Nadwyżkę rozlicza się proporcjonalnie do powierzchni lokali, 

2) zwiększenie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych w celu wyrównania stanu 

technicznego budynków mieszkalnych, 

3) prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej, 

4) inne cele, 

3. Strata bilansowa Spółdzielni powstała za dany rok obrotowy w innej działalności 

gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi pokrywana jest z funduszy, aż do ich 

wyczerpania w następującej kolejności: 

1) fundusz zasobowy, 

2) fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych. 

 

XXIV. Zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia, obradowania i 

podejmowania uchwał 
 

§ 86 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku w terminie do dnia 30 czerwca.  

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane z ważnych powodów przez Zarząd w 

każdym czasie. 

3. Zarząd obowiązany jest także zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na żądanie:  

1) Rady Nadzorczej, 

2) przynajmniej 1/5 członków Spółdzielni. 

4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu 

jego zwołania, w taki sposób aby możliwe było zredagowanie porządku obrad 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w wypadkach określonych w ust. 3 powinno być 

zwołane w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu 4 tygodni od dnia wniesienia żądania. 

Jeżeli to nie nastąpi, może je zwołać Rada Nadzorcza, Związek Rewizyjny, w którym 

Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt Spółdzielni. 

 

§ 87 

1. Członków Spółdzielni zawiadamia się o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia przez wywieszenie ogłoszeń w biurze Zarządu i Administracji Osiedli, co 
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najmniej 21 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Dodatkowo o 

czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się listownie Związek 

Rewizyjny w którym Spółdzielnia jest zrzeszona i Krajową Radę Spółdzielczą. 

2. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu 

wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz 

informacje o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami. 

3. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: zarząd, rada nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w 

tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 

14 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. 

4. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 4 w 

terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Projekt 

uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 

członków. 

5. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed 

posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. 

6. Zarząd przygotowuje pod względem formalnym i przedkłada pod głosowanie na Walnym 

Zgromadzeniu projekty uchwał i poprawki zgłoszone przez członków Spółdzielni. 

 

§ 88 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem 

obrad, podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w § 87 Statutu. 

Zasada ta nie dotyczy uchwały o odwołaniu członka Zarządu w związku z nie udzieleniem 

mu absolutorium. 

2. Walne Zgromadzenie może zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem 

obrad. 

3. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał bez względu na ilość 

uczestniczących w nim członków. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów 

chyba, że Ustawa lub Statut wymagają kwalifikowanej większości głosów. 

4. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części 

Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w Ustawie lub Statucie 

większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. 

5. W sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu 

zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki 

organizacyjnej do podjęcia uchwały konieczne jest aby w posiedzeniach wszystkich części 

Walnego Zgromadzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyło 

łącznie co najmniej połowa uprawnionych do głosowania członków. W sprawach zbycia 

nieruchomości do podjęcia uchwały konieczne jest aby w posiedzeniach wszystkich części 

Walnego Zgromadzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyło 

łącznie co najmniej 400 uprawnionych do głosowania. 

6. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyboru i odwołania 

członków organów Spółdzielni. 

 

§ 89 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni. 

2. Członek Spółdzielni może zaskarżyć do sądu każdą uchwałę z powodu jej niezgodności z 

przepisami prawa lub Statutu, na tej samej podstawie uchwałę może zaskarżyć także Zarząd 

Spółdzielni. 

 

§ 90 

1. Obrady każdej części Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej a w 

przypadku jego nieobecności wskazany przez Radę Nadzorczą członek Rady Nadzorczej. 

2. Członkowie zgromadzeni na swojej części Walnego Zgromadzenia wybierają Prezydium w 

składzie: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i dwaj asesorowie dla swojej części 
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Walnego Zgromadzenia. Członkowie Zarządu Spółdzielni nie mogą wchodzić w skład 

prezydium jakiejkolwiek części Walnego Zgromadzenia. 

3. Szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad Walnego 

Zgromadzenia. 

§ 91 

1. Z obrad każdej części Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują 

przewodniczący i sekretarz. W wypadku niemożności złożenia podpisu pod protokołem przez 

którąkolwiek z wyżej wymienionych osób protokół podpisuje wiceprzewodniczący w jej 

zastępstwie.  

2. Po zakończeniu ostatniej części Walnego Zgromadzenia w terminie do 7 dni Zarząd zwołuje 

Kolegium Walnego Zgromadzenia w skład którego wchodzą: przewodniczący i sekretarze 

poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, w celu zsumowania wyników głosowania 

poszczególnych uchwał. W przypadku nieobecności przewodniczącego zastępuje go 

wiceprzewodniczący a w wypadku nieobecności sekretarza jeden z asesorów danej części 

Walnego Zgromadzenia. Z posiedzenia Kolegium oraz z czynności liczenia głosów sporządza 

się protokół podpisany przez wszystkich uczestników posiedzenia. Podjęte uchwały również 

podpisują wszyscy uczestnicy tego posiedzenia. W terminie 14 dni od wyznaczonej w 

zwołaniu daty zebrania Kolegium ogłasza wyniki głosowań poprzez wywieszenie informacji 

w siedzibie Spółdzielni i Administracjach Osiedli i na stronie internetowej Spółdzielni.  

3. W przypadku równej ilości głosów oddanych na poszczególnych kandydatów do Rady 

Nadzorczej Spółdzielni o wyborze decyduje dłuższy staż członkowski w PSM „Przymorze” 

danego kandydata. 

4. Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni, co najmniej przez 10 lat. 

 

§ 92 

Protokoły z Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli 

Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady 

Spółdzielczej. 
 

XXV. Rada Nadzorcza 

 

§ 93 

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. 
 

§ 94 

1. Rada Nadzorcza składa się z członków wybranych spośród członków Spółdzielni w liczbie do 

25. 

2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady może być wybrana osoba wskazana 

przez tą osobę prawną. 

3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata, rozpoczyna się w dniu następnym po ogłoszeniu 

wyników wyborów, a kończy się wraz z wyborem nowego składu Rady na Zwyczajnym 

Walnym Zgromadzeniu w trzecim roku po wyborze ustępującej Rady. 

4. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez dwie kolejne kadencje.  

 

§ 95 

1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie proporcjonalnie, z poszczególnych 

Osiedli, w stosunku do ilości członków zamieszkałych w tych Osiedlach. Nie może być 

wybrany do Rady Nadzorczej pracownik Spółdzielni ani członek, który osobiście lub poprzez 

współmałżonka zajmuje się działalnością konkurencyjną wobec Spółdzielni, a także członek, 

który nie spełnia wymogów art. 56 i art. 57 Ustawy Prawo Spółdzielcze, a w szczególności 

uczestniczy jako wspólnik lub członek władz przedsiębiorców, prowadzących działalność 

konkurencyjną wobec Spółdzielni, wydzierżawia lokal użytkowy bądź świadczy różne usługi 

na rzecz Spółdzielni, w tym budowlano – remontowe. 
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2. W przypadku naruszenia zasad, ustalonych w ust. 1, Rada Nadzorcza zawiesza członka Rady, 

a najbliższe Walne Zgromadzenie winno podjąć decyzję o uchyleniu zawieszenia bądź o 

odwołaniu zawieszonego członka Rady i wyborze na jego miejsce nowego członka.  

3. Uchwała w sprawie wyboru pracownika Spółdzielni na członka Rady Nadzorczej jest 

nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy ze Spółdzielnią przez członka Rady 

Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie.  

 

§ 96 

Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. 

Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach: 

1) odwołania większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie 

2) zrzeczenia się mandatu, 

3) ustania członkostwa w Spółdzielni. 

 

§ 97 

Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który mandat utracił, do końca kadencji wchodzi 

członek wybrany podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 98 

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy: 

1) uchwalanie planów gospodarczych, programów działalności społecznej i kulturalnej 

Spółdzielni sporządzanych przez Zarząd Spółdzielni, uwzględniających projekty planów 

uchwalonych przez Rady Osiedli, 

2) nadzór i kontrola działalności Zarządu Spółdzielni poprzez: 

a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych, 

b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań 

gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię 

praw jej członków, 

c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów 

Spółdzielni i jej członków, 

3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia 

zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,  

4) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz 

występowania z nich, 

5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni, 

6) wybór i odwoływanie członków Zarządu, w tym prezesa i jego zastępców, 

7) na wniosek Zarządu zatwierdzanie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania 

finansowego Spółdzielni, oraz przyjęcie wniosków z tego badania, 

8) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki 

kontroli i ocenę sprawozdań finansowych, 

9) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między 

Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie 

członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do 

reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady, przez nią upoważnionych, 

10) uchwalanie regulaminu Zarządu, 

11) uchwalanie zasad rozliczania kosztów budowy i ustalania wysokości wkładu,  

12) uchwalanie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia, 

13) ustalanie podziału mandatów na członków Rady Nadzorczej z poszczególnych Osiedli 

zgodnie z § 95 ust. 1 Statutu, 

14) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu, 

15) uchwalanie regulaminu Rady Osiedla, 

16) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu i od decyzji Rad Osiedli, oraz rozpatrywanie 

skarg na ich działalność, 
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17) uchylanie uchwał Rad Osiedli, o ile są one niezgodne z przepisami prawa, Statutu, 

uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej; uchylenie powinno nastąpić w 

ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o uchwale, nie później jednak, niż w ciągu 6 

miesięcy od daty jej podjęcia, 

18) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w przypadkach określonych w Statucie, 

19) ustalanie wysokości opłat za czynności Spółdzielni związane z obrotem cywilno – 

prawnym mieszkań, 

22) uchwalanie regulaminu szczegółowych zasad wypłaty wynagrodzeń w formie ryczałtów 

pieniężnych członkom organów Spółdzielni zgodnie § 83 Statutu, 

23) podejmowanie uchwał w sprawach wymienionych w art. 27 ust. 4 Ustawy,  

24) zawieszanie członków Rady Nadzorczej i członków Rad Osiedli w razie naruszenia przez 

nich zakazu konkurencji, o którym jest mowa w art. 56 i 57 Ustawy Prawo spółdzielcze, 

25) uchwalanie zasad używania lokali mieszkalnych oraz zasad porządku domowego i 

współżycia mieszkańców, 

26) uchwalanie regulaminów, do których odsyła Statut oraz innych istotnych dla 

funkcjonowania Spółdzielni, 

27) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosków z przeprowadzonej lustracji 

Spółdzielni. 

28) w uzasadnionych przypadkach częściowe lub całkowite umarzanie odsetek z tytułu 

zadłużenia w opłatach za lokale użytkowe administrowane przez Zarząd Spółdzielni 

2. Rada Nadzorcza może żądać od członków Zarządu i pracowników Spółdzielni wszelkich 

sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan 

majątku Spółdzielni. Obsługę biurowo – administracyjną Rady zapewnia Zarząd Spółdzielni. 

3. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu. 

 

§ 99 

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego 

nieobecności zastępca przewodniczącego, co najmniej raz na kwartał. 

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być także zwołane na wniosek 1/3 członków Rady 

Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku. 

3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje osoba wybrana spośród uczestników 

posiedzenia Kolegium Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w § 91 ust. 2 Statutu. 

 

§ 100 

1. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium i Komisji uczestniczą osobiście członkowie 

Rady Nadzorczej oraz mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, oraz 

inne zaproszone przez przewodniczącego osoby. 

2. Rada Nadzorcza zdolna jest do podejmowania wiążących uchwał przy obecności, co najmniej 

połowy jej członków. 

 

§ 101 

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Prezydium Rady Nadzorczej, w skład którego 

wchodzą: przewodniczący, jego zastępcy, sekretarz i przewodniczący stałych komisji Rady. 

2. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie działalności Rady i jej Komisji. 

3. Wnioski członków Spółdzielni, nie wynikające ze stosunku członkostwa oraz pisma 

kierowane do Rady Nadzorczej w sprawach nie należących do jej kompetencji, Prezydium 

Rady Nadzorczej przekazuje według właściwości. 

 

§ 102 

Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona członków Komisji Rewizyjnej oraz może powołać 

inne Komisje stałe lub czasowe.  
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XXVI. Zarząd 
 

§ 103 

1. Zarząd składa się z 3 osób, w tym prezesa i jego zastępców, wybranych przez Radę 

Nadzorczą na czas nieokreślony. 

2. Wymagania stawiane członkom Zarządu określa każdorazowo Rada Nadzorcza. 

3. Rada Nadzorcza może odwołać członków Zarządu. Odwołanie członka Zarządu wymaga 

pisemnego uzasadnienia. Ponadto Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków 

Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium. 

4. Z członkami Zarządu Rada Nadzorcza nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy stosownie do 

wymogów kodeksu pracy. 

5. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień, wynikających ze stosunku pracy. 

 

§ 104 

1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji niezastrzeżonych w ustawie 

lub Statucie innym organom Spółdzielni, a w szczególności: 

1) podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia członków do Spółdzielni oraz zawieranie 

umów w sprawie lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży, 

2) podejmowanie decyzji w sprawie wykreślenia z rejestru członków, o ile Ustawa tak 

stanowi, 

3) sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności społeczno – 

kulturalnej na podstawie odpowiednich planów i programów, uchwalonych przez Rady 

Osiedli. Plany, o których mowa w zdaniu poprzednim winny mieć charakter koncepcyjny, 

uwzględniający sytuację techniczno – ekonomiczną Spółdzielni i poszczególnych 

Administracji, 

4) prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie 

związanych z tym niezbędnych czynności, 

5) zabezpieczenie majątku Spółdzielni, 

6) sporządzanie rocznych sprawozdań i bilansów oraz przedkładanie do zatwierdzenia 

Walnemu Zgromadzeniu, 

7) zwoływanie Walnego Zgromadzenia, 

8) zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań do wysokości ustalanych przez 

Walne Zgromadzenie na wniosek Rady Nadzorczej, 

9) udzielanie pełnomocnictw,  

10) współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami 

spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi, 

11) zawiadamianie osób, o których mowa w § 36 i w § 37, poprzez pełnomocników Zarządu 

o zmianie cen i opłat za dostawę wody zimnej, rozliczanej według stanu wodomierzy i 

odprowadzanie ścieków sanitarnych oraz podatku od nieruchomości, zgodnie z 

uchwałami Rady Miasta Gdańska i innych cen i opłat niezależnych od Spółdzielni, 

12) zawieranie umów przeniesienia własności lokali według zasad ustalonych w Ustawie o 

spółdzielniach mieszkaniowych, 

13)  dbanie o dobro i dalszy rozwój Spółdzielni. 

3. Zarząd uczestniczy na zaproszenie Rady Nadzorczej w posiedzeniach Rady oraz udziela 

potrzebnych wyjaśnień. 

4. Zarząd Spółdzielni odpowiada za organizację i stworzenie prawidłowych warunków odbycia 

Walnego Zgromadzenia. 

5. Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu 

Zgromadzeniu. 
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§ 105 

1. Zarząd pracuje kolegialnie pod kierownictwem Prezesa na odbywanych okresowo 

posiedzeniach. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach 

podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu. 

2. Podział czynności pomiędzy członkami Zarządu, sprawy zastrzeżone do decyzji kolegialnych, 

tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin 

Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu. 

 

 

§ 106 

1. Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają przynajmniej dwaj członkowie Zarządu, lub 

jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik). 

2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni 

osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy. 

 

§ 107 

1. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do 

dokonywania czynności prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością 

gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a 

także pełnomocnictwo do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności 

szczególnych. 

2. Udzielenie pełnomocnictwa do dokonywania czynności wymienionych w ust. 1, wymaga 

zgody Rady Nadzorczej, po uzyskaniu uprzednio opinii Rady Osiedla. 

3. W granicach udzielonego przez Zarząd pełnomocnictwa kierownik Administracji Osiedla 

samodzielnie kieruje gospodarką Osiedla, mając na uwadze troskę o mienie Spółdzielni i 

zasady rachunku ekonomicznego.  

 

XXVII. Rada Osiedla 
 

§ 108 

1. Rada Osiedla może liczyć do 25 członków, wybranych w głosowaniu tajnym na 

Zgromadzeniu Członków Osiedla na 4-letnią kadencję spośród członków, którym przysługuje 

spółdzielcze prawo do lokalu na terenie danego Osiedla lub są właścicielami lokali 

mieszkalnych lub użytkowych na tym terenie, zaliczonych przez Radę Nadzorczą do danej 

części Walnego Zgromadzenia. Kadencja Rady Osiedla kończy się z dniem ogłoszenia 

nowego składu Rady Osiedla w czwartym roku po wyborze.  

2. Zgromadzenie Członków Osiedla jest organem Spółdzielni, w którego skład wchodzą 

członkowie uprawnieni do uczestnictwa i głosowania w danej części Walnego Zgromadzenia. 

Do kompetencji Zgromadzenia Członków Osiedla należy wyłącznie wybór, odwoływanie lub 

zawieszenie członków Rady Osiedla. W pozostałym zakresie do Zgromadzenia Członków 

Osiedla stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Walnego Zgromadzenia. 

Szczegółowy tryb zwoływania i obradowania Zgromadzenia Członków Osiedla określa 

regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie. 

3. Członek Spółdzielni wybrany do Rady Osiedla może pełnić daną funkcję w Prezydium Rady 

jedynie przez dwie kolejne kadencje. Ponowny wybór na daną funkcje w Prezydium Rady 

może nastąpić po przerwie wynoszącej jedną kadencję. 

 

§ 109 

1. Nie może być wybrany do Rady Osiedla członek, który osobiście lub poprzez współmałżonka 

zajmuje się działalnością konkurencyjną wobec Spółdzielni, a w szczególności wydzierżawia 

lokal użytkowy, bądź świadczy różne usługi na rzecz Spółdzielni, w tym budowlano- 

remontowe oraz pełnomocnik Zarządu – Kierownik Administracji tego Osiedla lub jego 

zastępca i osoby pozostające w związku małżeńskim z kierownikiem lub jego zastępcą, albo 
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w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu w linii 

bocznej. 

2. W przypadku naruszenia przez członka Rady Osiedla zakazu konkurencji, o której jest mowa 

w ust. 1, Rada Nadzorcza na wniosek Rady Osiedla może podjąć uchwałę o zawieszeniu 

członka w czynnościach tego organu. Ostateczną decyzję w sprawie zawieszonego członka 

podejmuje najbliższe Walne Zgromadzenie. 

 

§ 110 

1. Mandat członka Rady Osiedla wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. 

2. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje na skutek rezygnacji, ustania członkostwa 

w Spółdzielni lub zamiany mieszkania na mieszkanie położone na terenie innego Osiedla. 

Ponadto członek Rady Osiedla może być odwołany przez organ, który dokonał wyboru, przed 

upływem okresu, na jaki został wybrany. 

3. Na miejsce członka Rady Osiedla, który stracił mandat, najbliższe Zgromadzenie Członków 

Osiedla dokonuje wyboru innego członka Rady do końca kadencji. 

4. Rada Osiedla jest zdolna do podejmowania wiążących uchwał przy obecności co najmniej 

połowy jej członków. 

 

§ 111 

1. Do zakresu działania Rady Osiedla należy: 

1) uchwalanie projektów planów gospodarczych w zakresie gospodarki zasobami 

lokalowymi i działalności społeczno - kulturalnej przy uwzględnieniu zasad 

prawidłowego gospodarowania, 

2) zatwierdzanie kosztów eksploatacji i innych opłat o których mowa w art. 4 Ustawy przy 

uwzględnieniu troski o stan techniczny budynków oraz zasad prawidłowego 

gospodarowania, 

3) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością kierownika Administracji Osiedla 

poprzez: 

a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych, 

b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Administrację Osiedla zadań 

gospodarczych, 

c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania wniosków członków Spółdzielni i 

uchwał Rady Osiedla, 

d) składanie wniosków do Zarządu o nagradzanie, karanie i odwoływanie, 

4) koordynowanie działalności społeczno – kulturalnej na terenie Osiedla, 

5) stawianie wniosków dotyczących utworzenia na terenie Osiedla placówek gospodarczych 

i socjalnych, 

6) współdziałanie z organami Rady Miasta i organizacjami społecznymi w dziedzinie 

realizacji zadań gospodarczych, socjalnych i kulturalnych w Osiedlu oraz innych zadań o 

charakterze ogólnomiejskim, 

7) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków oraz rozpatrywanie skarg na działalność 

Administracji Osiedla, 

8) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Osiedla, 

9) opiniowanie kandydatów na Kierownika Administracji Osiedla i jego zastępców,  

10) w uzasadnionych przypadkach częściowe lub całkowite umarzanie odsetek z tytułu 

zadłużenia w opłatach za lokale. 

2. Jeżeli Rada Osiedla nie podejmie czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jej 

kompetencje w tym zakresie przejmuje Rada Nadzorcza. 

3. Uchwały Rady Osiedla w sprawach wymienionych w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 8 i 10 są stanowiące. 

4. Inne uchwały Rady Osiedla, podjęte w ramach jej kompetencji, mają charakter opiniodawczy. 

 

§ 112 

Szczegółowy zakres działania, tryb obradowania oraz sposób podejmowania uchwał i inne 

sprawy organizacyjne Rady Osiedla określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. 
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XXVIII. Gospodarka i organizacja Spółdzielni 
 

§ 113 

1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy 

zapewnieniu korzyści swoim członkom. 

2. Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości zarządzanej przez 

Spółdzielnię, a przychodami z opłat, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty 

eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.  

3. Nadwyżkę bilansową uzyskaną przez Spółdzielnię z prowadzenia działalności gospodarczej 

innej niż wymienionej w ust. 2, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obowiązkowe 

obciążenia wynikające z odrębnych przepisów, przeznacza się zgodnie z uchwałą podjętą 

przez Walne Zgromadzenie. 

 

§ 114 

Spółdzielnia odpowiada za zobowiązania całym majątkiem. 

 

§ 115 

1. Fundusze Spółdzielni stanowią: 

1) fundusz zasobowy, 

2) fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych, 

3) fundusz udziałowy. 

2. Spółdzielnia tworzy następujące fundusze celowe: 

1) fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych, 

2) fundusz inwestycyjny, 

3) fundusz społeczno-kulturalny, 

4) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników, 

5) fundusz pomocy społecznej dla członków Spółdzielni. 

3. Inne fundusze celowe, nie wyszczególnione w ust. 2 mogą być tworzone na podstawie 

uchwały Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami prawa. 

4. Szczegółowe zasady tworzenia i gospodarowania funduszami, o których mowa w ust. 1 pkt 3 

oraz w ust. 2 i 3, określają regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą. 

 

§ 116 

1. Spółdzielnia prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 

2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. 

3. Roczne sprawozdanie bilansowe Spółdzielni podlega badaniu pod względem rzetelności i 

prawidłowości w trybie i według zasad określonych w odrębnych przepisach. Uchwałę w 

sprawie poddania sprawozdania badaniu podejmuje Rada Nadzorcza. 

4. Roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni, łącznie ze sprawozdaniem finansowym i 

opinią biegłego rewidenta wykłada się w lokalu Spółdzielni, co najmniej na 14 dni przed 

terminem Walnego Zgromadzenia w celu umożliwienia członkom Spółdzielni zapoznania się 

z nim. 

 

§ 117 

Straty bilansowe Spółdzielni pokrywa się z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej 

ten fundusz z funduszu udziałowego, a następnie z funduszu remontowego zasobów 

mieszkaniowych. 

 

XXIX. Przepisy szczególne i końcowe 
 

§ 118 

W wypadku likwidacji Spółdzielni, majątek pozostały po spłaceniu przypadających od niej 

należności, złożeniu do depozytu sądowego kwot na pokrycie należności jeszcze nie 
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wymagalnych i spornych oraz po wypłaceniu udziałów, zostaje przeznaczony na cele 

wskazane w uchwale ostatniego Walnego Zgromadzenia. 

 

§ 119 

1. Członkowie, którzy nabyli własnościowe prawo do lokalu użytkowego przed zmianą Statutu, 

zachowują to prawo na dotychczasowych zasadach. 

2. Prawo, o którym mowa w ust. 1 jest zbywalne, podlega dziedziczeniu i egzekucji. 

 

 

§ 120 

Z dniem 1 stycznia 1995 r. Spółdzielnia nie prowadzi nowych zapisów do rejestru zamiany 

mieszkań. 

 

§ 121 

1. Jeżeli właściciele lokali w budynku lub w budynkach położonych w obrębie danej 

nieruchomości podejmą uchwałę o odłączeniu się od Spółdzielni, wówczas Spółdzielnia ma 

prawo zażądać od właścicieli tych lokali zwrotu części nakładów poniesionych przez 

Spółdzielnię z funduszu remontowego lub pożyczek zaciągniętych przez dane Osiedle na 

remont danego budynku (między innymi: ocieplenie, elewacje, dachy, dźwigi).  

2. W związku z koniecznością spłaty pożyczek zaciągniętych przez poszczególne Administracje 

Osiedli na wykonane remonty poszczególnych nieruchomości przy ustalaniu bieżącego 

odpisu na fundusz remontowy należy uwzględnić konieczność tej spłaty przez członków 

Spółdzielni, właścicieli lokali nie będących członkami Spółdzielni oraz osób nie będących 

członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. 

3. Podstawą takiego żądania jest fakt nierównomiernego stanu technicznego budynków w 

Spółdzielni, z których część jest wyremontowana ze wspólnych środków z pożyczek, a część 

przewidziana jest do remontu w latach przyszłych.  

 

§ 122 

Do czasu wydania nowych regulaminów, o których jest mowa w Statucie, stosuje się 

dotychczasowe regulaminy, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami Statutu. 

 

§ 123 

Zmiana Statutu Spółdzielni wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 

2/3 głosów. 

 

§ 124 

1. Do czasu zarejestrowania w Sądzie Rejonowym w Gdańsku niniejszego Statutu, 

postanowienia dotychczasowego Statutu pozostają w mocy. Jednakże, w razie sprzeczności 

między zapisami dotychczasowego Statutu, a obowiązującymi przepisami stosuje się przepisy 

powszechnie obowiązujących ustaw. 

2. We wszystkich przypadkach nieokreślonych w niniejszym Statucie mają zastosowanie 

przepisy ustaw: 

1) Ustawa – Prawo Spółdzielcze z 16 września 1982 – tekst jednolity (Dz. U. z 1995 r. nr 54, 

poz. 288), z późniejszymi zmianami, 

2) Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, 

poz. 27), z późniejszymi zmianami, w tym zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia 14 

czerwca 2007 r. o zmianie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych 

innych ustaw oraz Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie Ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych, ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – prawo 

spółdzielcze. 
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§ 125 

Spółdzielnia umieszcza ogłoszenia w stosownych publikatorach gdy jest to wymagane 

przepisami prawa. 

 

§ 126 

Statut wywołuje skutki prawne z dniem jego zarejestrowania przez sąd rejestrowy. 

 


