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I. PosTAt\lowIENIA oGÓLNE

§l

Społdzielnia nosi nazwę: Społdżiolnia Mieszkaniowa " Osada Leśna"
w Mińsku Mazowieckim, zwana dalej Społdzietnią.

§2

1 . Siedzibą Społdzielni jest miasto Mińsk Mazońecki ul. Gen. K. SosŃowskiego 4 t
2. Społdzielnia działa na leTeni€ miasta Miń§k Mażowiecki.
3. c,,as uwania spóldlelni jest nieograniczony
4. Spółdzielnia prorładzi działalność na podstawię stafufi! ustawy z dnia l6 Września

l982 r. Pmwo Spółdzielcze /Ą.Dz.U z2ol7 r. , poz l560 żę Znianami),
Ustawy z dnia l5 grudnia 2000 roku o spółdzielńach mięszkaniorłych ( §. Dz.U. z
2018 r., Nr l 19, poz. 845) i innych ustaw."

§3

l . Celem społdzielni jest zaspokojenie pot zeb mievkaniowych cżoŃów i ich rcdzin oraz po-
trzeb go§podar§zych, wynikających z zamieszkiwania w sŃdzielczym Osiedlu lub budyn-
ku.

2. Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych Spółdzielnia moźr:

l ) budowac lub nabywac budynki w celu ustanowienia na zęcz członków odĘbnej wła-
sności znajdujących się w rych budyrkach lokali mieszkalnych,

2) budować lub nabl,rłaó budyŃi w celu u§tanowienia na żecż członków odębnej wła-
sności znajdujących się w tych bud},nkach lokali przeznaczonych na cęlę użytkowe,

3/ budowac lub naĘ,wać bud}nki garżowe w celu ustanowienia na rzęcz człoŃów
odrębnej własności do aajdujących się w tych budynkach garaży iub stanowisk
8araźowych,

4/w}tajmować członkom i innym osobom lokale mieszkalne. u4łkowe, garaże i stano-
wiska garażowę na 7a§adach określonych w statucie,
S/budować lub nablłac domy jednorodziratę w celu przenie§ienia na rzecz członków
własności tych domów,
ó/budowac lub nabl,wŃ budynki w celu wynajmowania lub sprzedaĄ znĄdĄąrych się
w tych budyŃach lokali mieszkalnych lub loka.li o irmym przeznaczeniu.

3. Przedmiotem działalności Społdzielni jest:

1) obsługa nieruchomości na własny rachunek,
2) zagospodarowanie i sp.zedaż nieruchomości na własny rachunek,
3) kupno i sprzedż nieruchomości na własny rachunek,
4) wynajem nieruchomości na własny mchunek,
5) zarządża.nie nieruchomościami na zlecenie
6) działal'rcx zwięana z kulturą rekreacją i sportem.
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4. Społdzielnia ma ońńęek zarądzańa nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub
nab!ę na pod§ta§,ie ustauy mieniejej członków, zaś dla zaspokojenia potrżeb gośpodar-
czych i kultumlnych członków i ich rodzin prowadżi inną działalność gospodarczą zwią_
zaną bezpośrednio z realizacją celu okeślonego w § 3 ust. l statutu, \ł intęresie swoich
cżonkó\ł. a§ szczególnoś.i może:
1) nab!,\^ać potrżebne jej tereny na wlasność lub przejmować w uż}tkowanie wieczyste.
2) budo\\ ać iub nab}T ł,ać urz4dzenia pomocnicze i gospodarcze,
i) zĄrzĄdz^ć nieruchomością nie stanowiącą jej mieńa lub mieńa jej czlonków na po-

sta*ie umorł_"- zawartej z włŃcicielami Ę nieruchomości
,l) plł,Ąsać \\,miarę potrzeb zakłady własne w celu prowadzenia wyspecjalizowanej

działalności gospodarczej,
5) oĘaniżo\ł?ć wśród mieszkńców wzajemną pomoc, rozwijŃ działalność społoczną

w z*l*ie zarądzańa zasobami mieszkaniowymi,
6) propago\ł?ć kulturę wspóĘcia społecanęgo, prowadzić świalice. kluby. biblioteki,

zespo\ arq snczne ikoła zainteresowań.
7) pro\^,adzić działalność usługową i handlową a w §zczęgólności:

a) organizować i prowadżć produkcję pomocricz4 zwięłltą zbtldową domów,
b) zlp€\łnić rtadzór techniczny i inwestorski przy budowie domów,
c ) organizować zaopatrzenie w materiĄ budowlane, instalacyjne i ime,
d) prouadzić działalność handlową i usługową w zakresie oczekiwanyn przez

cżonków.
el prowadzić inne sprawy zwięane z organizowaniem budowy domów dla

cżoŃów.

5. Społdziehia wspołdziałą na podstawie umów, z organizacjami społdzielcz}mi orażzin,
nlmi organizacjami społecznymi i gospodarczymi. w szczególności może ona tworzyć z
łmi olganizacjami społdzielnie osób prawnych, spółki handlowe i c}Ąłilne. a także w
prz_rpadkach gospodarczo i społecznie uzasadnionych. zawierać urno§y w przedmiocie
inm;nisuołania budynkami mieszkalnymi.

ó_ Spółdzielnia może przrystąpić do związków rewiryjnych,

7, Z u*agi. iż Społdzielnia nie posiada w swoich zasobach lokali mięszkalnych, do których
cżoŃolłi przysługiwałoby społdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, Społdzielnia nie
zalłiera z cżoŃami umó\ł o ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do loka-
lu zarółno co do lokali z odzysku, jak i co do lokali z nowych inwestycji.

8. Organem uprawnionym do podejmowania decyzji o utworzeniu lub przysąpieniu do
innlch organizacji gospodarczych oraz wysĘpięniu ż nichjęst walne zgromadzenie,
Lróre ró§nież podejmuje decyzję w przedmiocie zbycia części udziałów tych
or_qanizacj i.

9. OĘanem uplawnionym do okeślenia kryteriów organizacyjnych i finarrsowych
podjęcia dźałalności, o której mowa w ust. 2 i ust. 4 pkt l -7 jest Walne

Zgomadzenie CżoŃów.
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Il. czŁol\KowE,lcH PRAWA I oBowIĄzKI

A- czlonkośtwo w §FxiIdzielni

§4.

l. CżoŃiem śŃłdzielni jeś osoba fizyczlą chŃby ńe miała zdolności do czynności p!"aw-
nych lub mida ograniczon4 zdolność do czyrmości pmwnych:
l/ której pr4lsĘuje sńdzielcze własnościowe piawo do lokalu
2/ Ltórej przysfuguje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu zwane dalej
,,ekspektątywą wła§ności"
3/ ĘdęazźoĄcielem sŃdzień, z 7astrzążeńem ust. 9
Rąręzentowanie osoby nie posiadającej pełnej zdolności do czynności pmłnych
określają przepisy kodeku cyłilnego.

2. Cżonkami społdzielni ą oboje małinŃońe jeżli prawo do lokatu przysługuje im wsŃl-
nie albo jezeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie pmwa oĘbnej wła-
sności lokalu,

3. Członkiem społdżelni jest osoba prawną któĘ przysługuje społdżelcze własnościowe' pmwo do lokalu, ekspektatyrła własności lub Ędąca załoĄcielem społdzielni. osobie tej
nie przysługuję lokatorskie prawo do lokalu miesżalnego.

4. Członkiem sŃłdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu.
Właścicielowi lokalq który nie jest człoŃiem społdzielni przysfuguje loszczenię o prz]-
jęcie w poczęt człoŃów spółdzielni. Przepis ań. 16 Ustawy z dnia 16 ł,rześnia 1982 r. -
Prawo sŃdzielczę stosuje się odpowiednio. Osobą kńra nabyła prawo odrębnej własno-
ści lokalu, zachowuje członkostwo w spółdzielni,

§5.

l, CżoŃostwo w spółdzie|ni powstaje z chwilą:
l/ nabycia ekspśk latywy wł8sności
2/ zawarcia umowy o nabycie społdzielczego własnościowego prawa do lokalu
3/ wpisania społdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego w pr4ryadku osób będących
założycielami §półdzielni.

_ 2.- skleśla się

3._ skreśla się

4.- skeśla się

5.- skreśla się

6. Przepisy § 4 ust, l pkt l i 3 stosuje się odpowiednio do osób, którym przysługuje prawo
do miejsca postojowego w ga.a,źu wielostanowiskowym lub w garażu wolno stojącym, o
którym mowa w ań. 17.19 u.s.m. lub do ułamkowego u&iału we wsŃłwłasności garażu
wielostanowiskowego, o którym mowa w art. 27.1. tr.s.m.
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7, JeZeli społdzielcze własnościowę prawo do lokalrl prawo odrębnej własności lokalu albo
ekspektatywa własności nalęży do kilku osób, czloŃiem §połdzielni może być tylkojed-
na z ńcĘ chyba że przysługuje ono wspólnie małżoŃom, w p.Zypadku zgłoszenia się
killrr uprawnionych rozstrzyga Ęd w poĘpowarriu nieprocesowym. Po bezskutecznym
upł}.wie \łyznaczonego przez społdzielnię terminu wysąpienia do sądu, nie dłuższego
nż 12 miesięcy, wyboru dokonuje spółdziehia. Do czasu rozstrzygnięcia, o któr}łn
mowa w zdaniu drugim lub łyboru, o którym mowa w zdaniu trzecim, osoby, którym
przysługuje społdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności loka-
lu albo ekspśktatywa własności, mogą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu
rłykonania uprawnień wynikających z człoŃostwa w społdzielni.

§6 /skreśla się/

§7

1. ZArzĄd prorł,adzi Ąestr cżonków, zawieĄący ich imiona i naz*iska oraz miejsce za_
mieszkanią w odniesieniu do cźoŃów _ o§ób prawnych ich nazwę i siedziĘ, wysokość
wniesionych wkładów mieszkaniowych i budowlanych, aniany danych w qm zakresie,
datę przyjęcia w pocżet cżłonków oraz datę ustania członkostwa.

2. Cżonek Społdzielni, jego małżoDek i wierzyciel członka lub Społ<lzielni ma prawo
prz€glądać rejestl.

B. Prawa i obotviązki czlonków

czlrrrre i bieme prawo wyborczę do organów Spółdzielni,
prawo do czynnego udziału w życiu Społdzielni i zg}aszańa wniosków w
sprawach żwiązanych z ięj działalnością,
prawo udziału z głosem decydującym w Walnym Zgromadzeniu Członków
lub przez pełnomocnika oraz prawo ądania w trybie prżewidzianym w statu-
cie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków i żądania
zamieszczenia w porządku obrad oznaczonych spraw.
prawo do otrłmania w sposób wskazany w statucie informacji o czasie, miej-
scu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia CzłoŃów,
prawo do otrzymania kopii uchwał organów społdzielni i protokołów obrad
organów spółdzielni
prawo do otrz}.rrrania odpisu obowiązującego statufu oraz regulaminów wyda-
nych najego podstawie
prawo do p.zęglądania w siedzibie spółdzielni tejestru człoŃó\ł społdzięlni,
pmwo do otrzymania protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych
prawo zź§kar:żźnia do sądu uchwał Walnego Zgromadzenia Członków z po-
wodu ich niezgodności z przepisami prawa lub Stafufu,

l0) prawo do odwoł}.ivania się w postępowaniu wewnątrz §Ńłdżięlcż}m od
rĘhwał w §prawach iłlnikających zę slo§unku członkostwa w sposób i W tęr-
minach okleślonych w Statucie,

l1)prawo do korzystania wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi z wszelkich
urządzeń i usług Spółdzielni,

§8

l)
2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)



2.

1

l2) pmwo źądania zawarcia umowy ze Społdzielnią:

a) budowę lokalu w aybie okeślon}m Statutem Społ<lziehi
b) o ustanowieniu oĘbnej własności lokalu mieszkalnego, uątkowego,

przęniesienie własności Ńeruchomości zóudowanej garażm
c) przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spół-

dżelcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, uĄtkowego lub ga-
ftż.l,

l3) prawo do korzystania ze wslólnych pomiesrczeń SŃdzielni,
14) pra\ło do otrz}mania kopii umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami

rrzecimi oraz kopii faktur z zaslrzEż]f'j'iem Dsl. 2
l5)prawo :4dania przed§tąwienia kalkulacji wysokości opłat zl'..tęalych z eks-

ploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lo_

kale, eksploatź.ją i utrzymanięm nieruchomości stanowiących mięńe spół-
dziehi oraz z pokrywanięm żobowiązań sŃłdzięld z innych §tułóW,

16) prawo do wynajęcia lokalt1 do którego przysługuje cżonkowi spółdzielcze
prawo do lokalu

SŃdziolnia moż odmówić cżonkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzeci-
mi, jeżęli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawą że czło-
nek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem społ<lzielni i
przęz to włzĄdzi spółdzielni znacutą szkodę. Odmowa powinna być w}.rżona na pi-
śmie. Członęk, któręmu odmówiono wglądu do umów zawieranych przrz spclłdzielnlę z
osobarni trzecirni, rnoże złożyć wniosęk do sądu ręjęstrowego o zobowiązanie spóldziel-
ni do udostęplięnia tych trlnów. Wnios€k nalery ńo4ć w tem,inie 7 dni od dnia dorę-
czenia cżoŃowi pisemnoj odmovy.
odpis slatutu i regularninów wydanych tlajęgo podstawię członęk oażymuje bezpłatnie.
Zsady i tryb udosępłtiania dokurnentow, o których rnowa w uś. l pkt 5 , pkt 8, pL1 14 ońz
rysokości ophty za sporządzenie ich kopii okeśla regulamin uchrłalony przez Radę Nadzor-
c2+

§9

członek jest obowiązany:

l) prześrzegac postanowień Stafutu, Iegulaminów i innych uchłał orgańw SpołdzięlŃ,
otaz zasad wspćńĘcia spolecznego /dobrych obyczajówl,

2) wspriłpracować ze §połdzielnią nad doskona.leniem jakości i efektywności jej działa-
nia,

3) - skr€śla się

4) wnieść wkład budowlany,

5) uiszczać t€rmino\ło opłaty za uż},wanie lokalu, garazu lub miejsca postojowego,
uczestniczyć w pokrywaniu pełnych kosżów eksploatacji i utrzymania nieruchomości
stano\łiących mienie Społdżelni 1 zobovłięai SŃdzielni z innych §.tułów zgodnie
z regulaminem uchwalonym prżęz Radę Nadzorczą

3.
4.
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6) - skreśla się

7) dbać o dobro i rozwój Społdzielni, o poszanowanie jej mienia i ojego zabezpieezenie,

8) uczestniczyć w pokrywaniu stat społdzielŃ,

9) podporządkować się decyzjom organów samorządowych Społdzielni w zakresię dba-
łości o mienie Społdzielni oraz zrnian warunków użł,tkowania lokali,

l0) utrżymywŃ swój lokal w nalełtym stanie,

1 1) przestrzegać regulaminu porządku domowego,

12) korzystac z pomieszczeń i urządzeń wsŃlnych w sposob ńeuaudniający korzystanie
z nich innym,

13)na ądanie administracji zezwolić na wstęp do lokalu ilekoć jest to niezĘdne do
przeprowadzenia kontroli stanu technicznego lokalu, konserwacji, .emonfu lub usu-
nięcia awarii, ponadto w celu rł}Tosżenia budynku, jego części lub innych lokali w
dodatkowe instalacj€ bądź rnodęmizację instalacji, a także w celu łykonania operatu
szacunkowego przeż rżeczoznawcę majątkowego, jak również w celu kontroli spraw-
ności zainstalowanych, w lokalu urządzń pomiarowych i podzielników oraz odczlłu
wskazali tych ulądzeń.

14) zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklamcji czloŃowskiej, o
zrńańe liczby osób zarnieszkujących w lokalu, a takźe o wynajęciu lokalu na inne
cele niż określonę w umowię o u§tanowieniu prawa do lokalu lub przydziale otrzyma-
nym przez członka na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów

l5) zawiadarniać SEiłdzielnię o kżdych planowanych pracach remontowo-budowlanych
za wyjątkiem odnawiania lokalu, przy czym dokonywanie zmian powodrrjących od-

Ępstwa od projektu budowlarrego wymagają zgody Społdzielni. W pr4padku doko-
nania zrnian w lokalu powodującycb odstępśwa od projęktu budowlanego członek
zobowiązany jest przyuTócić lokal do stanu poprzedniego na własny kosź.

l 6) wykonywać inne obowiązki okeślone w stafucię sŃłdzielni

l7) niezwłocznie udostępnić lokal w cęlu uslmięcia awarii w),v/ofującej szkodę lub
l,Jb zaglażĄącęj bężpośrednio powstaniem szkody. Jeżeli osoba tajest ńeobecna lub

odmawia udostępnienia lokalu, społdzielniach ma prawo wejść do lokalu w obecno-
ści fuŃcjonariusza Policji, a gdy wym€a to pomocy straży poźramej , takie pr4 jej
udzia|e_



c.

9

Postępo!łanie wewnątrz śpól&ielcze

§10

Wńoski i skargi cżonków skercwane do Zarządu powinny być rozpaĘ,wane przrz7arzĄ
w ciągu l miesiąca ajEżpli spmwajest skomplikowana w ciągu 2 niesięcy od dnia ich zło,
żjenia_ O sposobie załatwienia wniosllr lub skargi Zarząd zawiadamia zainteresowanego
członka na piśmie.

W razie odmownego załłwienia wniosku lub skargi w sprawie w}łikającej ze stosuŃu
cżoŃośwa Zarząd jest obowiąany podac uzasadnienie i pouczyć członka o prawie wnie-
sienia odwołania do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia otrz}mania zawiadomieńa
i o skutkach niezachowania tego teminu. Jeż€li we wskazanym terminie cńorckńe złozrył
odwołanĄ d@yzja ZĄrz$u staję się ostateczna.

Rada Nadzorczajest obowiązana tozpatrzyć odwołanie cżonka w ciągu 3 miesięcy od
dŃa jego wniesieńa i doręczyć odwołującemu się cżonkowi §woję stanowisko wiaz z
uzasadnienifit W terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia sprawy. st]ąnowisko Rady Nadzor_
czej podjęte w trybie odwoławczym jeś w postępowaniu wewnątrż społdżielcz}m
ostateczne.

Jeżeli wniosek lub skarga zostały rczĘallzorie pźez Radę Nadzorczą negaqrłnie człoŃowi
przysfuguje odwołanie do Wa.lnego ZgromadzeŃa CzłoŃów w ciągu 30 dni od dnia otrzy-
mania pisma. Odwotanie powinno być rozpafzone na najbliż:sz}łn Walnym Zgromadzeniu
członkóW, jężeli żostalo żożonę, co najmnięj na 30 dni przęd jego zwolaniem,

{Jchwala Walnego Zgjornńzrnia członków j€st w pośępowaniu węwnątrż sŃdżięl-
cżym o§tal€caĄ Odpis uchwały wraz z iei uzasadnieńem doręcza sĘ odwofuiącemu człon-
kowi u terminię l4 dni od dniajej podjęcia-

Orgałr odwoławczy powinien rozpatrzyć odwolanie wniesione po upł},\łie stafuto\łego
tęrminq jeżeli opóznienie ńe przekacn 6 miesięcy, a odwofujący się usprawiedliwił je
wyjątkowymi okolicznościami.

W wypadku zĄskaxźrenia przez człoŃa uchwaĘ w posĘpowaniu węWnątrz sp{rdziel-
cąm i Ędowym postępo\łanie wełnątr-ż Ęołdzielcze ulega umorzerriu,

D - /slot{lom/

§l 1 /skreślony/

E. U§tsDieczlonko§twr.

§12

1. cżonkostwo w spoldżielni ustaje z chwilą:
l/ zbycia spćńdńelczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie
2/ ńycia prawa odtębnej własności lokalu lub udziału \ł tym pra\łie

2.

l.

].

5.

,1.

4.

6.
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3/ zbycia ek§p€ktatywy własności lub udziału w tym prawie
4/. rozwiązania umowy o budowę lokalu, o której mowa w ań. l8 u.s.m.
5/ utraty społdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub odrębnej

własności w wyniku podziału majątku na mocy któręgo prawo do lokalu
przypadło byłemu mdżoŃowi

ó/ utraly społdzielcżego własnościowego pmwa do lokalu lub odębnej własrrości
w pośępowaniu egzEllrcyjn}m.

2. cżonkostwo w społdzielni ustaje także w przypadkach określonych w art. 24.1 ust. l
i art. 26 u.s-m.

3, Jeżeli człoŃowi przysługuje w danej społdzielni więcej niż jeden tytuł prawny do lokalu
bęący podstawą uzyskarria człoŃostwą utrata członko§twa następuje dopiero w przy-
padku utraty wszystkich §,tułów pmwnych do lokali w ramach Ę społdzielni. Przepis
ten stosuje się odpowiednio do cztonką który jest stroną umowy lub umów o budowę lo-
kalu lub lokali.

4. Członka zrnarłego skeśla się z rejestru cżoŃów Spółdzielni zę skutkięm od dnią w
któr}łn nasĘpiła śmierć.

5. OsoĘ prawną Ędącą człoŃiem Spółdzielni skręśla się z ręjęstru członków zę sku&iem
od dnia jej ustania.

§13 /slqeśasi/

§14 /skreśla sięi

§15/s]oqilasid

§l6/skąślasię/

§ l7 /skreila si{

§18 /skręśla się/

§ 19 /skreila się/

lII. TYTUŁY PRAWNE Do LoKALl

§20

Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spoldzielnia może:
t) uslanawiąć na rżęcż cżonków prawo odębnej własności lokalu
2) usianawiać na rżęcz cżoŃów prawo odrębnej własności domu jednorodzinnego
3) wynajmować lokale mieszkalne i uątkowe w budynkach stanowiących

własność lub wspófułasność §półdzielni.
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.Ą. Spóldzielcze whsnościowe prawo do lokalu

§21

Nabyrłca społdźelczego wła§nościowego prawa do loka|u staje się członkiem spółdziel-
nla z zA,strzeżeńem ań. 3 u.s.m. Dotyczy to ńwnięż spadkobięrcy, zapisobiorcy i licy-
tanta.
Nabl,rłca zawiadamia niezwłocznie sŃdżęlnię o nabyciu prawa.
Społdzielnia nie moze odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy prawa, jęż€li od-
powiada on wlłnogom stafutu. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytan_
tą.
Społdzielnia prowadzi rejestr lokali, dla których zastaly zĄŁożoię oddzielne księgi wie_
czyste dla społdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

3.

1.

§22

l. SŃdźęlczę wła§nościowe prawo do lokalu jest pmwem zbywalnym, przechodzi na
spadkobierców i podlega €gzekucji, Jest ono ognniczonym pftrwem rzeczowym,

2. - skreśla się

3. Zbycle społdzielczego własnościowego prawa do lokalu ob€jmuje także wkład budo-
wlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne.

4. Umowa zbycia społdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w
formie aktu notarialnego. ByĘ członek lub jego następca zobowiązany jest złożyć \Ąpis
aktu, jeżeli notariusz nie prześle go Ńezwłocznie Społdzielni.

5. Przedmiotem zbycia możr być ułamkowa część społdżelczego własnościowego pmwa
do lokalu. Pożostałym wsp&uprawnion}łn z t},tułu wła§nościowęgo prawa do lokąlu
przysługuje prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części własnościowego pra-
wa do lokalu zawaxta b€zwaxunkowo albo bez zawiadomienia upra\łnionych o żbyciu
lub z podaniem im do wiadomości islotnych poslĄlowień umowy ńezgodnie z rzeczl,rłi-
stościąjęś ńęwazna_

§ 23 /§kreślony/

§ 24 /skreślony/

§ 25 (skeślony)

§2ó

l. Jeźeli społdzielcze własnościowe pmwo do lokalu przesżo na killru Ęadkobiercóq po-
wiirri oni, \ł terminie jednego roku od dnia otwarcia Ęadk\ wyznaczyć spośód siebie
pełnomocnika w celu dokonywania czynności pmłnych związanych z wykonl.uaniem
tego prawą włącznie z zawarciem w ich imierriu umowy o przeniesienię własności loka-
lu, W mzie bezskutecaĘgo upł}Mu tego tfininu, na wniosek spadkobierców lub Społ-
dzie]ni, Ęd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy prżedstawiciela.



l2

2. W razie śmierci jednego z rnalżonków, któr}m sńdzielcze własnościowę prawo do
lokalu przysfugiwało rłsŃlnię, prżępis u§t. l stosuje się odpowiednio.

§27

W prznadku długotrwałch zaległo§t z z^pldĄ opłat, o kórych mowa w § 98, mącego lub
uporczywego wykaczania osoby korzfsąiącej z lokalu przeciwko obowiąarjącęmu porządko-
wi domowemu albo niewłaściwego zachowania i9j osoby czyniącego korzystanie z irrnych lo-
kali lub nieruchomości wspólnej uciłliwym, przepis ań. ló ustawy z dnia 24 cząrwca 1994 t.
o własności lokali stosuje się odpowiednio. Do Sądu z ądąien spz€dał lokalu w drcdze li-
c}łacji na podstawie przepińw kodeksu postępowarria c}rłilnęgo o egzekucji z nieruchomości
występuje Zarżąd sŃłdzielni na wnios€k Rady Nadzor§zej.

)

3.

1-

1.

5.

§28

W vlpadkacĘ gdy ustawa przewiduje wygaśnięcie społdzielczego własno&iowego pra-
wa do lokalu, prawo to, jeżeli j9st obciążone hipoteką nie wygasą lecz przechodzi z
mocy prawa na Społdźelnię,

Pmwo do lokalą nabye,w sposób określony w ust. l, spółdżielńa powinna zbyć w dro-
dże prżętargu w t€rminie 6 miesięcy; w takim wypadku stosuje się przepis § 22 ust. 5.
Do egzekucji ze społdżelczego własnościowego prawa do lokalu stosuje się odpowied-
nio przepisy o egzekucji z nieruchomości omz przepisy ust 2.

§29

Wynajmowanie lub oddawarrie w bezpłatne nżł.warl'lę przśz czlonka calego lub części lo-
kalu nie łymąa zgody Spił&ielai, chyba ze byłoby to związane że anianą sposobu ko-
rzy§tania z lokalu lub przezrraczeńa lokalu bądźjego cąśłi. Jeżr|i wynajęcie lub oddanie
w bezpłatne używanie miałoby §pływ na wy§okość opłat na rzecz Spółdzielni, członek
obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czlłrrrości.

Umo\ły zawańe przez człoŃa w sprawie korzystania z lokalu łub jego części wygasają
najpoźńej z chwilą wygaśnięcia społdzielczego prawa do Ęo lokalu.

Po wygŃnięciu sŃdzielczego własnościowego pawa do lokalu mieszkalnego członek
oraz zamieszkujące w t]Ąn lokalu osoby, które prawa swoje od niego wywodzą, są obo-
wiązani do opróżnienia lokalu w terminie 3 miesięcy. Na Społdzielni ńe cĘy obowią_
z9k dostarczęria innego lokalu.

]eżeli w toku likwidacji, posĘpowania upadłościowego albo postępowania
€gekucyjnego z nieruchomości społdzielni, nabywcą budynku albo udziału w budynku-
nie Ędzie społdzielnia mieszkaniową społdzielcze własnościowe prawo do lokalu prze-
ksźałca się w prawo odrębnęj własności lokalu lub we własność domujednorodzinnego.

W wlpadku nabycia budynku lub udziafu w budynku przez inną sEiłdzielnię mieszka-
Ńową byłemu członkowi przysługuje roszczenie o przyjęcie do tej społdzielni,

2.

3.

4.
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6. Prżęz byłego członka_ o któĄm mowa w ust. 5 naleł,oztunieć członką klórego
członkostwo Etało na skutek wykeślenia sŃłdzielni z Ąestru w związku
z zakończeńem postępowania likwidacyjnego |ub upadłościowego i któremu przysługi-
wało społdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

§30 - skęślony

§31 skeślony

§ 32 - skreślony

B. odĘbua wla§ność lokalu

§33

Z osobą ubiegającym się o ustanowięnię odębnej własności lokalu społdzielnia zawiera
umolłę o budowę Iokalu. Umowa ą zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewamo-
&i. połinna zobowiąz}.wać strony do zawarcią po wybudowaniu lokalu. umoĘ},o usta-
no*ienie odrębnej własności tęgo lokalu, a ponadto powinna zarłierac:

zobowiązanie osoby do pokrywania kosaów zadania inuesty- cyjne-
go w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkladu
budowlanego olaz do uczestniczenia w innych zobowiązaniach
społdzielni związanych z budową - okreśIonych rł,umou,ie.
określenie zakresu rzeczowego loMt rcalizowaneSo zadania inwes§,-
cyjnego, które Ędzie stanowić podstawę ustalenia *),sokości kosaów
budowy lokalu"
okeślenie zasad ustalarria wysokości kosźów budorł_r lokalu.
okeślenie rodzajr1 połoZeńa i powierzchni lokalu oiaż pomieszcżeń do
niego przynależnych,
okeślenie waruŃów rozwiązania umowy o budo*,ę.

§34

Z ch\ł,ilą zawąrcia umowy, o której mowa w § 33, powstaje ,.ekspektat.v*a własności
Ekspektat}va własności jest zbywalna, wraz z wkładem budo*,lanl,m a|bo jego
*niesioną częścią przechodi na spadkobi€rców i podlega egzekucji-

Nabycie ekspektatywy własności obejmuje .ównież wniesiony wklad budowlany
albo jego część.

Umorł,a zbycia ekspektatywy własności powinna być zawarta w formie aktu notarial-
nego.

l)

2)

3)
4)

5)

2.

3.

l.



a

2.

l.

2.

3.
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§35

Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej w}powiędzenia przez oso-
bę. o której mowa \^,art. 18 ust. l u.s.m. lub Spółdzielnię.

spółdzięlnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy osoba lub jego następ-
ca prawny. z przyczyn leżących po jego stronie, nię dotrzymał tych WaluŃów umo-
wy określonych w § 33 pkt. l i 5. bęz których dalsza realizacja zadania inwestycyjnę-
go lub ustanowienie odrębnęj \^łasności lokali wzniesionych rv ramach wspóInie reali-
zowanego zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe albo powaźnie utrudnione.
Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalenda-
rzouego. ch;ba ze stron) postanowią w umowie inaczej.

§3ó

Społdzielnia ustanawia na źecż osoby, o której mowa w art. 18 ust. l rr.s.m,albo nablrł-
cy ekspektatywy własności odrębną własność lokalu, w terminie 2 miesięcy po jego !vy-
budowanir1 a jezeli na podstawie oĘbnych pzepisow jest wymagane pozwolenie na
uż]łkowanie w terminię 2 miesięcy od uzyskania takiego pozwoleńa, Na ądanie
członka społdzielnia ustarrawia takie pmwo w chwili, gdy ze względu na stan realizacji
inwestycji moźliwe jęst przestrzenne oznaczenie lokalu.

Ustanowięnie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżoŃów albo
osób wskazanych przez osobę , o któĘ mowa w art. 18 ust. l u.s.m,. które wspólnie z
nią ubiegają się o ustanowienie takiego pĘwa.

Przeniesienie własności lokalu na rzecz czlonka nie wymaga uchwały Walnego
Zgromadzenia CzłoŃów Wyzuła\a:ącej na zbycie nieruchomości.

Od chwili postawienia lokalu do dyspozycji członka uiszcza on opłaty. o których mowa
w§97.

§37

Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali mo,|E być zAwaftĄ przez Społdzielnię
łącznie ze wszystkimi osobami, którzy ubiegają się o ustanowienie takiego prawa wraz
ze związanymi z lim udżiałami w nieruchomości. W takim \ł}padku wysokość udzia-
łół, w nieruchomości wspó|nei okęśla ta umowa.

4.

2. Nieruchomość, z któĘ wyodrębnia się własność lokali, może być zabudowana rów-
nież więcej niż jędnym budynkiem, stosownię do po§tanowień umowy, o której
mowa w ust.l.

3. - skeśla się
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4, Społdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nie będącego jej
czlonkiem ulściciela lokalu podlegającego przepisom ustawy, w tym także nabywcy
prata odrębnej *,łasności lokalu, spadkobiercy, zapisobiorcy i lic},tanta,
z zastrżeżniem ań. 3 u,s.m.

5. $'łaściciel lokalu nie będący czlonkięm spółdzielni może żaskarżTć do sądu uchwałę
§alnego Zgromadzenia człoŃów Spółdzielni w takim zakręsie, w jakim dotyczy
ona jego prau,a odrębnej własności lokalu. Art. 42 Ustawy Plawo sŃłdzielcze stosuje
sie odpo*iednio,

§38

Jeż€li *łaściciel lokalu zalega długotrwale z zApłalĄ ialężńych od niego opłat lub wykracza
Ę sposob r.żq.}, lub uporczywy przeciwko obowiąującemu porządkowi domowemu albo
przez srłoje niewlŃciwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości
*spólnej uci€liĘ,m, Zauąd Spółd,zielni na wniosek większości właścicieli lokali w bu-
dlnlru lub budlnkach połoźonych w obrębie danej nieruchomości możę rl, trybi€ procesu ą-
dać Ęrżedaz} lokalu w drodze licFacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cy-
u,ilnego o egzekucji z nieluchomości. WłŃcicięlowi, którego lokal został sprzedany, nie
prz_r,sługuje pralł,o do lokalu zamiennego.

C. llejem bkali

§39

l. Spoldzielnia moZe wynajmować lokale mieszkalne:
a \łtbudo\łane specjalnie z przeznaczeniem na wynajem
b inne mieszkania uprzednio wynajmowane

2. Społdzielnia może \łynajmować lokale mieszkalne, o których mowa w ust, l cżłonkom
Spółdzielni i osobom ŃebęĄcyn cżonkami Spółdzielni.

3. Pienł,szeństwo wynajęcia lokalu mieszkalnego przysfuguje człoŃom Społdzielń.

,l. po *_vczerpaniu ofeń przedkładanych członkom społdzielnia może przedłozyć ofeńy in-
n}m osobom-

5. Ofęr§ przedkładane są w kolejności złożonych wniosków o wynajem lokalu.

6. Tryb i zasady wynajmowania lokali mieszkalnych określa regulamin uchwalony przez
Radę Nadzorcą.

7. Do najmu ]okali mieszkalnych w budyŃach stanowiących wlasność spoldzielnia
mieszkaniowej maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia2l cżęrwca 200l r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zrnianie kodek§u
cy*ilnego,
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§40

Społdzielnia moze wynajmowŃ osobom fizycznym i prawnym lokale uźykowe, garaze i
miejsca postojowe wolne w sensie prawnym.

Dobór najemców lokali ułtkowych następuje \ł drodze przetargu plzeplowadzonego
u,edfug zasad okeślonych przez Radę Nadzotczą.

WaruŃi ultrajmu lokali uątko\łych są okeślone w umowie zawieranej przez SpóŁ
dzielnię z najemcą. Umowa najmu uymaga formy pisemnej. Z,asady i waruŃi zawierania
qch umórł, okeśla Rada Nadzorcza,

Zmiana §tułu prawnego do lokalu uą,tkowego zajmowanego na waruŃach na_jmu
*1maga uchrła\ Walnego Zgromadzenia CżoŃów. Zgoda taka nie jest wymagana
dla realizacji uprawnień najemców. a także najemców pracowni wykorzys§.wanej
przez rw-órcę do prowadzęnia działalności w dziedzinie kulfury i sztuki. którzy ponieśli
u,pełnym za*resie koszty btrdowy lokalu wyrikających z an. 39 u.s.m.a

IV. ZĄSADY ZASPOKAJAN|A POTRZEB LOKALOWYCH CZŁONKÓW

A. ZeseĄ ustalania kolejności za§pokajania potrzeb lokalołych czIonków

§41

1. Kolejnosc zaspakajania potrzeb miesżkaniowych człoŃów ustala się na podstawie
do§chczas zawartych umów określających kolejność prżydziału, w kolęjności
numelów tvch umów, a następnie według zgłoszonych wniosków o zawarcic umo\ł}
o budorłę lokalu i gotowość pokrywania kosaów budowy lokalu.

2. W kolejności ustalonej zgodnie z treścią ust, l członek ma prawo do uzyskanią praua
odrębnej własności lokalu odzyskanego prżez społdzieinię, o ile w wznaczonymprzez
Zarąd tcrmińe prrystąpi do zawarcia umowy o ustanowięnie tego prawa,

3. w kolejności ustalonej zgodnie z treścią ust. 1 członek ma prawo do podpisania umowy
o budo*ę lokalu w kazdej nowej inwestycji realizowanej przez Społdzielnię, o ile w wy-
znaczon;m po-ez Zarząd terminie przysląpi do zawarcia umowy o budowę lokalu.

4, o możliwości i terminię przysĘpienia do zawarcia Wnów, o których mowa w ust. 2 i 3
członek powiadamiany jest pisernnie.

5. Po wyczerpaniu ofert o możliwości zawarcia umów, o których mowa w ust. 2 i 3 prżeż
członków. Społdzielnia przedkłada te oferty innym osobom. człoŃostwo tych osob po-
u,staje z chwilą nabycia eksp€ktatywy \łłasności.
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§42

l. Odzyskany .przez SŃdziehię lokal. do Llórego wygasło sŃłdzielcze własnościowe
prawo może być przez Społdźelnię zadysponowany na rzecż członka albo osoby ubiega-
jacej się o pmlło odrębnej rł,łasności lokalu na waruŃach prawa odrębnej własności lo-
kalu, Tryb i zasady przetargu na pierwszeństwo ustanowienia t}tułu prawnego do lokalu
określa regulamin uch*alony przez Rade Nadzorczą.

2- Jezeli pierusz.v przęwg zakończyl się wynikiem nega§.$nym, w okesie nie krót§zym
niż j0 dni. licząc od dnia jego zamknięcią przeprowadza się drugi przetarg. w którym
Rada \adzo.cza może obnizyć cenę wyłoławczą lokalu ustaloną przy ogłoszeniu pierw-
szego prżetargu-

3, Jeżli drugi przetaĘ zAkoi|czyl się wynikiem negatvwnym, w okesie nie krótszym niż
30 dni licąc od dnia jego żan*nięcia, Rada Nadzorcza możę wIMić zgodę na zbycie
lokalu \§ drcdże lokowń, Przy ustalaniu warunkó\ł kolęjnych przeialgów stosu.je się za-
vd,v obouiązujące przy olganizowaniu drugiego przetargu.

B. 7^mi-ne lokali

§43

społdzielnia na wniosek członka i w ramach i§tniejących możliwości może dokonać
zamian1, Iokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny. Zarniana ta polega na usta-
nolłieniu prarva do innego mieszkania w zamian za pozostawienie do dyspozlcji
SŃłdzielni mieszkania dotychczasowego.

Zamiana społdzielczych lokali mieszkalnych może występować \ł następujących for-
mach:

zarniana clrł,ilna
zamiana sŃdzielcza

Zamiana c!.wilna występuje wyłącznie przy spółdzielczym własnościowym prarł,ie do
lokalu (domu jednorodzinnego) oraz ptawie odrębnej wlasności lokalu. Umorł,ą za_
miany lokali między zaintercsowanymi osobami wymaga formy aktu notarialnego.

Zanriana spółdzielcza, dokon},rłana w ramach społdżięlni między jej czlonkami lub
miedz1, cżonkiern sŃłdzięlni i osobą posiadającą lokal stanowiący *,lasność irrnego
podmiotu. uzależniona jest od zgody ZarzĄu pod względem formalnym i mer},torycz-
n}m.

Spółdzielnia jest zobowiązana umożliwić człoŃom dokonanie zamiany lokali miesz-
kalnych. między sobą oraz osobami zajmującymi lokale, domy i galaże nie stano-
uiące xlasności Spóldzielni. jeśli spełniają wymogi statutu.

Zarniana lokali między członkiem Spotdzielni mieszkaniowej i członkiem innej sŃł_
dziehi mieszkaniowej wymaga żgody obu sŃdzielni.

Zarńana lokali między członkiem Spółdzielni i najemcą lokalu stanowiącego własność

l)
2)

l.

7.

4.

5.

6.



a

18

innego podmioru (gminy) \ł),maga zgody Spótdzielni izgody właściciela lokalu wy-
najętego.

8. W pr4padku posiadarria lokali uolnych w sensie prałnym przez Spóldzielnię ZarzĄd
może zapropono\łać człoŃou,i zarnianę lokali z jednoczesnym rozliczeniem wkładów
zgodnie że statutem. prz}, cąvm koszty tej zamiany ponosi członek.

v. zĄsADY \łl\-osZEN,IA \ł,I(ł,ADÓW oRAz |cH RoZLICZ AN|A w RAZIE
rłYGŃNĘclA PRAWA Ix) LoKALU

ł ZesaĄ ogólne

§44

CżoŃo*ie SpołdzielrLi. którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz pmwa odrębnej wła-
sności lokalu ą obowiązani uczestniczyć w kosztach budowy lokali przez wnoszenie wkla_
dó* budo*1anl,ch i * innych zobowiązaniach Spółdzielni związanych z budorłą.

§45

Rożiczenie kosztów inwe§tycji mieszkaniowych i ustalenie wartości początkowęj
(kosau budowy) poszczególnych lokali, do których mają być ustanowione prawa
okJeślone po\ł,a źej dokonuje się w dwóch etapach:

l ) §§ręPnię - rł chrłili rozpoczęcia inw€stycji mieszkaniowej, na podstawie
dol-umentacj i technicznej i kosztorysu,

]) os€tecznie - po zakończeniu inwestycji i końcowym rozliczeniu zadania, na
podsta\łie zestawienia kosżów rzecz}.wistych poniesionych przez
Społdzielnię,

Rozliczenia kosaów inwestycji i ustalenia wańości pocątkowej (koszfu budowy)
poszczegó]nych lokali dokonuje się z uwzględnieniem regulaminu uchwalonego
prżez Radę Nadżorczą zawieĄ ącego:

l) okeślenie zakresu rzeczowego inwestycji, za rcaliz.ację krórego odpowiada
społdzielńa.

2) okeślenie rodzajowe kosńów zaliczźnychjako kosźy danej inwestycji,
3) okeślenie, które kosży mają być ewidencjonowane i rożliczane indywidual-

nie dla kźdego budynku, a które są ewidencjonowane wspólnie dla dwóch Iub
więcej budyŃów i rozliczęnię metodami pośrednimi (np. w stosunku do ku-
batury. powier-zchni cży wielkości kosźów bezpośrednich).

4) okeślenie metody rozgraniczania kosżów budowy części mieszkalnej oraz lo-
kali handlorł,o-usługowych, jeśli takie są wbudowane w bud},rrku mieszkal-
nym,

5) okeślenie, które składńki kosżów budo\ły części mieszkalnej są rożiczane
na poszczególne mieszkania, proporcjonalnie do ich powierzchni uąłkowej, a
Llóre są kalkulowane ind},\łidualnie dla każdego mieszkania (np. w)posażenie

l.

2
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kuchni i fazienki, podłogi).
6) dopuszczalność różnicowania obciązeń poszczęgólnych mieszkań z tytułu ich

cech funkcjonalno_użYkowych (atrakcyj ność) ,

§4ó

wstępne ustalenie kosztu budowy poszczególnych lokali. do których mają być
ustanowione prawa określone w § 44, stanowi podsta\łę do okleślenia przez
Spółdzielnię w umowach o budowę loka|u zawieranych z członkami. lł,stępnej
wysokości \łymaganego wkładu oraz wysokości i terminów wnoszenia plzez człon-
ka zaliczek na poczet w),.rnaganego wkładu.

ostatęczne rozliczenie kosztów budowy i ustalenia wańości początko\lej lokali
nowo oddawanych do urlĄku zAtwietdza Zarąd w formie uchwĄ.

Jeśli wskutek nie wniesienia pźez członka w tęlminie wymaganych $płat na tvkład
Spółdzielnia zaciągnęła kredl.t. członek ponosi p9łne ryzyko ekonomicme z\\iązane z
obsługą zadhżeńa społdzielni z t}tułu nie wnoszenia pżez niego upłat na *,kładu,

B. wklał budow|Ąne

§47

Cżonek Spółdzielni ubiegający się o ustanowienie odębnej własności lokalu *nosi wkład bu_
dowlany według zavd okręślonych w stafucie i w unowie, w \ł},sokości odpo*iadającej całości
kosztół, budow} przpadających na jego lokal, Jeżeli część §,kladu budo§.lanego zostda sfi-
nansowana z zaciągniętego przez Społdzielnię ked}tu na sfinaiso*.anie kosztóq,budo\^}, dane-
go lokalu, czlonek jest obowiązany do spłaty tego kred}tu wTaz z ods€*ami w częti prz,rpadają-
cej najego lokal,

§ 48 /skreślony/

§ 49 /skręślony/

Rodicz€nia w razi€ sygŃnięcia prawa do lokalu

§50

W wlpadku wygŃnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Społdzielnia
wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową lokalu. Przysfugująca osobie uprawni nej
wartość rynkowa ustalana w sposób prżęwidziany w ust. 2 nie może być wyższa od
kwoty jaką Społdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wlrtiku przetargu prz€p.o-
wadzonego przez Społdzielnię.
Z wańości rylkowej lokalu poąca się ńe wniesioną przez czloŃą bElź osoĘ nie Ęącą
członkiem społdzielni , której przysługiwało sŃdzielcze własnościowe pmwo do lokallr,

2.
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cĘść \ł*ładu budowlanegoj a w \ł}?adku gdy nie został spłacony kred$ zAciągnięty prżEz
Społdzielnię na sfinansowanię kosźów budorły danego lokalu - poĘca się kwotę niespła-
conego kred}tu wraz z od§€tkami,

3. Warunkiem w}płaty wartości spółdzielczego własnościowego plawa do lokalu jęst opróż-
nienie lokalu

§5l /skreślony/

v. PRZEKSZTAŁCAN|E TYTUŁóW PRAWNYCH IX) |,OKALI

§52

l. Członek. Llóremu prżysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. jest upraw_
niont do ądania by Społdzielnia przeniosła na niego własność lokalu.

2. Na pisemne Ędanie najemcy garażu, który poniósł w pełnym zakresie kosztv budowy
lego Iokalu. Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z lą o§obą umowę przeniesienia
\^1asnolści.

1

4.

1.

§53

Spółdzielnia jest obowiązana podjąć i reallzować prace przygotowawcze w zakresie nie-
zbędn;rn dla zrealizowania wniosków o przeniesienie własności lokali,

Kosz§, pi-ac przygotowawczych niezbędnych do przeniesienia własności lokali powinrry
b;ć rozliczane na osoby wnioskujące przeniesienie na nich własności lokali, Szczegóło_
$e żasad\ rozliczania tych kosźów określa ręgulamin uchwalony przez Radę Nadzor-
cz+

osoba unioskująca o zmianę t}tułu prawnego do lokalujest obowiązana łpłacić należ_
ności *arunliujące tę zmianę §,tufu w tym zaliczkę na wycenę przez ftecmznawcę rna-
jątliorł,ego. u terminie i wysokości ustalolymi ptzez 7,arz4d Spółdzielni, Termin iwyso-
koś zalicżii porł,inny być podane w pisemnym zawiadomieniu o wyniku rozpatrzenia
uniosku o anianę §tułu prawnego do lokalu.

Termin. o krórym mowa w ust. 3 nie moźe być dłuższy niż 6 miesięcy od zawiadomienia
clon}a o rozpatrzeniu wniosku o przeńesienie własności lokalu,

§ 54 /skeślony/

A. Prz€ni€§ielie wlr§ności lokalu, do którego ćzlonkowi lub o§obie nie będącej czlonkiem
spółdzi€lni prżłsługuje §półdzielcze wla§nŃciowe prawo do lokAlu mieszkalnęo
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§55

l. Na pisemle z{anie członka lub osoby nie ĘĄcej człoŃiem społdzielni, którym przy-
sĘuje §połdzielcze własnościowę prawo do lokalu , społdzielnia mieszkaniowa jest
obo*ią,"na 2qrr"6 u-owę przeniesieńa własności lokalu po dokonaniu:

l) spła§ prz,Ęadającej najego lokal części zobowiązań Społdzielni zwlązanych
z brrdową o których mowa w § 33, w tym w szczególności odpowiedniej czę_
ści zadhżenia kręd).towego społdzielni wraz z odsetkami,

2l spłary, zadłuzenia z trułu opłat, o których mowa w § 97 stafutu.

2- Spółdzielnia załiera umowę, o kórej mowa w ust. l w tęrminię 3 miesięcy od dnia zło-
żnia *liosku przez osobę uprawnioną chybą że ńeruchomość posiada nieuregu|owa-
n! stan pral\rl} \ł,roanmieniu art. l 13 ust. 6 Ustawy z dnia 2l sierpńa 1997 roku o go-
spodarce nienrchomościami lub społdzielni nie przysługuje prawo własności lub u4,tko-
9ania \^iecrystego s,tuttu, na którym wybudowała budynek lub wybudowali go jej po-
przednic; prarłni.

§5ó

Po śmierci cżonka społdzielni lub osoby nie Ędącej członkiem Społ<izielni który wysĘpił
z żĄfuriefi przeńesienia wła§ności lokalu określonym w art_ l7l4 usm, ich spadkobiercy
rrroga Ądać przeniesienia na nich własności lokalu, nawet, jeżeli żaden ż nich nie jest
cżoŃiem Spółdzielni. W t}m prz}padku uzrraje się, iż wnio§ek o przeniesienie własności
lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądanięrn przez członka sp(r-
dzielni.

§57

l - Z chrłilą zał,arcia umowy przeńesienia własności lokalr! do którego człoŃowi przysłu_
gix,do splłdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub społdzielcze ptawo
do lokalu uĄtkowego. w tym spółdzielcze prawo do garażu, hipoteki uśano\ł,ione na
qch ogmniczonych prawach rzeczowych obciąźźją nieruchomości po*.stałe w wyniku
zauarcia urnowy przeniesienia własności lokalu.

2. §ięl-Z_vcięl. któręgo wi€rzytelność w dniu zawarcia umowy pr-żeniesięnia Ęłasności loka-
lu b.vła zabezpieczona hipoteką na oganiczonym prawie rzeczo*rym. może dochodzić
za_Ęokojenia z lokalu stanowiącego odĘbną Własność, powstałą w wyniku zawarcia tej
umo§l,.

§58

W rażie przekształcenia spółdzie|czego własnościowego prawa do lokalu rnieszkalnego,
społdzielczego prawa do |okalu uż},tkowego w Spółdzielni w prawo odrębnej własności
lokalu księga łieczysta prowadżona dla tego plawa staje się księgą wieczystą dla nieru-
chomości zgodnie z art. 241 nst. 2 Ustawy z dnia 6 lipca l982 r. o księgach wieczy-
stych i hipotec€ (tj. Dz.U. z2017 r. nr 124. poz. 1007 zpóźn. uf,ńarlamll.
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§59

Jeźeli Społdzielnia_ na mocy jednostronnej czynności prawnej, ustanowiła dla siebie odębną
własność lokźlrl. Przeniesienie *łasności lokalu może nasĘpić wyłącanie na rzecz cżonką któ-
remu prz.ł,sĘuje spółdzielcze własnościolł,e prawo do tego lokalu albo osoby nie Ędqce człon-
kami społdziehi. kórej przl,sĘuje własnościowe piawo do tego lokalu.

B, Przłniesienie wlasności loka|u, do którĘo czlonkowi |ub osobie nie będącej czlonkiem
Spiłdzielni przysluguje spółdzielcze wlasnościowe prawo do lok lu ułtko!łęo lub ga-
rażt

§60

Do przeniesienia rłłasności lokalr1 do którego człoŃowi lub osobie nie będącej członkiem spół-
dzielni prą,sĘuje społdzielcze wlasnościowe pmwo do lokalu uą,tkowego lub garłżu śosuję
sie przęiq § 55 - 59 statutu.

C. Przłksaalcanie najmu girrDu

§6l

\a pisemle Ędanie najemcy garaźu, który poniósł w pełnym zakresie koszĘv budowy tego
lokalu albo ponieśli je jego poprzednicy prawni, Spółdzielnia je§t obowiązana za§rzeć z tą
osoba umo\łę przeniesienia własności loka|u po dokonaniu przez nią spłaty ż tytułu
udziału q.nieruchomości wspólnej oraz spłaty zadłużenia z tytulu świadczeń wyni-
kającl,ch z umoły najmu.

!,tr. oRGANY SPÓŁDZ|ELNI

§62

Organami Społdzielni są:

l ) walne Z$omadżenie CzłoŃów
2) Rada Nadzorczą
3l Zarąd-

Wybory do organów Społdzielni, o klórych mowa ,\^r' u§t. l pkt. 2 i 3 dokon}tane §ą w
głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydątów. odi,ołanię cżłonka oI_
ganu na§tępuje także w głosowaniu tajnym.

Do organów Spółdzielń wchodą kandydaci, którży w I tuiże wyborów otrzymali, co
najmniej 50 % oddanych głosów. Jeżeli w I furze wyborów nie zostały obsadzone
wszystkie mandaty zarządza się Il turę wyborów, Do Il fury wyborów staje nie więcej
nż podwójna liczba osob w stosunku do nie obsadzonych mandatów spośród tych kan-

2.

i
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dydatóu którzy w l turze wyborów otrzymali najwięcej głosów, Do organów sŃłdziel_
ni wchodz4 kandydaci rłybrani w l turze wyborów oraz kandydaci, któży w lI turze wy-
borów otrzlmali kolejno najwięksą liczĘ oddanych głosow.

Przy obliczaniu rłymagarrej większości głosow przy wyborach do organów Spółdzielni i
przy podejmowaniu innych uchwał przez organy Spółdzięlni uwzględnia się tylko głosy
oddane za i przecix, uchwale.

Nie moźna być jednocześnie człoŃiem zarządu i przedstawicielem na zebranie przedsta-
*icieli tej samej społdzielni. W razie konieczności rada moźe wyznaczyć jednego lub
kilku ze srłoich człoŃów do cza§owego p€łnienia fuŃcji człoŃa zarządu.

CżoŃo*ie zarządu i rady nie mogą brać udziału w głosowaniu w spmwach wyłącznie
ich do§cących.

Cżonko\łie rady i zaiżądu nię mogą zajmować się interesarni konlurencyjnyrni wobec
spół<Łielni. a w szczególności uczęstniczyć jako wspólnicy lub człoŃowie władz w
podmiouch gospodarczych prowńz4cych dzialalność koŃurencyjną wobec spółdzielni.
Naruszenie zakazu konkurencji stanowi pod§tawę odwołania człoŃa rady lub zarządrr
oraz pouoduje inne skutki pra*łre przewidziane w odrębnych prżepisach.

Tryb z*Ą-wania posiedzeń olganów Społdzielni oraz sposób i warunki podejmowania
uch§d przez te organy określa statut oraz przewidżane w nim regulaminy tych orga-

ł 'lł'e.tne Ąmmadzeni€ Czlonków

§ó3

§'alne Zgomadzenie cżonków jest najwyźszym organem Społdzielni.

Cronek SŃłdzi€lni moż uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez
pęłnomocŃka. Pęłnomocnik nie moż zastępować więcej niż jednego członka.
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone
do protokołu walnego zglomadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczyaniu po rozpo_
częciu \ł"lnego żgromadzenia.

3, Pehomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać m,in. imię
i nazrłisko pełnomocniką datę Walnęgo Zgromadzenią na którrm pełnomocnik ma
reprezentować cżoŃa oraz być podpisane w sposób czy,telny przez członka
udzielającego pełnomocńctwa.

4-

6.

8,

5,

7.

l.

4.

5.

W Walnyrn Zgromadzeniu Członków mają prawo uczestniczyć z glosem doradczym
p.żedstawiciele Związ}ów rewizyjnych. Krajowej Rady Społdzielczej, innych związków
a tatże zaproszeń goście i eksperci.

Osoby prawne Ędące człoŃami Społdzielni biorą udział w Waln)m Zgtomadzeńl
bądź przez ustanowionego w t}łn cęlu p9łnomocnika. Pęłnomocnik nie moźe zasĘpowac
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więcej niz jednego członka. Pełnomocńk osoby prawnej może być wybierany jako czło-
nek Rady Nadzorczej.

CzłoŃowie nie mając1, zdolności do czymości prawnych lub człoŃowie
z ograniczoną zdolnością do cąnności prawnych biorą udział w Walnym
ZgtórnadzEniu przęz ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik ten nie
może b},ć t!)bierany jako cżłonek Rady Nadzorcze] lnb zalząd!.

Cżonek ma prarło korzystania na wła§ny kosź z pomocy pra\łnej lub pomocy
ekspena osob},. z kórych pomocy korzysta członeĘ nie są uprarłlione do zabierania
głosu.

§64

Do u_-lłaczrrej §łaściwości Walnego żgomadżenia Cztonków naleł:

uch\łalanie kierunków działalności gospodarczej i społeczno-kulturalnej,

rozpatrywanie sprawozdań Rady Naduorcżej, żatwięrdzanie spmwozdari
rocznych i bilansu oraz podejmowanie uchwał co do *niosków członków
Społdżelni,.Rady Nadzorczą lnb Zaęądu w tych sprarł,ach i udzielanie ab-
solutorium cżłoŃom Zalądu,
podejmowanie uchwał w zwiąku z oceną po lustracyjną działalności Spół-
dzielni_
podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansovej lub
sposobu pokrycia strat,

- skreśla się
podejmowanie uchwał w sprawie tworżenia l'unduszu nagród.

o I)

])

j}

.ł)

5)
ó)

7) oznaczenie najwższej sumy rcbowiązań, jaką Społdzielnia może za.ią-
g,ąc,

8) podejmowarrie uchwał w spmwie połączeń się Spółdzielni, podziału Sń-
dzielni oraz likwidacji Społdzielni,

9) rozpatrywanię w postępowaniu wewnątrz spoldzielczym odwołan od
uch*al Rad; Nadzorczej podjęlych rł pierwsuej instalcji.

1 0) uchwalenie Znian statutu,
l l ) podejmorł,anie uchwał w sprawie przysąpienia Społ&ielni do związku lub

wysąpienia z Ńego,

12) upowazńenie Zarządtl do działań mających na celu założeńe związku
społdzielczego,

l3)wybór delegató,\ł na Zjazd Zńązkll, w którym SŃdżielnia je st zrzęszona,
l 4) uchwalanie ręgulaminów obrad Rady Nadzorczej .

15) wybór i odwoĘwanie członków Rady Nadzorczej,
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l6) podejmowanie uchwał w spmwie przystępowarria do innych organizacji go_
spodarcz_vch ofaz wyslępowanie z nich,

l7) podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia zgody na podział nięruchomo_
ści gruntowej zahtiouaĘi wipę| nż je&ym b-Ąnkian mies*akryn i zniarę
l&iałcw * ni:ndrrrnti uspćłpj,

l8) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakladu lub
innej \^}odębnirĘ jed,odd oęa,ią,jĘ.

§65

Z*_rczajne Walne Zgromadzenie CzłoŃów zwołuje Zar-ząd raz w roku w €rmini€ 6
miesię1, po up§"wie roku obrachuŃowego

Nadzx_rczajne Walne Zgrorrradżenie Członków moze być zwołane z ważnych powo_
dóu przez Zarąd w kźdym czasie.

Zarząd, ońvięaly jest takżo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków
DA )daĄle:

l) Rad.v Nadzorczej
11 co najmniej l/l0 liczby członków Spółdzielń

Żądanie z*.ołania Nadzwyczajnego Walne go Zgtornadżęńa Członków powinno być
żożone na piśmie z podaniem celujego zwołarria.

\adz*lczajne Walne Zgromadzenie CzłoŃów w wlpadkach okeślonych w ust. 3
po*,inno by,ć zwołałle w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu 4 tygodni od
dnia ,łniesienia ądania. Jeżęli to nie nasĘpi, zwofuje je Rada Nadmrcz4 związekre-
uĘjnv. rł, kórym społdzie|nia jęst zrżę§żona lub Krajowa Rada Społdzielczą na
kosa Spółdzielni.

hojekr;- uchwał i ządania zatięszęzęlia oznaczonych spraw w pofządku obrad Wal-
nego żgromadzenia mają prawo ąłaszać: z,uząd, lńa nadzorc7a i cz}onkowie, Pro-
jekt},uch\ł,ał. w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych źądali, powirrny być wy_
kladane na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzeńa,

].

J.

6.
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§66

l. o czźsie. miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadżenia członkowie spółdzielni
pou,inni b;ć powiadomieni na piśrnie 21 dni przed terminem Walnego
ZglofiaAzęńa . ZĄńadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porżądek obrad oraz
inlormaję o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdali i projektów uchwał, które
beda przedmiotem obrad oraz informacje o prawie człoŃa do zapoznania się z tymi
dokumentami. Zawiadomienie dostarcza się wszystkim człoŃom spółdzielni za po-
Iiqito§ aniem odbioru /z datą,/.

Członlio*ie mają prawo zgłaszŃ pĄekły uchwal i Ędania w tęrminię do 15 dni
przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszarrej przez
cżonló\ł SŃdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków,

cżonek ma pra\ł,o zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie Ńźniej niż na 3 dń
przed posiedzeniem WaJnego Zgromadz.enia.

Zarzad jest zońwięany do przygotowania pod wzg|ędem formalnym i przędłożenia
pod głosol,anie na Walnym Zgtomńzeliu projektów uchwał i poprawek zgłaszanych
pfl ez cronkó\ł, społdzi€|ni.

Lzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzęnia Członków Zarząd wył,iesza w
siedżibie Społdzielni oraz na k]atkach schodowych budyŃów. rl, których prawa do
lolali posiadaja czlonkowie Spóldzielni.

§67

§'alne Zgromadzenie CzłoŃów może podejrnować uchwĄ jedlrrie w spmwach ob-
jełch polządkiem obrad podanym do ńadomości człoŃów w termińe i t,sposob
określon1 w paragrafie poprzedzającyn, zasada ta nie dotyczy uchwĄ o odwołaniu
cz]'oŃA ZArzĄdu w zwiqzku z nie udzieleniem mu absolutońum.

§alne Zgromadzenie CżoŃów możo skęśIić z porządku obrad poszczególne spra-
\ł_\ lub odroczyć ich rozpatrzenie do następnego Walnego zebrania CzłoŃów, a tak-
ze zrrienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.

Walrre Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członkó\ł,.

Głosorł,anie na Walnym Zgromadzeniu CzłoŃów odblrła się ja\mie za wyjątkiem
wyborów do organów spółdżięlni i odwołania człoŃa organu społdżielni, które to
gloso*,ania Ę tajne. Na żądanie 1/5 człoŃów obecnych na Walnym Zgromadzeniu
C oŃów zarzĄóza się głosowanie tajne również w irmych sprawach objętych po-
rządkiem obrad.

Walne Zgromadzenie CzłoŃów podejmuje uchwaĘ zwykłą większością głosów.
Większość kwalifikowana wymagana jest:

4.

3.

5.
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2/3 głosow - dla podjęcia uchwĄ o zmianie stafutu, uch\^,Ą $,sprawie połącze-
nia społdżelni oraz uchwĄ w sprawi€ odwołania czlonka Rady Nadzorczej

3/4 głosów - dla podjęcia uchwaly w sprawie likwidacji Społdzielni.

6. W sprau,ach likuidacji Społdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu
zobo\^iązań lik\łidowanej sŃdzięlni, zbycia nieruchomości, zbycia zaldadu lub innej Wy-
odębńoĘ jednos&i organizacyjnej do podjęcia uchwĄ konieczne jest, aby w posiedzeniu
*ahego zgromadzenia . na któqłn uchwała była pddana pod głosowanię. uczestniczyła co
najmniej połoua ogólnej liczby upmunionych do głosowania.

o
l.

]

l.

§68

Uchuał_r, Walnego Zgromńzenia Człottków obowiązują wsąvstkich człoŃów SpóŁ
dzield.

Uchrłała sprzecma z ustawąjest nieważna.

Lchrrała sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca
*, interesy spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być m-
skażona do ądu.

§69

Obiad!, Walnęgo Zgromadzenia CzłoŃów otwiera przewodnicący Rady Nadzorczej
lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie Członków
*;biera Prezydium w skladzię: przewodnicący, sekreta.z i za§tępca przewodnicą-
cego.

CżoŃołie Zarządu nie mogą wchodzić w sklad Prezydium Walnego Zgromadzenia
CzłoŃórł,-

Szczegołoły tryb obradowania i podejmowania uchwał okeśla regrrlamin walnego
Zgromadzenia CżoŃów.

§70

Z obrad Walnego Zgromadzenia Członków sporz4dza się protokół, który podpisuje

Przeł,odniczący i sękrętarz.

Protokó mogą przeglądać członkowie Spoldzielni,

ProtokĄ przechowuje Zarząd Spółdzielni, co najmniej przez l0 lat.

2,

3.
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B. Rada Nadzorcza

§ 71

Rada Nadzorcza sprawuję kontrolę i nadzór nad działalnością sŃdzielni,

1

l.

§72

Rada Nadzorcza składa się z 5 członków - osob posiadających pełną zdolność do
czlutości pra*lych, wybranych spośród członków spółdzielni na okles 3 lat.

Jeź€li cżoŃięm Społdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może byc w}-
brana osoba nie Ędąca członkiem Spotdzielni, wskazana przez osoĘ p.awną. 

'

§73

cżonkólł Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie CżoŃów spośród członków
spółdzielni.
'ń'l,bory członków Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajn}m. spośród
ńeograniczonej liczby kandydatów.

§74

1. Kadencja Rad;- Nadzorczej tlwa od Walnego Zgromadzeńa Czlonków. na którym Rada
Nadzorcza została \łybrana. do Zwyczajnego Walnego Zgromadzeńa Członków odby-
uanęo po 3 latach od wyborów.

2, §') bór Rady Nadzolczej:

1/ Do Rad} Nadzorczej mogą być wyb.ani tylko czloŃowie Spółdzielni oraz osoby
nie Ędace człoŃami Spotdzielni, które biorą udział w Walnyn Zgromadzeniu
jako pehromocnic_r- osób prawnych.

1 lł' sklad Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby Ędące praco\łdkami
Społdzielni, Uchwała w sprawie wyboru takiej ośoby jest niewżn a. Z chńlą
nałiązania stosuŃu pracy przez czlonka Rady Nadzorczej z tą Społdzielnią
ustaje jej cżonłostwo w Radzie Nadzorczej Społdzielni.

3/ Nie mozna być człoŃiem Rady Nadzorcz,ej dł!żrj niż przezz kolejne kadencje
Rady Nadzorczej .

4/ Kandydatów do Rady Nadzorczej mogą zgłaszać cżonkowie Społdzielni pisemnie
\ł, terminie l5 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia Członków, bądź
w trakcie posiedzenia.
Do zgłoszenia kandydatury cżonka nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu
nalezy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie,
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5/ Komisja W_l,borcza sporządza listę kandydatów na człoŃów Rady Nadzorczęj.

6/ CzłoŃouie Komisji Marrdatowo-Skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady
Nadzorczej,

7i Y';-boq, członków Rady Nadzorczej przeprowadza się prży pomocy kart wyborczych
na kór}ch Ę umieszczone nazwiska i imiona kandydatów wkólejnoś'ci alfabetycznej.
Głosujac1, skeśla nazwiska kandydató\ na których nie głosuje.

8.'Do Rad1 Nadzorczej zostąją wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą
liczbe głoso*, W pr4padku uzyskania przez karrd}dalów równej liczb}"
głoso* przeprouadza się ponowne wybory spośród rych kandydatów,

§75

Mandal cżonka Rady Nadzorczej wygasa z uŃwem kadencji, na któĘ został \łybrany.
L tt-ata mandatu prżed upł},ivem kadencji naslępuje w pr4padkach:

l) od!łołania większością 2/3 g}osów pnez Walne Zgromadzeni€ Członków w głosowa-
Diu tajDrm

:)

3]
-l)
5)

azeczenie się mandafu, które staje się skutecme po dojściu wiadomości do
S'alnęo Zgromadzenia CzloŃów,
u§a[ie cżonkostwa w Społdzielni,
od*ołanie pełnomocnictwa przęż osoĘ pra\łną.
nauiazania stosuŃu pracy ze Społdzielnią

§76

\a miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, Wa.lne Zgromadzenie Cz-łoŃów
dokonuje \ł),boTó\ł,rł celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, Mńdat radnego wybrane-
go \ł §m Ęvbie trwa do końca upływu kadencji całej Rady Nadzorczej

§77

\ł skład Radl.nie mogą wchodzić osoby bęące kierownikami bieżącej działalności gospo-
darczej ęółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami zaĘdu
lub kiero*rrikami bieącej działalności gospodarczej spółdzielni w Żwiqzku maŁeńskim albo
u sosunli,u pokre*ieństwa w linii prostej i u drugim stopniu linii bocznej.
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§78

l. Do zakresu Rady Nńzorczej należ1,.

o

l) uch\łalanie planów gospodarczych i programów działalności społeczno-
kulturalnej

2) nadzór i kontlola działalności Społdzielni, a w szczególności:
a) badarrie okesowych sptawozdń oraz bilansów,
b) dokon}"warLie okesowych ocen wykonania paez Spółdzielnlę jej za-

dań społeczno_gospodarczych, zr specjalnym uwzględnieniem prze-
st-zegania prżeż sŃłdzielnię praw człoŃowskich,

c) przeproĘ,adzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarąd
\miosków organów Spółdzielni i poszczególnych jej człoŃów.

J) podejmorł,anie uchwał w sprawie nabycia i obciązenia nieruchomości oraż
nablcia zakładu, a takZe w sprawię żabęzpieczenia kredYu w formie hipote_
ki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe
pochodące z tego kredltu, po uzyskaniu pisennęj zgod), większości człon-
kó§ SŃldzi€lni, których prawa do lokali związane Ę z tą nieruchomością

.|) podejmowarie uchwał w spmwie przystąpienia do irrnych organizacji spo-
łecznych oraz występowania z nich,

5) zat\\,ierdzanię §truktury organizacyjnej Społdzielni,

ó) rozpatr},wanie skarg na działalność ZĄvądu,

7) składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdń zarłierających w
szczególności wyniki kontroli i ocenę bilansu oraz \^łlio§kó\ł, w §prarł,ie ab-
solutońum dla człoŃów ZarzĄdll.

8) podejmowanię uchwał w sprawach c4rrności prawnych dokon}.w,anych po-
między Społdzielnią a człoŃiem Zarządu olaz lepręzentowania SŃdzielni
prł rych cąrmościach; do leprezentowania Spółdzielni łJstarcży dwóch
członłów Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych.

9) uchwalanie regulaminv Zaźądl

l0) uchwalanie zasad rozliczania kosźów budowy

1 l ) uchwalanie zasad rozliczania kosżów poniesionych na modemizację budyn-

12) uchwalanie zasad rozliczarria na wkład wańości pracy własnej człoŃa i
jego rodzin

13) ustalanie regulaminu używĄria lokali w domach Społdzielni omz porządku
domo*,ego i wspołżycia mieszkńców,
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14) uchualanie szczegołowych zasad roz|iczania kosaórł, gospodarki zasobami
mieszkaniorłymi i ustalania wysokości opłat za lokale

15)uchualanie szczegołowych zasad kozystarLia przez człoŃów z gańży, fi-
na_osou,ania ich budowy oraz rozliczeń ż tego qtułu.

1ó) *_rbór i odwo\,wanie człoŃów Zarządu, w tym prezesa i jego zastępcy,

1 7) rozpatryrvanie odwołan od decyzji Zarżądu,

l8) zx,o\-*,anie Walnego Zgromadzenia CzłoŃów w wanmkach określonych
\ł,statucie

l9)uchłalenię regulaminu zlecania dostaw i usług obcym w},konawcom

20)uchwalanie regulaminu zamiany lokali i najmu lokali

2l)uchwalanie ręgulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i człoŃów w
zakesie napraw we\łnątrż lokali oraz zasad rozliczeń Spoldzielni z członka-
mi zrł alniającymi lokale,

22) uczestniczenie w lustracji Społdzielni i nadzór nad wykonr.ivaniem zaleceń
po lustracyjnych

23 ) *1,bor biegłego rewidenta do badania rocmych sprawozdań finansowych,

24) uchwalanie innych regulaminów przewidzianych plawem oftź postanowie-
niami statutu

25) podjęcie uchwĄ, o której mowa w art. 12 ust. 3 ustawy o własności lokali
w trybie określonym w art, 27 ust 4 ustawy o społdzielniach mieszkanio_
!\ych.

26) ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do leprezento\^,ańa Społ&ielni
w Sądzie w przypadkl gdy Zatąd wĄoczy powództwo o uchylenie uchwa-
ł_v Walnego Zgromadzenia

27)podejmowanie uchwał w sprawie zmiany przeznaczeńa nieruchomości
wspólnej

28)podejmowanie uchwał w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości wspól-
nej

29) podejmowanie uchwał w sprańe rozbudowy, nadbudowy nieruchomości
w§pólnej oraz podziału nieruchomości wspólnej

30) podejmowarrie uchwał w sprawie połącżęnia dwóch lokali stanowiących od-
ębne nieruchomości wjeden lokal, w sprawie podziafu lokalu stanowiącego
odębną nieruchomość na dwa odębne |okale.



32

) Rada Nadżorcza może żądń od ZuzĄd!, człoŃów i pracowników Spóldzielni wszel-
kich sprarł,ozdań i wyjaśńeń, przeglądać księgi i dokumenty oraz spmwdzać bezpo_
średnio sun majątku Społ&ielni.

Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu
Członków.

§79

l. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub
u, razie jego nieobecności _ zastępca prżewodnicącego. co najmniej raz na
L-\^,ańał-

o

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodnicący Walnego
Zgomadzenia Członków w celu ukonsłtuowania się Rady Nadzorczej ,

Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek l/3 cz]onków
Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie 4 tygodni od dnia zgło_
sżenia wniosku_

§80

\ł' posiedzeniach Rady Nadzorczej, Prezydium Rady Nadzorczej i Komisji mogą ucze§tni_
cz;,ć z głosem domdczym członkowie Zarządu, prżedstawicielę Krajowej Rady Spółdzielczej
oiaz inni zaproszeni goŚcie,

2

2.

]_

§8l

Rada Nadzorcza wybiela ze swojego glona przewodnicącego Rady, zastępcę
prżewodniczącego Rady, sekrętarza Rady, przewodniczącego Komisji Rewi-
4jnej otaz przewodnicących innych stałych Komisji Rady. którzy twotą
prezydium Rady Nadzorczej.
Zadaniem Prezydium Rady Nadzorcz€j jest organizowanie pracy Rady,

§82

Rada Nadzorcza powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną oraz może powołac inne ko-
misje stałe lub czasowe,

§83

we\łnętrzną strukturę Rady Nadzorczej, szczegółowy zakręs działania, tryb obradowania
i podejmorłania uchwał oraz inne spralły organizacyjne Rady Nadzorczej okeśla regula_
min uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków.
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3.

l.

§84

Zarąd sQada się z 2 ońb, w tym prezesa i jego zastępcy - osób fizycznych
posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

Kand)-dat na członka Zarządu powinien posiadać umiejętność kierowania i or-
ganizo*ania pracy.

Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać członkó\ł, Zarżądu. Ponadto
walne Zgromadzęnie człoŃów może odwołac tych członkóĘ, Zarządt\ któ-
rym nie udzieliło absolutońum

Z człoŃani ZłrzĄdu zatrudnionymi w Społdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje
stosunek pracy - w za]eżności od powierzonego stanowiska - na podstawie po-
\łołania albo umowy o pracę stosownie do \ł}.rnogów Kodełsll Pracy,

oduołanie człoŃa Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze sto-
sunku pmcy,

W rażie odwołania człoŃa ZaęĄdu zatrudnionęgo w Społdzielni na podsta-
rr ie powołania, prawo odwolania go ze stanowiska pracy prz},sługuj e 7arzĄdo-
wi Społdzielni,

2

1.

§85

7arąd kl,eruje działalnością Spółdzielni oraz reprezenfuje ją na ze\łnątrz,

Do kompetencji Zarądu należy podejmowanie wszelkich decyzj i niezastrzeżonych w
ustawie lub statucie innym organom spddzielni, a w sżczęgólności;

1) podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia człoŃa omz zawierania
umów o ustanowieńu spółdzielczego własnościowęgo p.a\ła do |oka-
lu, prawa odrębnej własności lokali oraz przeksżtałcenia plaw do lo-
kali

sporządzaile projektów planów gospodarczych i programów działal-
ności społeczno -kulturalnej,

prowadzenie gospodarki Społdzielni w ramach uchwalonych planów i
wykonywanie związanych z tym cz}.nności organizacyjnych i finan-
sowych.,

zabezpieczenie majątku Spółdzielni,

2)

3)

4)



5) sporżądzanie rocmych sprawozdań i bilansów oraz przedkładanie do
zasierdzenia Walnemu Zglomadzeniu CzłoŃów,

ó) zwoł}.wanie Walnego Zgromadzenia Członków.

7) zaciąganie ked}tów baŃowych i innych zobowiązań.

8) udzielanie pełnomocnictw,

9) *,społdziałanie z organami administracji państu,owej i samorządowej
oraz organizacjami społdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi.

l0)zawieranie tunów u kontrńentami, zał,ieranie umó\\ najmu lokali
oraz umów dzieżawy gruntów.

3. Zarzad składa sprawozdarrie ze swojej działalności Radzie Nadmrczej i Walnemu
Zgomadzeniu Cżonków.

§86

Prezrs 7,arządu reprezentuje Spółdńelnię jako pracodawca W rozumieniu prżepisó\ł, Kodeksu
prac!.

2.

]

2.

3.

§87

ZarzĄd praęuje kolegialnie na odbywanych posiedzeniach- W okresie pomię-
dży posiędzęniami Zarząd wykonuje swoje fuŃcje w ramach podżiału cą,rr-
ności pomiędzy człoŃami Zatądtl

Podźał czynności pomiędzy członkarni 7,arządu, sprawy zastrzeżone do decy-
zji kolegialnych, tryb obradowania i podejmowania uchłał oraz inne sprawy
organizacyjne określa regulamin zarządu uchwalony pr-ez Radę Nadzorczą.

§88

Oświadczenie woli za Społdzielnię składają przynajmńej dwaj cżłonkowię
Zarządu lub jeden członek Z"arządu i osoba Wez Zarż,ąd do tego ,]powłżniona
/ pełnomocnik

oświadczenia, o których mowa w ust. 1 składa się w ten sposób, że pod nazwą
Społdzielni osoby upowżnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.

Oświadczenia kierowane do Społdzielni. a złozone w jej lokalu albo pisemnie
jednemu z członków Zarządu, maią skutek pra\łny względem Społdzielni.
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§89

ZatzĄd moZe ldzielić jednemu z człoŃów Zarządu lub innej osobię pełnomocnictwa do
dokony,wania cąrłmości prawnych związanych z kierowaniem bieącą dżiałalnością go-
spodarcą Społdziehi lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i go§podarczo jednostki, a
talże pełnomocnictu" do dokonyrvania czynności okręślonego rodzaju lub czynności
szczególn]-ch.

Udzi€lenie p€łoomocnictwa do dokon),\łania czynności prawnych związanych z kiero-
\^,aniem bieącą działalnością gospodarcą Spółdzielni lrrb jej wyodrębnionej organiza-
cljńe i gospodarczo jednostki \łymaga uprzednio zgody Rady Nadzorczej.

Nie możrra być jednocześnie cżoŃiem Rady Nńzorczej i Zarządu.

W razie konieczności Rada Nadzorcza moż wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich
croDkó$, do czasowego pełnienia funkcji członka zarządu. W tym łypadku
croŃo$\ło * Radzie ulega zawieszeniu.

CżoŃouie Rady Nadzorczej i Zarządu ńe mogą brać udziału w głosorł,aniu w spra-
*ach ulłączrrie ich dotyczących.
CloŃorłie Rady Nadmrczej i Z,arzĄu Ńe mogą zajmować się interesami
konl-urencljnymi wobec Spódzielni, a w szczególności uczesniczyć jako wsŃlnicy
lub cżonkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną
*obec Społdzielni.

\]IL GoSPoDARKASPóŁDaELNI

.ł z.śrł ogólDe

§90

Spółdzielnia prowadzi działalność na zasadach rozrachunku gospodarczego.

§91

Społdźelnia może korzystać z kred},tów baŃowych 1 pożyczek do wysokości nie prze-
kraczającej naj§Tższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia fiożę zaciągnąć ożJlaczo-
nej przez Walne Zglomadzenie CzłoŃów. Zaciągnięcie przez społdzielnię kęd},tu łub po-

Ąclii \łJmaga /8ody Rady NadZorczęj.

§92

Społdzielnia prowadzi rachuŃowość i sporądza sprawozdania staf_vstyczne zgodnie z po-

*szechnie obowiązującymi przepisami. Szczegółowe zasady ewidencji księgowej okeśla
zkłado\ły plan kont zatwierdzony przez 7-arz4d, Społdzielni.
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2.

l.

l.

5.

§93
Fundusze sŃłdzielni stanowią:

l. - skieśla się
2. fundusz zasobowy
3. fundusz §*ładów budowlanych
4, fundusz remontowy
5. zakładoxy fi,rndusz świadczeń socjalnych.

Szczegołowe zasady gospodarki finansowej Spółdzielni. w łm zasady t\\orzenia go_
spodarowania środkami funduszy, okeśla regulamin uchwalony przeż Radę Nadzorczą.

§94

Rokiem obrachunkowym jest rok kal€ndarzowy,

§95

Nadrłlżkę bilansową Społdzielni przcmacza się na gospodarĘ zasobami mieszkanio-
\^)Tni tj. fundusz remontowy.

Strarę bilanso*ą Społdzielni pokrywa się w pierwszej kolejności z funduszu zasobowe-
go. następnie z flrnduszu udziałowego a następnie z f,mduszu remonto*,ego,

Zarząd Społ&ielni prowadzi odrębnie dla kazdej nieruchomości:

l ) E*,idencję i roz|iczenie przychodów i kosaów,
2) Ewidencję *pływów i wydatków funduszu remonlowego żgodnie z art, 6 ust.

3 Ustawy; ewidencja vp\,tvów i wydatków funduszu remonto*ego na po-
szczególne nieruchomości powinna uwzględnió w§zystkie \łpł}$} i wydatki
funduszu remontowego tych nieruchomości.

Finamowanie remontów jest realizowanę zbiorczo w skali funduszu remontowego zaso-
M*, mieszkaniowych wedlug planów gospodarczo-finansowych uch\\alonych prżeż
Radę Nadzolcą.
SŃłdzięlńa prowadzi wyodrębnioną dla kazdej nieruchomości ewidencję i rozliczenie
wszystkich wpĄrłów i wydatków funduszu rcmontowego,

Uchwalane prżęz Radę Nadzorcą plany gospodarczo-finansowe gospodarki środkami
fundusżu remontowego zasobów mieszkaniowych powinny zapevnić dla kźdej nieru-
chomości zrównoważenie lłpĘ.tłów i wydatków tego f,rnduszu w skali 3-5 lat iub w ska-
li realizacji jednorodnego przedsięwzięcia remontowego.

1.
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B, Inw€śtycje mie§zkroiowe

§9ó

Podejmowanie przez Spółdzielnię przedsię\łzięć inwestycyjnych jest możliwe po za-
t§ierdzeniu ich założeń organizacyjno-finansowych przez Radę Nadzorcą.

Założeńa organizacyjno-fi nansowe inwestycji powinny rozstrzygać rł szczególności:

1) kąg osób (nabywców), na rzecz, których ustanawiane Ędą t},tuły prawne do
lokal ramach realizowanej inwestycji,

2) standard techniczny i fuŃcjona]no-uz)tkowy budynków i lokali.
3) żódła finarrsowania inwestycji (środki wla§nę przysztych uż}tkowników lo-

kali. kedy baŃowy, inne zródla),
,ł) organizację ob§ługi procesu inwestycyjn€go

Plan rzeczoło-finansowy inwestycji mieszkaniowych oraz regulamin rozliczania kosz-
tó\ł in§es§,cji i ustalania wartości pocątkowej (koszfu budowy) lokali uchwala Rada
,\-adzorcza

C. Zarądzanie nieruchomościami

2.

l,

§97

Członkowie społdzie|ni, którym przysługują społdzielcze pra*,a do lokali są
obowiązani ucżestniczyć w pokrywaniu kosaów związanYch z eksploatacją i
utrł,maniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eks-
ploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni
przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami niniejszego statulu,

Osoby nie będące członkami spółdzielni, którym przl,sługują społdzielcze
własnościowe prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć u,pokrywaniu
kosaów związanych z ęksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach
przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości sta-
nowiących mienie spółdzielni ptzez liszczwie opłat na takich samych za§a-
dach, jak członkowie
sŃdzielnl z zAstrzeżeniem § l0l.

Członłowie Spolrlzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestni-
cz!ć w pokł.waniu kosztów związanych z ęksploatacją i utrzymaniem ich lo-
kali. eksploatacją i utrżymanięm nieruchomości wspólnych. eksploatacją i
utrz.vmaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni pfzez liszczA-
nie opłat zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

Właściciele lokali ńe bęĄcy członkami społdzielni są obołiązani uczestni-
czyć w pokrywaniu kosńów związĄnych z eksploatacją i utrzymaniem ich lo-
kali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych na takich samych

4-
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żaMdach. jak członkowie społdżielni. z zastrzężęniern § l0l. są oni również
obowi€ani uczestniczyć w wydatkach zwiążanych z ęksploatacią i utrzyma-
diem nieruchomości stanowiących mięnie spółdzielni. które są przeirnaczone
do *spólnego korzystania prżez osoby zamieszkujące w okeślonych budyrr_
kach lub osiedlu.

Członkowie spółdzie|ni oraz właścicielę lokali nie Ędący członkami sŃł-
dzielni Ę również żobowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych
z działalnością społecżną oświatową i kulturalną prowadżoną przez spółdziel-
nie jeśli
uchwała walneco 1gromadzenia lal stanorłi,

Za opłaty. o których mowa w ust. 1_5, solidamie z członkami społdzielni, wła_
ścicielami lokali nie będącymi cżonkami spółdzielni lub osobami nie Ędący-
mi członkami spółdzielni, odpowiadają stalę zamieszkujące z nimi osoby pel-
nolemie. z wyjątkiem pęłnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu
. a takze osoby faktycmie korzystające z lokalu.

Członkowie spółdzielni, którzy oczekują na u§tanowięnie na ich rzecz społ-
dzielczego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokalq są obowią-
zani uczestniczyć w kosztach budowy lokali przez rłnoszenie wkładów bu-
dowlanych i irrnych zobowiązń sptiłdzielń zwięAllych z budorvą zgodnie z
postanowieniami statufu. od chwili postawienia im lokali do dyspozycji uisz_
czają oni opłaty okeślonę w ust. l albo 3.

Kosay eksploatacji i utrżymania , o których mo\ła w l§t, 1-,l. obejmują w
szczególności kosźy admini§trowania nieruchomością koszł, dostawy ener-
gii cieplnej, dostawy wody i odprowadzania ścieków, w}.rłozu nieczystości,
ek§ploatacji dźwigów , anteny zbiolczej, domofonów oraz odpisy na fundusz
remontowy sŃłdzielni.

Kosay eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych . o których mowa
w ust. 8. ustala się propoĄonalnie do udziału właściciela lokalu \łYodĘbnio-
nego w nierrrchomości wspólnęj.

l0. Obowiązek ś\łiadczenia na firndusz dotyczy człoŃów społdzielni, wlaścicieli
lokali ńe będących człoŃami społdzielni oraz osób nie ĘĄcych cżonkami
społdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe pmwa do |okali,

§98

l. vysokość opłat- o których mowa w §97 jest ustalana na podstawię:

l) planu kosźów zarżądzania nieruchomościami,
2) regulaminurożiczaniakosztówzasobaminięruchomości,
3) regulaminu rozliczania kosżów dostaw energii cieplnej na potrżeby cen_

tralnego ogrzewania i podgrzewania wody,
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Szczegołowe zasady ustalania planu kosżów zarządzania nieruchomościami oraz regula-
miny rozliczania tych kosztów i ustalania opłat za lokalę okręśla regulamin uchwalony
prz ez Radę Nadzolczą.

Regulafiin roziiczźnia kosztów zasobarni miesr*aniowymi powinien zźwierać w szcze-
gólności:

1) okeślenie organizacyjnej jednostki rozliczania poszczególnych ro-
dzajóW kosźów (w §kali nieruchomości, zesrxru nieruchomości, jed-
nolicie na całość zasobów),

2) określenie fizycznej jednostki rozliczeniowej poszczególnych rodza-
jów kosżów (1m2 powierzchni użr,tkowej lokalu licżba osób za-
mieszkałych w lokalu, wskazania urządzeń pomiarowych).

3) różnicowanie obciązeń poszczególnych lokali kosźami gospoda*i
zasobami mieszkaniowymi z łlułu sposobu wfkorz},stania lokali (lo-
kale mieszkalne, lokale uątkowę/.

,l) skręśla się

4. Rożiczanie kosźów dostawy energii cieplrrej na potrzeby centralnego ogrzertarri oraz
dostarczarria wody i odpiowadzania ścieków legulują regulaminy zaf\łieldzone prżeż
Radę Nadzorczą.

§99

Rómica międz}, faktycznymi kosztami i przychodami gospodarki zasobarni mieszkarrio\łymi
z\ł,iększa odpowiednio kosżty lub przychody tej gospodarki w roku następnym.
7żśa.li ta nie dotyczy kosztów i opłat ałiązanych z dostawą wody i odprowadzania fuieków
o.az dostarczania ciepła na potrzeby centralnego ogrzewanią jeśli ich rozliczenie następuje
na podsta\łie ,\łskazań wodomierzy indl,widualnych oraz miemików ciepła zainstalowanych
u lokalach- a róinice z tego l}tułu są rozliczane ind).widualnie z u4.tkolnikami poszczegó|-
nl,ch lokali,

§ l00

opłat}. o których mowa w § 97 powinny być uiszczane, co miesiąc z góry do dnia 15

kazdego miesiąca.

O zrnianie wysokości opłat Społdzielńajest zobowiązana powiadomić
uz!,tko*ników lokali co najmniej 3 miesiące przed up\.wem terminu wnoszenia opłat.
Termin ten dotyczy podwyżek opłat na sfinansowanie kosźów zalęznych od Społdzielni.
Zmiana \łysokości oplat wymaga uzasadnienia na piśmie
O zmianie wysokości opłat na sfinansowanie kosźów niezależnych od Społdziehi, Społ-
dzielnia jest zobowiq,zana powiadomić uĄłkowników lokali co najmniej 14 dni przed
upłl,wem terminu do wnoszenia opłat.
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Członkowie społdzielni. oraz wlaściciele nie będący członkami spółdzielni mogą kwe-
stionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej,
W przypadku \ł}sąpienia na drogę sądową ponosą oni opłaty w dotychczasowej
Tłysokości.

od nieopłaconych w terminie należności spółdzielnia pobiera odsetki usta\łowe
za oŃźnienie.

§ l0l

1, Pożyki i irrne przychody z nieruchomości wspólnej shźą pokrywaniu wydat-
kó*,związanych zjej eksploatacją i utrzymaniem, a w cżęści przekraczającej
te ł_łdatki pr4padają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w
ńe.uchomości w§Ńlnej. W takim sarnym stosunku wtaściciele lokali ponosią
rł_rdatki i cięZary związane z ltzymaniem ńeruchorności wspólnej w części
nie żnajdującęj pokrycia w poz},tkach i innych przychodach.

)

3

4.

l.

t.

2.

3.

Rada Nadzorcza może - na wniosek więksmści właścicieli w budyŃu lub bu-
dynkach. połomnych w obrębie danej nieruchomości obliczanej wedfug wiel-
kości udżałów, w nieruchomości wspólnej - ustalić zwiększenię obciĘeńa z
tego §tułu włŃcicieli lokali uątkowych, jeżeli uzasadnia to sposób korzysta-
nia z tych lokali.
Pożytki i inne przychody z własnej dżałalności gospodarczej Społdzielni
przęznaaza się na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzyma-
niem nięruchomości w zakesie obciążającym członków.
Zasady ustalania udziału człoŃów w poźłtkach z działalności gospodarczej
spółdzielni oraz sposób wykorżystąnia tych poĄtków określa Rada Nadzorcza_

§ 102

Podstawowy zakres obowiązków Spółdzielni w dziedzińe naplaw wewnątrz
lokali obejmuje naprawy i wymiany wewnętrznych instalacji wodociągowej,
gazouej i cielej wody - bez urządzeń odbiorczych, a także napra\ry i w}mia-
ny wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centra]nego ogżewania wlaz z
grzejnikami, instalacji elektrycznej, or.V anteny zbiorczej - z wyjąrkiem
osprżętu.

Zasady naprawy i wyniany okien okeślone są w regulaminie uchwalonym
przez Radę Nadzorcą.

Walne Zgromadzenie człoŃów może roższerżyć obowiązki Społdzielni od_
nośnię napmw i wymian wewnątrz lokali poza zakres określony w ust. l,
uchwalając na ten cel dodatkowę odpisy na fundusz l€monto\łT.

§l03

Naprawy wewnątrz lokali niezaliczone do obowiązków Społdzielni obciążją
człoŃów zajmujących te lokale. Jako szczególne obowiązki cżonka w zakre_
sie napraw werłnątrz loka|u uznaje się:
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l) napra\ł], i wl,rnianę podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ścien-
nych okładżin ceramicżnych,

2) drobne napraly okien z żastQeżeniem treści § 102 ust. 2 oraz drzwi
3) napia§} urządzeń techniczrro_sanitamych w lokalu łącznie z wymianą tych

rrrzadzeń.

,{) napra\łJ, prze*odów odpĄrvowych urądzeń sanitamych ż do pionów zbior-
cz_r,ch. * q.-'m niezwłoczne usuwanie ich niedrożności.

5) maloqarrie lub tapętowanie ścian i sufitów oiźź naprawę uszkodzonych tyn-
kó\\, jhian i sufitów_

1.

,ł, - skreśla się

6|

2

4.

l,

malo*ajrie drzwi i okien od strcny wewnętrznej, wbudowanych mebli. urzą-
dzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczrych, w celu ich zabezpieczenia przed
korozją.

\aprawa wszelkich uszkodzeń wewnątrz lokalu powstatvch z rviny człoŃa
lub osób z nim zamieszkałych obciąża człoŃa Społdzielni,

§ l04

Przez dodatkowe wyposażenie lokali rozumie się niezaliczane do kosżów in-
\ł,estycji nakłady poczynione ze środków członków lub innych uż,rtkowników
na wyposżęnie i wykończenie lokali, mającę charaktęr trrł,ał_Y i podnosące
wartość użytkową lokali.

Dodatkowe wyposażenie i wykończenie lokali, wymaga zgody społdzielni
wówczas, gdy połączone jest ze zmiasali w ukła&ie funkcjonalno-uą&o-
wym lokalu, zmianami konstrukcyjnymi lub pionów instalacyjnych.

Nakłady, o których mowa w ust. l, ńe są zapisył,ane na l-kłady budowlane
członków. W prirypadku uslania t)łułu prawnego do lokalu wanoś dodatko-
wego wyposaźenia i wykończenia jest uwzględniana przy, ustalaniu qnkowej
wartości lokalu.

W przypadku przekształcania t}tufu prawnego do lokalu płatności w)magane
od uźykownika lokalu z §,tułu tego przekształcenia nie mogą obejmować
wartości dodatkowego wyposażFnia i wykończenia §finansowanego pizez
uź}łkownika lokalu.
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§ 104. '

Społdziehia ma obowiązrk zarząfuańa ńenrchomościami stanowiącymi ję.j mieni€ lub
nabye na podstawie ustawy o społdzielniach miesżaniowych mierrie jej człoŃów.

Przepisy us. l ńe stosuję się w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa \ł ań.
24,' lub a.rt. 26 usla§y o społdzielniach mieszkaniowych.

s|łńdzjeńa roożr zalządzAś nieruchomościami, o których mowa w ań. 24. l

lub art. 26 u§tawy o społdzielniach mieszkaniowych oraz nięruchoBościami
innych właścicieli lub współwłaścicieli na podstawie umowy za\łartej ze wsŃlnoĘ
mieszkaniową lub właścicielem /wspóhvłaścicielami/.

D. Iżnhho(ić społ€cżną oświatowa i kultufalna

§ l05

Za-sody r§zJiczĄrrja koszów działaIności społecznej, oświatowej i kulturalnej powadzonej
przez Społdziehię i ustalęnia obciążeń finanso\łych cżonków z tego §,tułu okręśla Rada
Nadzorcza.

§ 106

Uchłalole przez Walne Zgromadzenie CzłoŃów zrrriany §tatufu wchodżą w zycie z dniem
wpisu do Krajowego RejestTu Sądowego.


