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Uchwała nr 09 /2018 - Zmian do Statutu
Jest

Będzie

§ 1 ust. 1, otrzymuje brzmienie:
Spółdzielnia
nosi
nazwę
„Pomorska Spółdzielnia nosi nazwę „Pomorska Spółdzielnia
Spółdzielnia Mieszkaniowa ” zwana dalej Mieszkaniowa w Bydgoszczy” zwana dalej
Spółdzielnią.
Spółdzielnią.
§ 6- cały otrzymuje brzmienie:
1. Członkiem Spółdzielni może być osoba
fizyczna, choćby nie miała zdolności do
czynności prawnych lub miała ograniczoną
zdolność do czynności prawnych.
2. Członkami Spółdzielni mogą być oboje
małżonkowie , choćby spółdzielcze prawo do
lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu
przysługiwało tylko jednemu z nich.
Małżonkowi członka przysługuje roszczenie o
przyjęcie w poczet członków spółdzielni.
3. Członkiem Spółdzielni może być osoba
prawna, jednakże takiej osobie nie
przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do
lokalu mieszkalnego.
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1. Członkiem spółdzielni jest osoba fizyczna,
choćby nie miała zdolności do czynności
prawnych albo miała ograniczoną zdolność
do czynności prawnych lub osoba prawna
spełniająca warunki określone w ustawie o
spółdzielniach mieszkaniowych.
2. Członkiem Spółdzielni może być osoba, która
nabyła prawo odrębnej własności lokalu oraz
najemca, o którym mowa w art. 48 ust. 1
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Osobom tym przysługuje roszczenie o
przyjęcie w poczet członków spółdzielni.
3. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo
ekspektatywa własności należy do kilku osób,
członkiem spółdzielni może być tylko jedna z
nich, chyba że przysługuje ono wspólnie
małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku
uprawnionych
rozstrzyga
sąd
w
postępowaniu
nieprocesowym.
Po
bezskutecznym upływie wyznaczonego przez
spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu,
nie 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,
prawo odrębnej własności lokalu albo
ekspektatywa własności, mogą wyznaczyć
spośród siebie pełnomocnika w celu
wykonywania uprawnień wynikających z
członkostwa w spółdzielni.
4. Spółdzielnia dokonuje wyboru poprzez
losowanie spośród osób uprawnionych. O
dokonanym wyborze powiadamia wybraną
osobę na piśmie w terminie 7 dni od dnia
dokonania wyboru.
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5. Rada Nadzorcza na posiedzeniu przyjmuje
informację o nowych członkach Spółdzielni i
dokonanych zmianach w rejestrze członków.
§ 7 – cały otrzymuje brzmienie:
1. Osoba fizyczna może być przyjęta w poczet
członków Spółdzielni, o ile spełnia jedno z
następujących warunków:
1) małżonek jest członkiem Spółdzielni,
2) spółdzielcze prawo do lokalu przypadło
jej po ustaniu małżeństwa wskutek
rozwodu lub unieważnienia małżeństwa,
3) przypadło jej, wskutek śmierci małżonka,
lokatorskie
prawo
do
lokalu,
przysługujące
uprzednio
obojgu
małżonkom,
4) jest małżonkiem, dzieckiem lub inną
osobą bliską byłego członka Spółdzielni,
jeżeli lokatorskie prawo do lokalu
wygasło wskutek ustania członkostwa,
lub nie dokonania czynności określonych
statutem(§ 67 i § 68 statutu)
5) nabyła spółdzielcze własnościowe prawo
do lokalu lub prawo odrębnej własności w
drodze dziedziczenia, zapisu, umowy,
licytacji lub nabyła prawo odrębnej
własności
w
drodze
przetargu
organizowanego przez Spółdzielnię,
6) ubiega się o członkostwo w związku z
zamianą lokalu mieszkalnego,
7) oczekuje ustanowienia na podstawie
umowy zawartej ze Spółdzielnią:
a) spółdzielczego lokatorskiego prawa
do lokalu mieszkalnego,
b) prawa odrębnej własności lokalu.
8) przysługuje jej roszczenie o przyjęcie w
poczet członków określone w art.. 48
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
9) nabyła ekspektatywe odrębnej własności
lokalu w drodze dziedziczenia, zapisu,
umowy, licytacji
2. Osoba prawna może być przyjęta w poczet
członków Spółdzielni, jeżeli spełnia jedno z
następujących warunków:
1) oczekuje na ustanowienie na podstawie
umowy zawartej ze Spółdzielnią odrębnej
własności lokalu.
2) nabyła spółdzielcze własnościowe prawo
do lokalu lub prawo odrębnej własności
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1. Członkostwo w spółdzielni powstaje z chwilą
wskazaną w ustawie o spółdzielniach
mieszkaniowych.
2. Chwilą powstania członkostwa dla osoby,
której przysługuje roszczenie o przyjęcie w
poczet członków jest data wpływu pisma
zawierającego roszczenie o przyjęcie w poczet
członków do Spółdzielni.
3. Członek Spółdzielni jest zobowiązany w
terminie 7 dni od:
 dnia
nabycia
ekspektatywy
własności,
 dnia
nabycia
spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu,
 upływu terminu jednego roku, o
którym mowa w art. 15 ust. 4 ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych,
 prawomocnego rozstrzygnięcia przez
sąd w postępowaniu nieprocesowym
lub wyboru dokonanego przez
spółdzielnię w przypadku, o którym
mowa w art. 15 ust. 4 ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych,
do złożenia w formie pisemnej albo przesłania
pocztą elektroniczną kwestionariusza osobowego
według wzoru określonego w regulaminie
uchwalonym przez Radę Nadzorczą.
4. Osoba, której przysługuje roszczenie o
przyjęcie w poczet członków Spółdzielni
kwestionariusz osobowy zawierający dane
określone w ust. 3 składa wraz z
oświadczeniem woli o przyjęcie w poczet
członków, jednakże nie później niż 7 dni od
dnia złożenia oświadczenia woli.
5. Za osobę nie mającą zdolności do czynności
prawnych lub o ograniczonej zdolności do
takich czynności – kwestionariusz osobowy
podpisuje jej ustawowy przedstawiciel.
6. W przypadku zmiany danych zawartych w
kwestionariuszu
osobowym
członek
Spółdzielni
jest
zobowiązany
do
poinformowania Spółdzielni w terminie 7 dni
od zaistnienia zmian. W przypadku
niepoinformowania Spółdzielni o tym fakcie
uznaje się, że dane są aktualne.
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w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy,
licytacji lub nabyła prawo odrębnej
własności
w
drodze
przetargu
organizowanego przez Spółdzielnię
3. Spółdzielnia może odmówić przyjęcia w
poczet członków osoby, której postępowanie
wobec
Spółdzielni
uzasadniałoby
jej
wykreślenie w przypadku gdyby była
członkiem, a także jeżeli ubiega się o
członkostwo w związku z wykluczeniem lub
wykreśleniem byłego członka lub podjęciem
uchwały o wygaśnięciu prawa spółdzielczego
lokatorskiego o jakiej mowa w § 17, a
przyczyny wykluczenia, wykreślenia lub
wygaśnięcia prawa także jej dotyczą.
§ 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie
2. Członek Spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel 2. Członek Spółdzielni, jego małżonek niebędący
członka lub Spółdzielni ma prawo przeglądać
członkiem Spółdzielni i wierzyciel członka lub
rejestr.
Spółdzielni ma prawo przeglądać rejestr.
§ 9 wykreślony

1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków
Spółdzielni jest złożenie deklaracji
członkowskiej. Deklaracja powinna być
złożona pod rygorem nieważności
w formie pisemnej i podpisana przez
osobę ubiegającą się o członkostwo.
Deklaracja powinna zawierać :
- imię i nazwisko, a dla osoby prawnej
nazwę
- miejsce zamieszkania lub adres
osoby prawnej, a także adres do
korespondencji,
- numer PESEL oraz numer
identyfikacji podatkowej NIP dla osób
fizycznych
- numer identyfikacyjny REGON oraz
numer identyfikacji podatkowej NIP
dla
osób
prawnych
- liczbę zadeklarowanych udziałów,
- stwierdzenie o jaki lokal, mieszkalny
czy użytkowy, ubiega się członek.
- zobowiązanie do informowania
spółdzielni o wszelkich zmianach danych
zawartych
w deklaracji.
Za osobę nie mającą zdolności do
czynności prawnych lub o ograniczonej
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zdolności do takich czynności – deklaracje
podpisuje jej ustawowy przedstawiciel.
2. Organem Spółdzielni właściwym do
przyjmowania w poczet członków osób, o
których mowa w § 6 ust. 4 i 8 jest Rada
Nadzorcza Spółdzielni.
3. Przyjęcie w poczet członków powinno być
stwierdzone na deklaracji podpisem
dwóch członków Rady Nadzorczej z
podaniem daty uchwały Rady o przyjęciu.
4. Rada Nadzorcza nie może odmówić
przyjęcia w poczet członków osoby
spełniającej warunki określone w § 7.
5. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie
przyjęcia w poczet członków Spółdzielni
powinna być podjęta w ciągu 4 tygodni od
dnia zgłoszenia roszczenia. O uchwale
Rada Nadzorcza powinna zawiadomić
zainteresowaną osobę pisemnie w ciągu
14 dni od podjęcia uchwały.
6. W razie podjęcia przez Radę Nadzorczą
uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet
członków, w zawiadomieniu o podjętej
uchwale należy podać uzasadnienie
uchwały oraz pouczenie o prawie
wniesienia odwołania do Walnego
Zgromadzenia w ciągu 30 dni od daty
otrzymania zawiadomienia. Odwołanie
powinno być rozpatrzone na najbliższym
Walnym Zgromadzeniu.
§ 10 wykreślony
Liczba członków przyjmowanych do
Spółdzielni na podstawie § 7 ust. 1 pkt 7 musi
odpowiadać liczbie lokali przewidzianych do
budowy w wieloletnim programie inwestycyjnym
Spółdzielni lub lokali z odzysku.
§ 11 otrzymuje brzmienie
1. Wpisowe wynosi 100 zł, a udział 10%
1. Do dnia 8.09.2017 r. Członek Spółdzielni
minimalnego wynagrodzenia za pracę
2. Członek Spółdzielni- osoba fizyczna ,
obowiązany był wnosić wpisowe i udziały, co
zobowiązana jest wnieść 1 udział, a osoba
jest wskazane w rejestrze członków. Od
prawna 2 udziały.
9.09.2017 r. Członek Spółdzielni nie wnosi
3. Osoby starające się o członkostwo z tytułu
wpisowego i udziałów.
ubiegania się o lokal mieszkalny i lokal o
2. Jeżeli udział był wniesiony przez Członka
innym przeznaczeniu wnoszą wpisowe tylko
Spółdzielni przed 9.09.2017 r. to w przypadku
raz. Wpisowe związane jest z członkostwem,
ustania członkostwa w wyniku utraty prawa
nie uiszcza się go przy nabywaniu kolejnych
lokali.
do lokalu Spółdzielnia zwraca udziały byłemu
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4. Współmałżonek członka wnioskujący o
przyjęcie w poczet członków Spółdzielni bez
ubiegania się o przydział lokalu mieszkalnego
jest zobowiązany wnieść wpisowe i
zadeklarować co najmniej jeden udział.
5. Udziały ustalone do wniesienia przez
członków określone w ust. 2 i 3 liczone są
odrębnie dla każdego prawa do lokalu.
6. Zmiany wysokości udziału lub wpisowego
obowiązują osoby przyjmowane do
spółdzielni po dniu zarejestrowania zmiany
statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym, a
także członków spółdzielni wnoszących po
tym dniu udziały w przypadku nabycia praw
do kolejnych lokali, natomiast nie obowiązują
członków przyjętych do spółdzielni przed
rejestracją zmian statutu.
7. Wpisowe i zadeklarowane udziały członek
jest zobowiązany wnieść do Spółdzielni w
ciągu 10 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o uzyskaniu członkostwa. Nie
wpłacenie wpisowego i udziałów w tym
terminie stanowi podstawę wykreślenia z
rejestru członków.
8. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
9. Zwrot udziałów następuję według ich
wartości nominalnej.
10. W przypadku zbycia prawa do lokalu z
udziałami, wartość nominalna udziałów
podlega zarachowaniu na rzecz nabywcy
prawa. Członkostwo wygasa ze zbyciem
ostatniego lokalu.
11.W razie ustania członkostwa Spółdzielnia
zwraca udziały byłemu członkowi lub osobie
przez niego wskazanej. Zwrot kwot
wpłaconych na udziały następuje na żądanie
byłego członka lub osób uprawnionych w
terminie 14 dni od daty zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za rok, w którym
ustało członkostwo i pod warunkiem, że
udziały te nie zostały przeznaczone na
pokrycie strat Spółdzielni. W przypadku
ustania członkostwa wskutek posiadania
zadłużenia wobec Spółdzielni wniesione
udziały zalicza się na poczet tych zobowiązań,
o czym informuję się byłego członka.
12.Zwrot wpłat na udziały wniesione ponad
wymaganą ilość następuje po zatwierdzeniu
sprawozdania finansowego za rok, w którym
członek wystąpił z żądaniem w terminie 14
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członkowi lub osobie przez niego wskazanej.
Zwrot kwot wpłaconych na udziały następuje
na żądanie byłego członka lub osób
uprawnionych w terminie 14 dni od daty
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za
rok, w którym ustało członkostwo i pod

warunkiem, że udziały te nie zostały
przeznaczone na pokrycie strat Spółdzielni.

3.
4.
5.

6.

W przypadku ustania członkostwa wskutek
posiadania zadłużenia wobec Spółdzielni
wniesione udziały zalicza się na poczet tych
zobowiązań, o czym informuje się byłego
członka.
Zwrot udziałów następuje według ich
wartości nominalnej.
Udział wypłaca się przelewem na wskazany
rachunek bankowy lub gotówką.
Po
upływie
terminu
przedawnienia
nieodebrane
udziały
zostaną
zakwalifikowane do pozostałych przychodów
operacyjnych.
Wpisowe nie podlega zwrotowi.
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dni od złożenia wniosku o wypłatę , chyba że
jego udziały zostały przeznaczone na
pokrycie strat spółdzielni. Dotyczy to również
sytuacji, w której prawo do lokalu zostało
zbyte przez członka, który posiadał kilka praw
do lokali znajdujących się w zasobach
Spółdzielni lub administrowanych przez
Spółdzielnię , a także w sytuacji, o której
mowa w § 110 Statutu.
§ 12 ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie
10) Prawo do przeglądania sprawozdań rocznych, 10) Prawo do przeglądania sprawozdań rocznych,
bilansów oraz protokołów lustracji, faktur
sprawozdań finansowych oraz protokołów
oraz umów zawieranych przez Spółdzielnię z
lustracji, faktur oraz umów zawieranych przez
osobami trzecimi z zastrzeżeniem art. 18 § 3
Spółdzielnię z osobami trzecimi z zastrzeżeniem
prawa spółdzielczego, jak również prawo
art. 18 § 3 prawa spółdzielczego, jak również
otrzymania ich odpisu za odpłatnością.
prawo otrzymania ich odpisu za odpłatnością.
§ 12 dodaje się ustęp 5 o następującym brzmieniu:
5. Zasady i tryb udostępniania dokumentów, o
których mowa w ust. 1 pkt 7 i pkt 10 oraz
wysokość opłaty za sporządzenie ich kopii
określają regulaminy uchwalone przez Radę
Nadzorczą.
§ 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) Wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały,
2) wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały
zgodnie ze stanem prawnym do 8.09.2017 r.,
§ 13 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
6) uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni
do wysokości zadeklarowanych udziałów,

6) uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do
wysokości wniesionych udziałów

§ 13 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
7) zawiadamiać Spółdzielnię o każdej zmianie 7) zawiadamiać Spółdzielnię o każdej zmianie
danych zawartych w deklaracji członkowskiej,
danych osobowych
§ 13 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
9) zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie liczby 9) zawiadamiać Spółdzielnię o ilości osób
osób zamieszkujących w lokalu oraz
zamieszkałych w lokalu w terminie 14 dni od
potwierdzać to co najmniej raz w roku według
dnia nabycia (data aktu notarialnego) przez
stanu na dzień 30 listopada
użytkownika lokalu tytułu prawnego do lokalu
znajdującego się w zasobach Spółdzielni w
wypadku nabycia go od innej osoby niż
Spółdzielnia oraz informować Spółdzielnię o
zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalu
w terminie 10 dni od dnia zaistnienia zmiany,
§ 13 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
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10) uzyskać zgodę Spółdzielni na wynajęcie
lokalu na inne cele niż określone w umowie o
ustanowienie prawa do lokalu ( przydziale)

10) uzyskać zgodę Spółdzielni na wynajęcie
lokalu lub oddanie w bezpłatne używanie,
jeżeli byłoby to związane ze zmianą sposobu
korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu
bądź jego części lub jeżeli miałoby to wpływ
na wysokość opłat na rzecz spółdzielni,

§ 13 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
12)dbać o dobro i rozwój Spółdzielni oraz
poszanowanie mienia Spółdzielni i o jego
zabezpieczenie,

12)dbać o dobro i rozwój Spółdzielni,
współdziałać w ochronie majątku wspólnego
poprzez
poszanowanie
mienia
przeznaczonego do wspólnego korzystania
oraz otoczenia nieruchomości, korzystanie z
pomieszczeń i urządzeń wspólnych w sposób
nie utrudniający korzystania z nich przez
innych,

§ 13 pkt 18 wykreślony
partycypować
w
kosztach
utrzymania
nieruchomości Spółdzielni nie przynoszących
dochodu,
§ 13 pkt 19 wykreślony
współdziałać w ochronie majątku wspólnego
poprzez poszanowanie mienia Spółdzielni i jego
zabezpieczenie oraz korzystanie z pomieszczeń i
urządzeń wspólnych w sposób nie utrudniający
korzystania z nich przez innych
§ 14 wykreślony
Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek:
1) wystąpienia członka,
2) wykluczenia członka,
3) wykreślenia członka,
4) śmierci członka, a w odniesieniu do
osoby prawnej w przypadku jej ustania
5) podjęcia uchwały o wygaśnięciu
przysługującego
członkowi
lokatorskiego prawa do lokalu.
§ 15 otrzymuje brzmienie:
1. Członek może wystąpić ze Spółdzielni w
każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym
Zarządowi, które pod rygorem nieważności
powinno być dokonane na piśmie.
2. Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące i
rozpoczyna się dnia miesiąca kalendarzowego
następującego
po
dniu
zgłoszenia
wystąpienia. Na wniosek członka okres
wypowiedzenia może być za zgoda Zarządu
skrócony.
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1. Członkostwo w Spółdzielni ustaje w
przypadkach określonych w ustawie o
spółdzielniach mieszkaniowych.
2. Właściciel lokalu oraz najemca, o którym
mowa w art. 48 ust. 1 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych będący członkiem spółdzielni
może wystąpić z niej za wypowiedzeniem.
3. Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące i
rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca
kalendarzowego następującego po dniu
zgłoszenia wystąpienia. Na wniosek członka
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3. Za datę wystąpienia członka ze Spółdzielni
uważa się następny dzień po upływie okresu
wypowiedzenia.

§ 16 wykreślony
1. Członek może być wykluczony ze Spółdzielni
w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z
powodu rażącego niedbalstwa dalsze
pozostawanie w Spółdzielni nie da się
pogodzić z postanowieniami statutu lub z
zasadami współżycia społecznego.
2. Wykluczenie może nastąpić w szczególności,
gdy członek:
1) świadomie działa na szkodę Spółdzielni
lub wbrew jej interesom,
2) uporczywie narusza postanowienia
statutu, regulaminów i innych uchwał
organów Spółdzielni,
3) uporczywie uchyla się od wykonywania
istotnych zobowiązań wobec Spółdzielni,
a w szczególności zalega z opłatami
związanymi
z:
eksploatacją
i utrzymaniem nieruchomości w
częściach przypadających na jego lokal,
eksploatacją
i
utrzymaniem
nieruchomości stanowiących mienie
Spółdzielni oraz z pokrywaniem
zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów,
4) wykracza w sposób rażący lub uporczywy
przeciwko porządkowi domowemu,
czyniąc uciążliwym korzystanie z innych
lokali.

§ 17 wykreślony
. Spółdzielnia może podjąć uchwałę o
wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa
do lokalu mieszkalnego z następujących przyczyn:
1) jeżeli członek pomimo pisemnego
upomnienia
nadal
używa
lokal
niezgodnie z jego przeznaczeniem
2) zaniedbuje obowiązki dopuszczając do
powstania szkód,
3) niszczy urządzenia przeznaczone do
wspólnego
korzystania
przez
mieszkańców
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okres wypowiedzenia może być za zgodą
Zarządu skrócony.
4. Za datę wystąpienia członka ze Spółdzielni
uważa się następny dzień po upływie okresu
wypowiedzenia.
5. Rada Nadzorcza przyjmuje informacje o
dokonanych
wypowiedzeniach
oraz
przypadkach, o których mowa w ust. 1 i
dokonanych w związku z tym zmianach w
rejestrze członków.
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4) wykracza w sposób rażący lub
uporczywy
przeciwko
porządkowi
domowemu
czyniąc
uciążliwym
korzystanie z innych lokali
5) jeżeli członek jest w zwłoce z
uiszczeniem opłat, o których mowa w §
139 za sześć miesięcy
2. W wypadku gdy spółdzielcze lokatorskie prawo
do lokalu przysługuje małżonkom, spółdzielnia
może podjąć uchwałę, o której mowa w ust.1
wobec jednego albo obojga małżonków.

§ 18 wykreślony
Do uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
stosuje się odpowiednio przepisy o wykluczeniu.

§ 19 wykreślony
Z chwilą gdy wygaśnięcie spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na
podstawie uchwały o której mowa w § 17 stanie
się skuteczne, ustaje członkostwo w Spółdzielni.

§ 20 wykreślony
Członek
nie
wykonujący
obowiązków
statutowych
z
przyczyn
przez
niego
niezawinionych
może
być
pozbawiony
członkostwa przez wykreślenie z rejestru
członków.

§ 21 wykreślony
1.

Wykreślenie może nastąpić w szczególności,
gdy członek:
1) nie wpłacił udziału i wpisowego w
terminie określonym statutem,
2) utracił spółdzielcze prawo do lokalu w
wyniku podziału majątku, na mocy
którego prawo do lokalu przypadło
byłemu małżonkowi członka Spółdzielni,
3) zbył spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu, jeśli było to jedyne jego prawo do
lokalu w Spółdzielni i nie złożył rezygnacji
z członkostwa,
4) utracił spółdzielcze lokatorskie prawo do
lokalu wskutek uchwały Spółdzielni, jeśli
było to jedyne jego prawo do lokalu w
Spółdzielni,
5) utracił spółdzielcze własnościowe prawo
do
lokalu
w
postępowaniu
egzekucyjnym, jeśli było to jedyne jego
prawo do lokalu w Spółdzielni,
6) zbył prawo odrębnej własności lokalu,
jeśli było to jedyne jego prawo do lokalu
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w Spółdzielni i nie złożył rezygnacji z
członkostwa,
7) utracił tytuł prawny w wyniku orzeczenia
sądowego, jeśli było to jedyne jego
prawo w Spółdzielni i nie złożył rezygnacji
z członkostwa,
8) z przyczyn niezawinionych zalega z
opłatami związanymi z eksploatacją
i utrzymaniem nieruchomości w
częściach przypadających na jego lokal,
z
eksploatacją
i
utrzymaniem
nieruchomości stanowiących mienie
Spółdzielni
oraz
pokrywaniem
zobowiązań spółdzielni z innych tytułów.
9) posiadający prawo do lokalu w
nieruchomości, w której właściciele
podjęli uchwałę na podstawie art. 241
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
że w zakresie ich praw i obowiązków oraz
zarządu nieruchomością wspólną będą
miały zastosowanie przepisy ustawy o
własności lokali, jeśli było to jedyne
prawo do lokalu w nieruchomości
zarządzanej przez Spółdzielnię i nie złożył
rezygnacji z członkostwa,
10) osoby posiadające odrębną własność
lokalu w budynku lub budynkach
położonych
w
obrębie
danej
nieruchomości, w stosunku do których z
mocy art. 26 u.s.m., mają zastosowanie
przepisy ustawy o własności lokalu, jeżeli
było to jedyne prawo tej osoby do lokalu
w nieruchomości zarządzanej przez
Spółdzielnię i nie wypowiedziała ona
członkostwa.
11) zbył ekspektatywę prawa odrębnej
własności lokalu lub rozwiązał umowę o
budowę lokalu, jeżeli było to jedne
prawo do lokalu i nie złożył rezygnacji z
członkostwa,
12) utracił wkład lub prawo do lokalu w
postępowaniu egzekucyjnym.

§ 22 wykreślony
1. Wykluczenia lub wykreślenia dokonuje na
wniosek Zarządu Rada Nadzorcza, po
uprzednim
wysłuchaniu
wyjaśnień
zainteresowanego, chyba że nie przybędzie
on na posiedzenie Rady Nadzorczej.
2. Zarząd powinien zawiadomić pisemnie
zainteresowanego członka o terminie

str. 10

Walne Zgromadzenie 2018 r.
posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym ma
być rozpatrywana sprawa wykluczenia lub
wykreślenia członka, z wyprzedzeniem co
najmniej 14 dni. Zawiadomienie zwrócone z
powodu nie zgłoszenia przez członka zmiany
podanego przez niego adresu ma moc prawną
doręczenia.

§ 23 wykreślony
Wykluczenie albo wykreślenie staje się
skuteczne z chwilą :
1) bezskutecznego upływu terminu
do zaskarżenia do sądu uchwały
rady nadzorczej, chyba że
członek przed upływem tego
terminu wniósł odwołanie od
uchwały rady do Walnego
Zgromadzenia
2) bezskutecznego upływu terminu
do wniesienia do Walnego
Zgromadzenia odwołania od
uchwały Rady Nadzorczej, jeżeli
termin ten jest dłuższy od
terminu do zaskarżenia do sądu
uchwały rady;
3) bezskutecznego upływu terminu
do zaskarżenia do sądu uchwały
Walnego Zgromadzenia
4) prawomocnego oddalenia przez
sąd powództwa o uchylenie
uchwały rady nadzorczej albo
Walnego Zgromadzenia.

§ 24 wykreślony
Osobę wykluczoną lub wykreśloną, która nadal
zajmuje dotychczasowy lokal, Spółdzielnia może
na jej wniosek ponownie przyjąć ją w poczet
członków.
2. Warunkiem ubiegania się o ponowne przyjęcie
w poczet członków jest:
a) złożenie pisemnej deklaracji członkowskiej;
b) wpłacenie
wpisowego
i
udziału
członkowskiego aktualnie obowiązującej
wysokości wynikającej z postanowień
statutu;
c) faktyczne
zamieszkiwanie
w
lokalu
Spółdzielni;
a nadto w zależności od przyczyny wykreślenia
lub wykluczenia:
I.
Zadłużenie:
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a) brak zaległości czynszowych lub w opłatach
niezależnych od spółdzielni, kosztach
sądowych;
b) regularne płacenie w pełnej wysokości
kosztów związanych z eksploatacją i
utrzymaniem nieruchomości w części
przypadającej na zajmowany lokal, opłat
wynikających ze Statutu oraz niezależnych od
spółdzielni przez okres 6 miesięcy licząc od
daty złożenia wniosku o ponowne przyjęcie w
poczet członków;
II.
Naruszanie ciszy, spokoju, zasad
porządku domowego:
a) pozytywna opinia co najmniej ½ liczby osób
zamieszkujących danej klatki schodowej, w
którym znajduje się lokal mieszkalny
wnioskodawcy;
b) brak skarg osób zamieszkujących dany
budynek wielomieszkaniowy na zakłócenia
ciszy nocnej, zasad porządku domowego
przez wnioskodawcę lub osoby wspólnie z
nim zamieszkujące;
c) brak interwencji służb porządkowych w
lokalu z powodu zakłócania ciszy nocnej lub
zasad porządku domowego;
3. Uchwałę o ponowne przyjęcie w poczet
członków podejmuje Rada Nadzorcza. O sposobie
załatwienia sprawy Rada Nadzorcza powiadamia
zainteresowaną osobę w terminie 14 dni od daty
podjęcia uchwały, doręczając jej stosowną
uchwałę.
4. W razie podjęcia przez Radę Nadzorczą
uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet
członków, w zawiadomieniu o podjętej uchwale
należy podać uzasadnienie uchwały oraz
pouczenie o prawie wniesienia odwołania do
Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od daty
otrzymania zawiadomienia. Odwołanie powinno
być rozpatrzone na najbliższym Walnym
Zgromadzeniu.
5. Osoba wykluczona lub wykreślona, której
wniosek o ponowne przyjęcie w poczet członków
został rozpatrzony przez Radę Nadzorczą
pozytywnie – zostaje ponownie przyjęta w poczet
członków na zasadach wynikających z
postanowień Statutu.

§ 30 ust. 3 wykreślony
3.Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym
Zgromadzeniu – lub jego części - tylko osobiście
z zastrzeżeniem ustępu 5.
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§ 30 ust. 5 wykreślony
5.W Walnym Zgromadzeniu – lub jego części może też uczestniczyć – ustanowiony w tym celu
pełnomocnik osoby prawnej – członka
Spółdzielni.
W § 30 po ust. 6 dodaje się ust. 7-12 o następującym brzmieniu:
7. Członek Spółdzielni może brać udział w
Walnym Zgromadzeniu – lub jego części osobiście lub przez pełnomocnika.
8. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na
piśmie pod rygorem nieważności i dołączone
do protokołu walnego zgromadzenia.
9. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż
jednego członka. Dotyczy to wszystkich części
Walnego Zgromadzenia.
10. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po
rozpoczęciu walnego zgromadzenia. Lista
pełnomocnictw z danej części podlega
odczytaniu po rozpoczęciu określonej części
Walnego Zgromadzenia.
11. Chwila odczytania listy pełnomocnictw jest
wskazywana w porządku obrad.
12. Odczytanie listy pełnomocnictw polega na
odczytaniu imion i nazwiska mocodawcy,
adresu w zasobach spółdzielni oraz imion i
nazwiska pełnomocnika.
§ 32 ust. 7 otrzymuje brzmienie
7.Projekty uchwał i żądania zamieszczenia
7.Projekty uchwał i żądania zamieszczenia
oznaczonych spraw w porządku obrad
oznaczonych spraw w porządku obrad
walnego Zgromadzenia lub jego wszystkich
walnego Zgromadzenia lub jego wszystkich
części mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada
części mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada
Nadzorcza i członkowie Pomorskiej
Nadzorcza
i
członkowie
Pomorskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, na
Spółdzielni Mieszkaniowej, na zasadach
zasadach określonych obowiązującymi
określonych obowiązującymi przepisami
przepisami prawa.
prawa.
§ 45 ust.4 wykreślony
4.Prawo zaskarżenia uchwały w sprawie
wykluczenia lub wykreślenia przysługuje
wyłącznie członkowi, którego uchwała dotyczy.
§ 49 ust.1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
7) Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w 7) przyjmowanie informacji o nowych członkach
poczet członków Spółdzielni
Spółdzielni, dokonanych wypowiedzeniach
oraz przypadkach ustania członkostwa i
dokonanych w związku z tym zmianach w
rejestrze członków,
§ 49 ust.1 pkt 15 otrzymuje brzmienie:
15) uchwalenie regulaminów:
15) uchwalanie regulaminów:
• regulamin Zarządu PSM,
• regulamin Zarządu PSM,
• zasady gospodarki finansowej PSM,
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• regulamin porządku domowego,
• regulamin gospodarki finansowej
współżycia użytkowników lokali i zasad
PSM,
używania lokali PSM,
• regulamin porządku domowego,
• regulamin
rozliczania
gospodarki
współżycia użytkowników lokali i
zasobami mieszkaniowymi i ustalania
zasad używania lokali PSM,
opłat za używanie lokali,
• regulamin rozliczania gospodarki
• regulamin rozliczania kosztów dostawy
zasobami
mieszkaniowymi
i
ciepła do lokali oraz pobieranie opłat za
ustalania opłat za używanie lokali,
centralne ogrzewanie i podgrzanie wody,
• regulamin zlecania dostaw i usług,
• regulamin zlecenia dostaw i usług obcym
• regulamin Komisji Rewizyjnej RN,
wykonawcom,
• regulamin członkostwa w PSM ,
• regulamin Komisji Rewizyjnej RN,
• regulamin rozliczania kosztów
• regulamin członkostwa w PSM,
inwestycji budowlanych,
• regulamin rozliczania kosztów inwestycji
• regulamin
funduszu
budowlanych i ustalania kosztu budowy
remontowego,
poszczególnych lokali,
• regulamin
przeprowadzania
• regulamin funduszu remontowego,
przetargów na ustanowienie
• regulamin przeprowadzania przetargów
pierwszeństwa
do
zawarcia
na ustanowienie pierwszeństwa do
umowy
o
ustanowienie
i
zawarcia umowy o ustanowienie i
przeniesienie odrębnej własności
przeniesienie odrębnej własności lokalu
lokalu mieszkalnego.
mieszkalnego,
• regulamin podziału obowiązków
• regulamin
podziału
obowiązków
pomiędzy PSM, a użytkowników
pomiędzy PSM a użytkowników lokali w
lokali w zakresie remontów i
zakresie remontów i konserwacji lokali,
konserwacji lokali,
• Zasada realizacji okresowej kontroli
• regulamin Rad Nieruchomości.
stanu
technicznego
obiektów
budowlanych,
• Cennik
na
pokrycie
kosztów
administracyjnych
i
korespondencyjnych,
§ 49 ust.1 pkt 16 wykreślony
16) podejmowanie
uchwał
w
sprawie
pozbawienia członkostwa przez wykluczenie
lub wykreślenie z rejestru członków oraz
uchwał w sprawie wygaśnięcia lokatorskiego
prawa do lokalu,
§ 49 ust. 1 dodaje się pkt 19 otrzymuje brzmienie:
19) występowanie z wnioskiem do Zarządu o
przymusową
sprzedaż
spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu w przypadku
długotrwałych zaległości z zapłatą opłat,
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.
Po § 60 dodaje się rozdział 4.4 oraz § 60 1 o następującym brzmieniu:
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1. Mieszkańcy
nieruchomości
jednobudynkowej lub wielobudynkowej
wyodrębnionej w zasobach Spółdzielni mogą
wybrać Radę Nieruchomości stanowiącą ich
reprezentację.
2. Rada
Nieruchomości
ma
charakter
opiniodawczy i reprezentuje interesy danej
nieruchomości wobec Zarządu i Rady
Nadzorczej.
dodaje się § 602 o następującym brzmieniu:
1. W skład Rady Nieruchomości wchodzi od 3 do
5 członków tj. Przewodniczący, Zastępca,
Sekretarz, a w przypadku ustalenia
powiększonego składu – dodatkowo dwóch
członków Rady Nieruchomości.
2. Skład Rady Nieruchomości wybierają
członkowie z danej nieruchomości na zebraniu
wyborczym w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów, przy uwzględnieniu
zasady jeden lokal – jeden głos - spośród
nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Kadencja Rad Nieruchomości trwa nie dłużej
jak 3 lata i pokrywa się z kadencją Rady
Nadzorczej rozpoczynając się w dniu zwołania
pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej.
4. Mandat członka Rady Nieruchomości wygasa
po upływie kadencji, na którą został wybrany.
Utrata mandatu członka przed upływem
kadencji następuje w przypadkach:
a. odwołania członka przez zebranie danej
nieruchomości
zwykłą
większością
głosów
w
głosowaniu
jawnym.
Posiedzenie w sprawie odwołania
członka Rady Nieruchomości zwołuje
przewodniczący tej Rady (lub jego
zastępca) na pisemny wniosek co
najmniej 10 członków z danej
nieruchomości w terminie nie dłuższym
niż 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku,
b. zrzeczenia się mandatu,
c. ustania członkostwa w Spółdzielni,
d. wyprowadzenia się z nieruchomości,
e. braku aktywności w działalności Rady
Nieruchomości (w tym uczestniczenie w
posiedzeniach),
f. stwierdzenia nieważności wyboru przez
Radę Nadzorczą,
g. niepodpisania przez członka w terminie
14 dni od dnia wyboru oświadczenia o
zachowaniu
poufności
danych
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osobowych oraz informacji handlowych
do których uzyska dostęp.
dodaje się § 60 3 o następującym brzmieniu:
1. Do zakresu działania Rady Nieruchomości
należy w szczególności:
a. inicjowanie działań w celu podnoszenia
estetyki
i
funkcjonalności
danej
nieruchomości,
poprzez
składanie
propozycji do planów remontów i
konserwacji
bieżącej
w
danej
nieruchomości,
b. opiniowanie rocznych i wieloletnich
planów remontowych nieruchomości oraz
wysokości
odpisów
na
fundusz
remontowy nieruchomości w danym roku
gospodarczym,
c. rozpatrywanie i opiniowanie wniosków
zgłaszanych
przez
mieszkańców
nieruchomości oraz organy Spółdzielni w
zakresie nieprzekraczającym czynności
rozporządzających
nieruchomością
wspólną (tj. przepisów prawnych
związanych
z
uprawnieniami
właścicielskimi),
d. propagowanie
kultury
współżycia
społecznego, poszanowania wspólnego
mienia oraz organizowanie rozjemstwa.
2. Ponadto do kompetencji Rady Nieruchomości
należy:
a. zgłaszanie
administracji
Spółdzielni
informacji
o
zauważonych
nieprawidłowościach w funkcjonowaniu
nieruchomości,
b. zgłaszanie uwag dotyczących utrzymania
czystości, porządku i estetycznego
wyglądu klatek schodowych, dźwigów,
wózkowni, piwnic i innych pomieszczeń
wspólnego użytku oraz na zewnątrz
budynków w granicach nieruchomości,
c. możliwość
współudziału
w
przeprowadzaniu, co najmniej raz na rok
okresowych
przeglądów
stanu
technicznego budynku, urządzeń i
instalacji znajdujących się w nim oraz
najbliższego otoczenia,
d. delegowanie przedstawiciela – w
charakterze obserwatora- do udziału w
czynnościach przetargowych dotyczących
nieruchomości,
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e. opiniowanie wniosków o użytkowanie
pomieszczeń wspólnych w budynku,
f. współdziałanie w rozwiązywaniu innych
spraw związanych z funkcjonowaniem
nieruchomości w tym w likwidowaniu
sporów pomiędzy sąsiadami.
3. Rada Nadzorcza i Zarząd PSM mogą przekazać
Radzie Nieruchomości do zaopiniowania
także inne sprawy.
4. Rada Nieruchomości przekazuje swoją opinię
w terminie 14 dni od daty otrzymania
wniosku.

Dodaje się § 60 4 o następującym brzmieniu:
1. Wewnętrzną strukturę Rady Nieruchomości
szczegółowy zakres i sposób jej działania, tryb
zwoływania posiedzeń, obradowania i
podejmowania uchwał oraz inne sprawy
organizacyjne Rady określa regulamin
uchwalony przez Radę Nadzorczą.
2. Udział w pracach Rady Nieruchomości ma
charakter społeczny.
§ 61 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) ustanawiać na rzecz członków
prawo 2) ustanawiać na rzecz członków prawo odrębnej
odrębnej własności lokalu mieszkalnego,
własności lokalu mieszkalnego, domu
domu jednorodzinnego lub lokalu o innym
jednorodzinnego lub lokalu o innym
przeznaczeniu , a także ułamkowego udziału
przeznaczeniu, a także ułamkowy udział we
we
współwłasności
w
garażu
współwłasności
w
garażu
wielostanowiskowym
w
budynkach
wielostanowiskowym
w
budynkach
stanowiących własność lub współwłasność
stanowiących własność lub współwłasność
Spółdzielni.
Spółdzielni,
§ 62 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
Spółdzielnia zobowiązuje się wnieść wkład
mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone
w ustawie i w statucie Spółdzielni.

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.

§ 62 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 5. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia
mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia
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między członkiem a spółdzielnią umowy o
ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu mieszkalnego. Umowa
powinna być zawarta pod rygorem
nieważności w formie pisemnej.

§ 62 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
6. Umowa spółdzielczego prawa do lokalu
mieszkalnego, zawarta z innym członkiem
przed wygaśnięciem prawa do tego lokalu,
jest nieważna.
§ 63 otrzymuje brzmienie
Z członkiem Spółdzielni ubiegającym się o
ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa
do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zawierz
umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w
formie pisemnej pod rygorem nieważności,
powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po
wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, a
ponadto powinna zwierać:
1) zobowiązanie członka Spółdzielni do
pokrywania
kosztów
zadania
inwestycyjnego w części przypadającej na
jego lokal przez wniesienie wkładu
mieszkaniowego określonego w umowie,
2) określenie zakresu rzeczowego robót
realizowanego zadania inwestycyjnego,
które będzie stanowić podstawę
ustalenia wysokości kosztów budowy
lokalu,
3) określenie zasad ustalania wysokości
kosztów budowy lokalu
4) określenie
warunków
rozwiązania
umowy o budowę,

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.

6. Umowa o ustanowienie spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
zawarta z inną osobą przed wygaśnięciem
prawa do tego lokalu, jest nieważna.
Z osobą ubiegającą się o ustanowienie
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego Spółdzielnia zawiera umowę o
budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie
pisemnej pod rygorem nieważności, powinna
zobowiązywać strony do zawarcia, po
wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, a
ponadto powinna zawierać:
1) zobowiązanie osoby ubiegającej się o
ustanowienie
spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu do
pokrywania
kosztów
zadania
inwestycyjnego w części przypadającej
na jej lokal przez wniesienie wkładu
mieszkaniowego określonego w umowie,
2) określenie zakresu rzeczowego robót
realizowanego zadania inwestycyjnego,
które będzie stanowić podstawę
ustalenia wysokości kosztów budowy
lokalu,
3) określenie zasad ustalania wysokości
kosztów budowy lokalu,
4) określenie
warunków
rozwiązania
umowy o budowę.

§ 64 ust.1 otrzymuje brzmienie:
1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w 1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w
wyniku jej wypowiedzenia przez członka
wyniku jej wypowiedzenia przez członka
Spółdzielni lub Spółdzielnię.
Spółdzielni –osobę ubiegającą się o
ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu lub Spółdzielnię.
§ 65 otrzymuje brzmienie:
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1. W przypadku ustania członkostwa w okresie 1. W przypadku śmierci osoby ubiegającej się o
oczekiwania na zawarcie umowy o
zawarcie
umowy
o
ustanowienie
ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
prawa do lokalu mieszkalnego, małżonkowi,
w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o
dzieciom i innym osobom bliskim, które miały
ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego
wspólnie z członkiem zamieszkać w tym
prawa do lokalu mieszkalnego jej osobom
lokalu, przysługują roszczenia o przyjęcie do
bliskim, które miały wspólnie z nią zamieszkać
Spółdzielni i zawarcie umowy zgodnie z
w tym lokalu, przysługują roszczenia o
postanowieniami umowy o budowę lokalu.
zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami
2. Do zachowania roszczeń, o których mowa w
umowy o budowę lokalu.
ust. 1, konieczne jest złożenie w terminie
jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z 2. Do zachowania roszczeń, o których mowa w
pisemnym zapewnieniem o gotowości do
ust. 1, konieczne jest złożenie w terminie
zawarcia
umowy
o
ustanowienie
jednego roku pisemnego zapewnienia o
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
gotowości zawarcia umowy o ustanowienie
mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia się kilku
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
uprawnionych,
rozstrzyga
sąd
w
mieszkalnego. W przypadku zgłoszenia się
postępowaniu
nieprocesowym.
Po
kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w
bezskutecznym upływie wyznaczonego przez
postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod
Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu,
uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba
wyboru dokonuje Spółdzielnia.
bliska zamieszkiwała z byłym członkiem. Po
3. Osoba przyjęta w poczet członków Spółdzielni
bezskutecznym upływie wyznaczonego przez
w wypadku, o którym mowa w ust. 1, staje się
spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu,
stroną umowy o budowę lokalu wiążącej
wyboru dokonuje spółdzielnia. Jeżeli o
osobę, której członkostwo ustało.
roszczeniu rozstrzygał sąd, osoby, które
4. W wypadku ustania członkostwa w okresie
pozostawały w sporze, niezwłocznie
poprzedzającym zawarcie umowy o budowę
zawiadamiają o tym spółdzielnię. Do
lokalu osobom, o których mowa w ust. 1,
momentu zawiadomienia spółdzielni o tym,
przysługują roszczenia o przyjęcie do
komu przypadło spółdzielcze lokatorskie
Spółdzielni i zawarcie umowy.
prawo do lokalu mieszkalnego, osoby te
odpowiadają solidarnie za opłaty, o których
mowa w art. 4 ust. 1 o spółdzielniach
mieszkaniowych.
3. Osoba bliska, o której mowa w ust. 1, staje się
stroną umowy o budowę lokalu wiążącej
osobę ubiegającą się o ustanowienie
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.
4. W wypadku ustania członkostwa w okresie
poprzedzającym
zawarcie
umowy
o budowę lokalu osobom, o których mowa w
ust.
1,
przysługują
roszczenia
o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy.
§ 67 otrzymuje brzmienie:
1. Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub
po unieważnieniu małżeństwa małżonkowie po unieważnieniu małżeństwa małżonkowie
powinni w terminie jednego roku zawiadamiają spółdzielnię, któremu z nich
zawiadomić Spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do
przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do
lokalu
mieszkalnego.
Do
momentu
lokalu mieszkalnego, albo przedstawić
zawiadomienia spółdzielni o tym, komu
dowód wszczęcia postępowania sądowego o
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podział tego prawa. Były małżonek nie
będący członkiem Spółdzielni powinien
złożyć deklarację członkowską w terminie 3
miesięcy od dnia, w którym przypadło mu
prawo do lokalu. Byłemu małżonkowi
przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet
członków spółdzielni.
2. Jeżeli małżonkowie nie dokonają czynności, o
których mowa w ust. 1, Spółdzielnia
wyznaczy im w tym celu dodatkowy termin,
nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o
skutkach, jakie może spowodować jego
niezachowanie. Po bezskutecznym upływie
tego terminu Spółdzielnia może podjąć
uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu.
§ 68 otrzymuje brzmienie:
1. Z chwilą śmierci jednego z małżonków
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego, które przysługiwało obojgu
małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi.
Małżonek ten, jeżeli nie jest członkiem
Spółdzielni, powinien w terminie jednego
roku od dnia śmierci współmałżonka złożyć
deklarację
członkowską.
Małżonkowi
zmarłego członka przysługuje roszczenie o
przyjęcie w poczet członków spółdzielni.
2. Jeżeli małżonek nie dokona czynności , o
której mowa w ust. 1, Spółdzielnia wyznaczy
mu w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy
niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie
może spowodować jego niezachowanie. Po
bezskutecznym upływie tego terminu
spółdzielnia może podjąć uchwałę o
wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu.
3. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień
spadkobierców do dziedziczenia wkładu.
§ 69 wykreślony
1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
w następstwie nie dokonania czynności, o
których mowa w § 67, roszczenia
o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o
ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu mieszkalnego przysługują :
dzieciom i innym osobom bliskim.
2. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
w następstwie ustania członkostwa lub nie

str. 20

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 ust. 1 ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych.

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 wkładu.
3. W przypadku złożenia żądania zawarcia
umowy przeniesienia własności lokalu
małżonek obowiązany jest rozliczyć wkład
mieszkaniowy ze spadkobiercami.
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dokonania czynności, o których mowa
w § 68, roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i
zawarcie
umowy
o
ustanowienie
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego przysługują : małżonkowi,
dzieciom i innym osobom bliskim.
3. Do zachowania roszczeń, o których mowa w
ust. 1 i 2, konieczne jest złożenie
w terminie jednego roku deklaracji
członkowskiej
wraz
z
pisemnym
zapewnieniem
o gotowości do zawarcia umowy o
ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu mieszkalnego. W wypadku
zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga
sąd
w postępowaniu nieprocesowym. Po
bezskutecznym upływie wyznaczonego przez
spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu,
wyboru dokonuje Spółdzielnia.
Po § 69 dodaje się 69 1 – 69 4 o następującym brzmieniu:
§ 691
Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
wygasa w przypadku:
a) śmierci osoby, której przysługuje prawo
do lokalu, chyba że prawo przysługuje
małżonkom;
b) orzeczenia przez sąd o wygaśnięciu.
§ 692
1. Spółdzielnia może w trybie procesu żądać
orzeczenia przez sąd o wygaśnięciu
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego w przypadku:
a) zaległości z zapłatą opłat, o których
mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych, za okres
co najmniej 6 miesięcy,
b) rażącego lub uporczywego wykraczania
osoby korzystającej z lokalu przeciwko
obowiązującemu
porządkowi
domowemu,
c) niewłaściwego zachowania tej osoby
czyniącego korzystanie z innych lokali lub
nieruchomości wspólnej uciążliwym.
2. 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 o spółdzielniach mieszkaniowych,
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nie
można
orzec
o
wygaśnięciu
spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego
lokalu, jeżeli najpóźniej przed zamknięciem
rozprawy przed sądem pierwszej instancji, a
jeżeli wniesiono apelację - przed sądem
drugiej instancji członek spółdzielni uiści
wszystkie zaległe opłaty.
3. W przypadku gdy spółdzielcze lokatorskie
prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje
małżonkom wspólnie, sąd może orzec o
wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu mieszkalnego wobec
jednego z małżonków albo wobec obojga
małżonków.
4. Z chwilą gdy orzeczenie sądu, o którym mowa
w ust. 2 i 4, stanie się prawomocne,
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego wygasa. W przypadku, o
którym mowa w ust. 4, spółdzielcze
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
wygasa wobec jednego z małżonków albo
wobec obojga małżonków.
§ 693
1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
w następstwie śmierci uprawnionego lub
orzeczenia przez sąd o wygaśnięciu prawa,
roszczenia o zawarcie umowy o ustanowienie
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego przysługują jego osobom
bliskim.
2. Do zachowania roszczeń, o których mowa w
ust. 1, konieczne jest złożenie w terminie
jednego roku pisemnego zapewnienia o
gotowości zawarcia umowy o ustanowienie
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego. W przypadku zgłoszenia się
kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w
postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod
uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba
uprawniona
na
podstawie
ust.
1
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
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prawo do lokalu mieszkalnego, osoby te
odpowiadają solidarnie za opłaty, o których
mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych.
§ 694
1. Osobie, której przysługiwało spółdzielcze
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a
której prawo wygasło z powodu nieuiszczania
opłat związanych z eksploatacją i
utrzymaniem jej lokalu lub eksploatacją i
utrzymaniem nieruchomości stanowiących
mienie spółdzielni, przysługuje roszczenie do
spółdzielni o ponowne ustanowienie
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego, jeżeli spłaci spółdzielni całe
zadłużenie wynikające z nieuiszczania tych
opłat wraz z odsetkami.
2. Przez całe zadłużenie wynikające z
nieuiszczania opłat, o którym mowa w ust. 1
rozumie
się
zadłużenie
objęte
postępowaniami sądowymi, egzekucyjnymi,
zadłużenie
bieżące
tj.
nieobjęte
postępowaniem
sądowym,
koszty
postępowań egzekucyjnych i sądowych.
3. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1,
przysługuje tylko wtedy, jeżeli wcześniej nie
został ustanowiony tytuł prawny do lokalu na
rzecz innej osoby. Warunkiem ustanowienia
przez spółdzielnię tytułu prawnego do lokalu
na rzecz innej osoby jest opróżnienie lokalu
przez osobę, której spółdzielcze lokatorskie
prawo do lokalu mieszkalnego wygasło.
Po § 70 dodaje się § 70 1 o następującym brzmieniu:
1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
Spółdzielnia, z zastrzeżeniem wyjątków
przewidzianych przepisami prawa oraz w ust.
2, ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy
od dnia opróżnienia lokalu, przetarg na
ustanowienie odrębnej własności lokalu.
2. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego i
zgłoszenia się osób bliskich określonych w art.
15 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
Spółdzielnia, ogłasza nie później niż w ciągu
roku od dnia opróżnienia lokalu, jeżeli osoby
bliskie nie złożyły zapewnienia nabycia lokalu.
3. Spółdzielnia nie przenosi odrębnej własności
lokalu, jeżeli:
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a) osoba,
której
przysługiwało
spółdzielcze lokatorskie prawo do
lokalu mieszkalnego, a której to
prawo wygasło, zgłosi roszczenie o
ponowne
ustanowienie
spółdzielczego lokatorskiego prawa
do lokalu mieszkalnego w przypadku,
o którym mowa w atr. 161 ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych;
b) osoba, o której mowa w art. 15 ust. 2
ustawy
o
spółdzielniach
mieszkaniowych, zgłosi roszczenie o
ustanowienie
spółdzielczego
lokatorskiego prawa do tego lokalu.
4. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności
lokalu na takiego członka jest wpłata wartości
rynkowej
lokalu
określonej
przez
rzeczoznawcę majątkowego.
5. Zasady i tryb przeprowadzania przetargu
przez Spółdzielnię określa Regulamin
uchwalony przez Radę Nadzorczą.
5.2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
mieszkalnego (domu jednorodzinnego), lokalu
użytkowego, garażu oraz miejsca postojowego
w garażu wielostanowiskowym.
§ 71 otrzymuje brzmienie:
1. Spółdzielcze własnościowe prawo do Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może
lokalu może należeć do kilku osób, z tym należeć do kilku osób.
, ze członkiem spółdzielni może być tylko
jedna z nich, chyba że przysługuje ono
wspólnie małżonkom. W wypadku
zgłoszenia się kilku uprawnionych
rozstrzyga
sąd
w
postępowaniu
nieprocesowym. Po bezskutecznym
upływie
wyznaczonego
przez
Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu
wyboru dokonuje Spółdzielnia.
2. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia
w poczet członków nabywcy prawa, jeżeli
odpowiada on wymaganiom statutu.
Dotyczy to również spadkobiercy,
zapisobiorcy i licytanta.
§ 76 dodaje się ust.3 o następującym brzmieniu:
3. Zasady i tryb przeprowadzania przetargu przez
Spółdzielnię określa Regulamin uchwalony
przez Radę Nadzorczą.
Po § 79 dodaje się 791 o następującym brzmieniu:
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Przepisy § 71 – 79 stosuje się odpowiednio do
lokalu użytkowego, garażu, miejsca postojowego
w garażu wielostanowiskowym.
5.3. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
użytkowego oraz miejsca postojowego w garażu
wielostanowiskowym
§ 80 wykreślony
1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
użytkowego, garażu, miejsca postojowego w
garażu wielostanowiskowym może należeć
do kilku osób., z tym że członkiem Spółdzielni
może być tylko jedna z nich, chyba że
przysługuje ono wspólnie małżonkom. W
wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych
rozstrzyga
sąd
w
postępowaniu
nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie
wyznaczonego przez spółdzielnię terminu
wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje
Spółdzielnia.
2. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w
poczet członków nabywcy prawa, jeżeli
odpowiada on wymaganiom statutu. Dotyczy
to również spadkobiercy, zapisobiorcy
i licytanta.
§ 81 wykreślony
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
użytkowego, garażu, miejsca postojowego w
garażu wielostanowiskowym jest prawem
zbywalnym, przechodzi na spadkobierców
i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym
prawem rzeczowym.
§ 82 otrzymuje brzmienie:
1. Z członkiem Spółdzielni ubiegającym się
o ustanowienie odrębnej własności
lokalu spółdzielnia zawiera umowę o
budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w
formie pisemnej pod rygorem
nieważności, powinna zobowiązywać
strony do zawarcia, po wybudowaniu
lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej
własności tego lokalu, a ponadto
powinna zawierać:
1) zobowiązanie członka spółdzielni do
pokrywania kosztów zadania
inwestycyjnego w części przypadającej
na jego lokal przez wniesienie wkładu
budowlanego określonego w umowie,
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1. Z osobą ubiegającą się o ustanowienie
odrębnej własności lokalu spółdzielnia
zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta,
zawarta w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, powinna zobowiązywać strony
do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy
o ustanowienie odrębnej własności tego
lokalu, a ponadto powinna zawierać:
1) zobowiązanie osoby ubiegającej się o
ustanowienie odrębnej własności lokalu
do pokrywania kosztów zadania
inwestycyjnego w części przypadającej
na jego lokal przez wniesienie wkładu
budowlanego określonego w umowie,
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2) określenie zakresu rzeczowego robót
realizowanego zadania
inwestycyjnego, które będzie stanowić
podstawę ustalania wysokości kosztów
budowy lokalu,
3) określenie zasad ustalania wysokości
kosztów budowy lokalu,
4) określenie rodzaju, położenia i
powierzchni lokalu oraz pomieszczeń
do niego przynależnych,
5) określenie warunków rozwiązania
umowy o budowę
2. umowę o budowę lokalu zawiera się z
członkami do ostatniego wolnego w
sensie prawnym lokalu w budynku.

2) określenie zakresu rzeczowego robót
realizowanego zadania inwestycyjnego,
które będzie stanowić podstawę
ustalenia wysokości kosztów budowy
lokalu,
3) określenie zasad ustalania wysokości
kosztów budowy lokalu,
4) określenie
rodzaju,
położenia
i
powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do
niego przynależnych,
5) określenie
warunków
rozwiązania
umowy o budowę
2. Umowę o budowę lokalu zawiera się z
osobami ubiegającymi się o ustanowienie
odrębnej własności lokalu do ostatniego
wolnego w sensie prawnym lokalu w
budynku.

§ 83 otrzymuje brzmienie:
1. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w § 1. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w §
82, powstaje roszczenie o ustanowienie
82, powstaje ekspektatywa własności.
odrębnej własności lokalu, zwane dalej „
Ekspektatywa własności jest zbywalna, wraz z
ekspektatywe odrębnej własności lokalu”.
wkładem budowlanym albo jego wniesioną
Ekspektatywa odrębnej własności lokalu jest
częścią, przechodzi na spadkobierców i
zbywalna, wraz z wkładem budowlanym albo
podlega egzekucji.
jego wniesioną częścią, przechodzi na 2. Nabycie ekspektatywy własności obejmuje
spadkobierców i podlega egzekucji.
również wniesiony wkład budowlany albo jego
2. Nabycie ekspektatywe odrębnej własności
część.
lokalu obejmuje również wniesiony wkład 3. Umowa zbycia ekspektatywy własności
budowalny albo jego cześć i staje się
powinna być zawarta w formie aktu
skutecznie z chwilą przejęcia w poczet
notarialnego.
członków nabywcy lub spadkobiercy, z tym że
w razie kolejnego zbycia ekspektatywe przed
przyjęciem poprzedniego nabywcy w poczet
członków zbycie to staje się skuteczne z
chwilą przejęcia kolejnego nabywcy w poczet
członków.
3. Umowa zbycia ekspektatywe odrębnej
własności lokalu powinna być zawarta w
formie aktu notarialnego.
§ 84 otrzymuje brzmienie:
1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w 1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w
wyniku jej wypowiedzenia przez członka
wyniku jej wypowiedzenia przez spółdzielnię
Spółdzielni lub Spółdzielnię.
lub osobę, o której mowa w § 82 ust.1.
2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o 2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o
budowę lokalu, gdy członek spółdzielni lub
budowę lokalu, gdy osoba, o której mowa w §
jego następca prawny, z przyczyn leżących po
82 ust.1 lub jej następca prawny, z przyczyn
jego stronie, nie dotrzymał tych warunków
leżących po ich stronie, nie dotrzymali tych
umowy określonych w § 82 ust. 1, bez których
warunków umowy określonych w § 82 ust. 1
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dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub
ustanowienie odrębnej własności lokali
wzniesionych
w
ramach
wspólnie
realizowanego
zadania
inwestycyjnego
byłoby
niemożliwe
albo
poważnie
utrudnione.
3. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące
naprzód na koniec kwartału kalendarzowego,
chyba że strony postanowią w umowie
inaczej.
§ 85 otrzymuje brzmienie:
1. Spółdzielnia ustanawia na rzecz członka
odrębną własność lokalu w formie aktu
notarialnego zawartego między członkiem a
spółdzielnią najpóźniej w terminie 3 miesięcy
po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie
odrębnych przepisów jest wymagane
pozwolenie na użytkowanie- najpóźniej w
terminie 3 miesięcy od uzyskania tego
pozwolenia. Na żądanie członka Spółdzielnia
ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze
względu na stan realizacji inwestycji możliwe
jest przestrzenne oznaczenie lokalu.
2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu
może nastąpić na rzecz małżonków albo osób
wskazanych przez członka Spółdzielni, które
wspólnie z nim ubiegają się o ustanowienie
takiego prawa.
§ 87 otrzymuje brzmienie:
1. Umowa o ustanowienie odrębnej własności
lokali może być zawarta przez Spółdzielnię
łącznie ze wszystkimi członkami, którzy
ubiegają się o ustanowienie takiego prawa
wraz ze związanymi z nim udziałami w
nieruchomości. W takim wypadku wysokość
udziałów nieruchomości wspólnej określa ta
umowa.
2. Nieruchomość, z której wyodrębnia się
własność lokali, może być zabudowana
również więcej niż jednym budynkiem,
stosownie do postanowień umowy, o której
mowa w ust. 1. z zastrzeżeniem art. 42 ust.3
pkt
1
ustawy
o
spółdzielniach
mieszkaniowych.
§ 88 wykreślony
1. Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu należy
do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być
tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono
wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia
się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w
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pkt 1, bez których dalsza realizacja zadania
inwestycyjnego lub ustanowienie odrębnej
własności lokali wzniesionych w ramach
wspólnie
realizowanego
zadania
inwestycyjnego byłoby niemożliwe albo
poważnie utrudnione.
3. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące
naprzód na koniec kwartału kalendarzowego,
chyba że strony postanowią w umowie
inaczej.
1. Spółdzielnia ustanawia na rzecz osoby, o której
mowa w § 82 ust. 1, albo nabywcy
ekspektatywy własności odrębną własność
lokalu, w terminie 2 miesięcy po jego
wybudowaniu, a jeżeli na podstawie
odrębnych przepisów jest wymagane
pozwolenie na użytkowanie - w terminie 2
miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia.
Na żądanie członka spółdzielnia ustanawia
takie prawo w chwili, gdy ze względu na stan
realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne
oznaczenie lokalu.
2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu może
nastąpić na rzecz małżonków albo osób
wskazanych przez osobę, o której mowa w § 82
ust. 1, które wspólnie z nią ubiegają się o
ustanowienie takiego prawa.
1. Umowa o ustanowienie odrębnej własności
lokali może być zawarta przez spółdzielnię
łącznie ze wszystkimi osobami, które ubiegają
się o ustanowienie takiego prawa, wraz ze
związanymi z nim udziałami w nieruchomości.
W takim wypadku wysokość udziałów w
nieruchomości wspólnej określa ta umowa.
2. Nieruchomość, z której wyodrębnia się
własność lokali, może być zabudowana
również więcej niż jednym budynkiem,
stosownie do postanowień umowy, o której
mowa w ust. 1.
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postępowaniu
nieprocesowym.
Po
bezskutecznym upływie wyznaczonego przez
Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu
wyboru dokonuje Spółdzielnia.
2. 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.
Po § 91 dodaje się § 911 912 o następującym brzmieniu:
§ 911
1. Od dnia powstania wspólnoty mieszkaniowej
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 określonym budynku lub
osiedlu na podstawie zawartej ze spółdzielnią
umowy.
2. Umowa, o której mowa w ust. 3 może być
zawarta w formie ustnej lub pisemnej.
3. Możliwość korzystania przez właścicieli lokali
z nieruchomości stanowiących mienie
spółdzielni, które są przeznaczone do
wspólnego korzystania jest traktowana jako
zawarcie umowy między spółdzielnią a
właścicielami i zobowiązuje właścicieli do
uczestniczenia w wydatkach związanych z
eksploatacją
i
utrzymaniem
tych
nieruchomości.
§ 912
Przez czynności przekraczające zakres zwykłego
zarządu, o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych, rozumie się
wyłącznie:
a) dysponowanie nieruchomością na cele
budowlane;
b) zmianę
przeznaczenia
części
nieruchomości;
c) udzielenie zgody na nadbudowę lub
przebudowę nieruchomości wspólnej, na
ustanowienie odrębnej własności lokalu
powstałego w następstwie nadbudowy
lub przebudowy i rozporządzenie tym
lokalem oraz na zmianę wysokości
udziałów w następstwie powstania
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odrębnej
własności
lokalu
nadbudowanego lub przebudowanego;
d) udzielenie zgody na zmianę wysokości
udziałów
we
współwłasności
nieruchomości wspólnej;
e) dokonanie podziału nieruchomości
wspólnej.
§ 92 wykreślony
1. Spółdzielnia może wynajmować lokale
mieszkalne wolne w sensie prawnym, do
których nie może ustanowić spółdzielczego
prawa do lokalu lub prawa odrębnej
własności lokalu, ze względu na jego cechy
techniczno-użytkowe lub brak popytu.
2. Spółdzielnia może wynajmować lokale
mieszkalne, o których mowa w ust. 1
członkom Spółdzielni i osobom nie będącym
członkami Spółdzielni.
3. Pierwszeństwo
wynajęcia
lokalu
mieszkalnego
przysługuje
członkom
Spółdzielni.
4. Po wyczerpaniu ofert przedkładanych
członkom Spółdzielnia może przedłożyć
oferty innym osobom.
5. Oferty przedkładane są w kolejności
złożonych wniosków o wynajem lokalu.
§ 93 wykreślony
1. Spółdzielnia może wynajmować osobom
fizycznym i prawnym lokale użytkowe, garaże,
miejsca
postojowe
w
garażu
wielostanowiskowym wolne w sensie
prawnym.
2. Dobór najemców lokali użytkowych następuje
według zasad określonych przez Radę
Nadzorczą.
3. Warunki wynajmu lokali użytkowych są
określone w umowie zawieranej przez
Spółdzielnię z najemcą. Umowa najmu
wymaga formy pisemnej. Zasady i warunki
zawierania tych umów określa Rada
Nadzorcza
4. Zmiana tytułu prawnego do lokalu
użytkowego zajmowanego na warunkach
najmu
wymaga
uchwały
Walnego
Zgromadzenia. Zgoda taka nie jest wymagana
dla realizacji uprawnień najemców –
członków Spółdzielni, a także najemców
pracowni wykorzystywanej przez twórcę do
prowadzenia działalności w dziedzinie kultury
i sztuki, którzy ponieśli w pełnym zakresie
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koszty budowy lokalu, wynikających z art. 39
usm.
§ 94 wykreślony
1. Kolejność zaspokajania potrzeb lokalowych
członków ustala się na podstawie dotychczas
zawartych umów określających kolejność
przydziału, w kolejności numerów tych
umów, a następnie według daty przystąpienia
do Spółdzielni.
2. W kolejności ustalonej zgodnie z treścią ust. 1
członek ma prawo do podpisania umowy
o budowę lokalu w każdej nowej inwestycji
realizowanej
przez
spółdzielnię,
o ile w wyznaczonym przez zarząd terminie
przystąpi do zawarcia umowy o budowę
lokalu.
3. O możliwości i terminie przystąpienia do
zawarcia umów, o których mowa w ust.
2 członek powiadamiany jest pisemnie.
§ 95 wykreślony
1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
Spółdzielnia, z zastrzeżeniem wyjątków
przewidzianych przepisami prawa, ogłasza
nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia
opróżnienia lokalu, przetarg na ustanowienie
odrębnej własności lokalu.
2. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają
członkowie, którzy nie mają zaspokojonych
mieszkaniowych i zgłoszą gotowość do
zawarcia umowy o ustanowienie i
przeniesienie odrębnej własności tego lokalu.
3. Za członków, którzy nie mają zaspokojonych
potrzeb mieszkaniowych traktuje się osoby,
które nie posiadają tytułu prawnego do
lokalu mieszkalnego tj. nie maja tytułu
prawnego do lokalu ani nie są najemcami
lokalu lub osobami używającymi lokal na
podstawie innego tytułu prawnego niż prawo
własności samodzielnie lub wspólnie z inną
osobą. Członek ten zgłaszając gotowość
zawarcia
umowy
składa
pisemne
oświadczenie, iż nie posiada tytułu prawnego
do lokalu mieszkalnego.
4. O możliwości nabycia lokali mieszkalnych, o
których mowa w ust.1, Spółdzielnia
zawiadamia przez wywieszenie ogłoszenia w
swojej siedzibie oraz przez publikację
ogłoszenia w jednym tytule prasy lokalnej
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oraz na stronie internetowej Spółdzielni
wskazują, iż po upływie 14 dni od ogłoszenia
zostanie ogłoszony przetarg w celu
wyłonienia osoby, na rzecz której zostanie
ustanowiona odrębna własność lokalu.
5. W
przypadku zgłoszenia się
kilku
uprawnionych osób, pierwszeństwo ma
najdłużej
oczekujący.
Warunkiem
przeniesienia odrębnej własności lokalu na
takiego członka jest wpłata wartości
rynkowej
lokalu
określonej
przez
rzeczoznawcę majątkowego. W razie
zgłoszenia się członka oczekującego,
Spółdzielnia zwiera umowę sprzedaży
odrębnej własności lokalu mieszkalnego w
formie aktu notarialnego.
6. W przypadku braku chętnych członków, o
których mowa w ust.2, Spółdzielnia
ustanawia odrębną własność lokalu na rzecz
osoby, która wygrała przetarg zorganizowany
przez Spółdzielnię. O przetargu Spółdzielnia
zawiadamia poprzez zamieszczenie ogłoszeń
w prasie lokalnej, na stronie internetowej
Spółdzielni oraz w siedzibie Spółdzielni.
7. Zasady i tryb przeprowadzania przetargu
przez Spółdzielnię określa Regulamin
uchwalony przez Radę Nadzorczą.
§ 96 wykreślony
Spółdzielnia na wniosek członka i w ramach
istniejących możliwości może dokonać zamiany
lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny.
Zamiana ta polega na ustanowieniu prawa do
innego mieszkania w zamian za pozostawienie do
dyspozycji
Spółdzielni
mieszkania
dotychczasowego
§ 97 wykreślony
1. Zamiana spółdzielczych lokali mieszkalnych
może występować w następujących formach:
1) zamiana cywilna,
2) zamiana spółdzielcza.
2. Zamiana cywilna występuje wyłącznie przy
spółdzielczym własnościowym prawie do
lokalu (domu jednorodzinnego) oraz prawie
odrębnej własności lokalu. Umowa zamiany
lokali między zainteresowanymi osobami
wymaga formy aktu notarialnego.
§ 98 wykreślony
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1. Zamiana spółdzielcza, dokonywana w ramach
spółdzielni między jej członkami lub między
członkiem spółdzielni i osobą posiadającą
lokal stanowiący własność innego podmiotu,
uzależniona jest od zgody Spółdzielni.
2. Spółdzielnia jest zobowiązana umożliwić
członkom
dokonanie
zamiany
lokali
mieszkalnych, między sobą oraz osobami
zajmującymi lokale, domy i garaże nie
stanowiące własności Spółdzielni, jeśli
spełniają wymogi statutu.
§ 99 wykreślony
1. Zamiana lokali między członkiem Spółdzielni i
członkiem innej spółdzielni mieszkaniowej
wymaga zgody obu spółdzielni.
2. Zamiana lokali między członkiem Spółdzielni i
najemcą lokalu stanowiącego własność
innego podmiotu (gminy) wymaga zgody
Spółdzielni i zgody właściciela lokalu
wynajętego.
§ 101 otrzymuje brzmienie:
1. Rozliczenie
kosztów
inwestycji
mieszkaniowych i ustalenie wartości 1. Rozliczenie
kosztów
inwestycji
początkowej(kosztu budowy) poszczególnych
mieszkaniowych i ustalenie wartości
lokali, do których mają być ustanowione
początkowej (kosztu budowy) poszczególnych
prawa określone w § 100 dokonuje się w
lokali, do których mają być ustanowione
dwóch etapach:
prawa
określone
1) Wstępnie – w chwili rozpoczęcia
w § 100 dokonuje się w dwóch etapach:
inwestycji mieszkaniowej, na podstawie
1) wstępnie – w chwili rozpoczęcia
dokumentacji technicznej i kosztorysu,
inwestycji mieszkaniowej, na podstawie
2) Ostatecznie – po zakończeniu inwestycji i
dokumentacji technicznej i uchwały Rady
końcowym rozliczeniu zadania, na
Nadzorczej ustalającej wstępny koszt brutto
podstawie
zestawienia
kosztów
budowy na podstawie planu rzeczoworzeczywistych
poniesionych
przez
finansowego danej inwestycji,
Spółdzielnię nie później niż w terminie
2) ostatecznie – po zakończeniu inwestycji i
sześciu miesięcy od oddania budynku do
końcowym
rozliczeniu
zadania,
na
użytkowania.
podstawie
zestawienia
kosztów
2. Rozliczenia kosztów inwestycji i ustalania
rzeczywistych
poniesionych
przez
wartości początkowej poszczególnych lokali
Spółdzielnię nie później niż:
dokonuje się z uwzględnieniem regulaminu
a) w terminie sześciu miesięcy od oddania
uchwalonego
przez Radę
Nadzorczą
budynku do użytkowania w przypadku
zawierającego:
kosztów budowy spółdzielczego lokatorskiego
1) Określenie
zakresu
rzeczowego
prawa do lokalu,
inwestycji, za realizację którego
b) w terminie trzech miesięcy od oddania
odpowiada Spółdzielnia,
budynku do użytkowania w przypadku
2) określenie
rodzajowe
kosztów
kosztów budowy lokalu na zasadzie prawa
zaliczanych jako koszty danej inwestycji,
odrębnej własności.
3) określenie, które koszty mają być 2. Rozliczenia kosztów inwestycji i ustalenia
ewidencjonowane
i
rozliczanie
wartości początkowej (kosztu budowy)
indywidualnie dla każdego budynku, a
poszczególnych lokali dokonuje się z

str. 32

Walne Zgromadzenie 2018 r.
które są ewidencjonowane wspólnie dla
dwóch lub więcej budynków i rozliczanie
metodami pośrednimi( np. w stosunku
do kubatury, powierzchni czy wielkości
kosztów bezpośrednich),
4) określenie
metody
rozgraniczania
kosztów budowy części mieszkalnej oraz
lokali handlowo- usługowych, jeśli takie
są wbudowane w budynku mieszkalnym.
5) określenie, które składniki kosztów
budowy części mieszkalnej są rozliczane
na
poszczególne
mieszkania,
proporcjonalnie do ich powierzchni
użytkowej, a które są kalkulowane
indywidualnie dla każdego mieszkania(
np. wyposażenie kuchni i łazienki,
podłogi)
6) dopuszczalność różnicowania obciążeń
poszczególnych mieszkań z tytułu ich
cech
funkcjonalnoużytkowych(atrakcyjność)
3. Regulamin, o którym mowa w ust. 2,
powinien być dołączony do każdej umowy o
budowę lokalu.
§ 102 wykreślony
Wstępne
ustalenie
kosztu
budowy
poszczególnych lokali, do których mają być
ustanowione prawa określone w § 100, stanowi
podstawę do określenia przez Spółdzielnię
w umowach o budowę lokalu zawieranych z
członkami, wstępnej wysokości wymaganego
wkładu oraz wysokości i terminów wnoszenia
przez członka zaliczek na poczet wymaganego
wkładu.
§ 103 otrzymuje brzmienie:
Ostateczne rozliczenie kosztów budowy i
ustalenia wartości początkowej lokali nowo
oddawanych do użytku zatwierdza Rada
Nadzorcza w formie uchwały.
§ 105 otrzymuje brzmienie:
Członek ubiegający się o ustanowienie
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego wynosi wkład mieszkaniowy w
wysokości odpowiadającej różnicy między
kosztem budowy przypadającym na jego lokal, a
uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków
publicznych lub z innych środków. Jeżeli część
wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z
zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na
sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu,
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uwzględnieniem regulaminu uchwalonego
przez Radę Nadzorczą.
3. Wstępne
ustalenie
kosztu
budowy
poszczególnych lokali, do których mają być
ustanowione prawa określone w § 100,
stanowi podstawę do określenia przez
Spółdzielnię
w umowach o budowę lokalu zawieranych z
członkami,
wstępnej
wysokości
wymaganego wkładu oraz wysokości i
terminów wnoszenia przez członka zaliczek
na poczet wymaganego wkładu.
4. Regulamin, o którym mowa w ust. 2,
powinien być dołączony do każdej umowy
o budowę lokalu.

Ostateczne rozliczenie kosztów budowy i
ustalenia wartości końcowej lokali nowo
oddawanych do użytku zatwierdza Rada
Nadzorcza w formie uchwały
Osoba ubiegająca 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 lub z innych środków. Jeżeli część
wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z
zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na
sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu,
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członek jest obowiązany uczestniczyć w spłacie
tego kredytu wraz z odsetkami w części
przypadającej na jego lokal.
§ 106 otrzymuje brzmienie:
Jeśli umowa o budowę lokalu została
rozwiązana
przed
ustanowieniem
spółdzielczego lokatorskiego prawa do
lokalu, członek , z którym Spółdzielnia
zawiera nową umowę o budowę tego lokalu,
obowiązany jest wnieść wkład mieszkaniowy
na zasadach określonych w § 105.

członek jest obowiązany uczestniczyć w spłacie
tego
kredytu
wraz
z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.
Jeśli umowa o budowę lokalu została rozwiązana
przed
ustanowieniem
spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu, osoba ubiegająca
się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu, z którą Spółdzielnia zawiera
nową umowę o budowę tego lokalu, obowiązana
jest wnieść wkład mieszkaniowy na zasadach
określonych w § 105.

§ 107 otrzymuje brzmienie:
Członek ubiegający się o prawo odrębnej
własności lokalu, do którego wygasło spółdzielcze 1. Osoba ubiegająca się o ustanowienie
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub
odrębnej własności lokalu wnosi wkład
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
budowlany w wysokości odpowiadającej
przysługujące innej osobie, wnosi wkład
całości kosztów budowy przypadających na
budowlany w wysokości odpowiadającej
jej lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego
rynkowej wartości lokalu na dzień zawarcia
została sfinansowana z zaciągniętego przez
umowy o ustanowienie odrębnej własności.
spółdzielnię kredytu na sfinansowanie
kosztów budowy danego lokalu, osoba ta jest
obowiązana do spłaty tego kredytu wraz z
odsetkami w części przypadającej na jej lokal.
2. Osoba ubiegająca 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
odrębnej własności.
1
Po § 108 dodaje się § 108 o następującym brzmieniu:
Rozliczenie wkładu mieszkaniowego w przypadku
wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa
do lokalu mieszkalnego, gdy ten lokal nie podlega
zbyciu w drodze przetargu następuje na
podstawie
ustawy
o
spółdzielniach
mieszkaniowych.
§ 110 otrzymuje brzmienie:
1. W przypadku rozwiązania umowy o budowę 1 W przypadku rozwiązania umowy o budowę
lokalu przed zawarciem umowy o
lokalu
przed
zawarciem
umowy
ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu
o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu
lub odrębnej własności lokalu, Spółdzielnia
lub odrębnej własności lokalu, Spółdzielnia
zwraca uprawnionej osobie wniesioną część
zwraca uprawnionej osobie wniesioną część
wkładu mieszkaniowego lub budowlanego,
wkładu mieszkaniowego lub budowlanego w
zwaloryzowaną proporcjonalnie do rynkowej
wartości nominalnej.
wartości lokalu w budowie.
2 .Jeśli rozwiązanie umowy, o którym mowa w
ust. 1, nastąpiło z przyczyn leżących po stronie
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2. Jeśli rozwiązanie umowy, o którym mowa w
ust. 1, nastąpiło z przyczyn leżących po
stronie Spółdzielni, należny wkład jest
zwracany w terminie 14 dni od rozwiązania
umowy.
3. Jeśli rozwiązanie umowy, o którym mowa w
ust. 1 , nastąpiło z przyczyn leżących po
stronie członka, należny wkład jest zwracany
w terminie 14 dni od zawarcia przez
Spółdzielnię nowej umowy o budowę danego
lokalu.
§ 111 otrzymuje brzmienie:
1. Członek, któremu przysługuje spółdzielcze
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
jest uprawniony do żądania, by Spółdzielnia
przeniosła na członka własność lokalu.
2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, nie
przysługuje
członkom
posiadającym
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokali,
których koszt budowy sfinansowany został
Środkami
Krajowego
Funduszu
Mieszkaniowego.
3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, nie
przysługuje
członkom
posiadającym
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokali w
domach specjalnego przeznaczenia dla ludzi
starszych lub niepełnosprawnych. Wykaz tych
domów ustala Rada Nadzorcza.
§ 112 ust.2 otrzymuje brzmienie:
Członek, któremu przysługuje spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu, jest uprawniony
do żądania by Spółdzielnia przeniosła na niego
własność lokalu.
§ 113 wykreślony
1. Spółdzielnia jest obowiązana pisemnie
poinformować
członka
wnioskującego
przeniesienie własności lokalu o zasadach i
trybie rozpatrzenia wniosków.
2. W terminie trzech miesięcy od dnia złożenia
wniosku o przeniesienie własności lokalu
Spółdzielnia zawiera umowę z osobą
uprawnioną.
§ 114 wykreślony
1. Spółdzielnia jest obowiązana podjąć i
realizować prace przygotowawcze w zakresie
niezbędnym dla zrealizowania złożonych
przez
członków
wniosków
o przeniesienie własności lokali.
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Spółdzielni, należny wkład jest zwracany w
terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania
umowy.
3 .Jeśli rozwiązanie umowy, o którym mowa w
ust. 1, nastąpiło z przyczyn leżących po stronie
członka, należny wkład jest zwracany w
terminie 3 miesięcy od dnia rozwiązania
umowy.

1. Członek, któremu przysługuje spółdzielcze
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
jest uprawniony do żądania, by Spółdzielnia
przeniosła na członka własność lokalu.
2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, nie
przysługuje
członkom
posiadającym
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokali w
domach specjalnego przeznaczenia dla ludzi
starszych lub niepełnosprawnych. Wykaz tych
domów ustala Rada Nadzorcza.
3. Spółdzielnia zawiera umowę z osobą
uprawnioną w terminie sześciu miesięcy od
dnia złożenia wniosku o przeniesienie
własności lokalu.

3. Spółdzielnia zawiera umowę z osobą
uprawnioną w terminie sześciu miesięcy od
dnia złożenia wniosku o przeniesienie
własności lokalu.
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2. Koszty prac przygotowawczych niezbędnych
do przeniesienia własności lokali powinny być
rozliczane na wszystkich członków.
§ 115 otrzymuje brzmienie:
Członek wnioskujący 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.
§ 116 otrzymuje brzmienie:
Koszty zawarcia notarialnej umowy przeniesienia
własności lokalu oraz koszty założenia księgi
wieczystej dla lokalu oraz wpisu do księgi
wieczystej ponosi członek, na którego jest
przenoszona własność lokalu.

Członek wnioskujący zmianę tytułu prawnego do
lokalu jest obowiązany wpłacić należności
warunkujące tę zmianę tytułu.

1. Koszty
zawarcia
notarialnej
umowy
przeniesienia własności lokalu, koszty
założenia księgi wieczystej dla lokalu, koszty
wpisu do księgi wieczystej oraz inne koszty
warunkujące zawarcie umowy (koszty
uzyskania
dokumentów
wymaganych
przepisami prawa) ponosi członek, na
którego jest przenoszona własność lokalu.
2. Koszty, o których mowa w ust. 1, w przypadku
ustanowienia
odrębnej
własności
wielostanowiskowego garażu stanowiącego
współwłasność członków pokrywają w
odpowiednich ułamkowych częściach ci
członkowie, na rzecz których Spółdzielnia
przenosi ułamkowy udział we współwłasności
tego garażu zgodnie z art. 1715 ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych.

§ 117 wykreślony
Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego nie podlega przekształceniu na
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w
budynku
wybudowanym
z udziałem środków z Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego.
Rozdział 8.3 otrzymuje brzmienie:
Przeniesienie własności lokalu, do którego
członkowi przysługuje spółdzielcze własnościowe Przeniesienie własności lokalu, do którego
przysługuje
spółdzielcze
prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego, członkowi
własnościowe
prawo
do
lokalu
mieszkalnego,
garażu.
użytkowego.
§ 122 otrzymuje brzmienie:
Na pisemne żądanie członka, któremu 1. Na pisemne żądanie członka, któremu
przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do
przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo
lokalu.
Spółdzielnia
mieszkaniowa
jest
do lokalu Spółdzielnia mieszkaniowa jest
obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę
obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę
przeniesienia własności lokalu po spełnieniu
przeniesienia własności lokalu po spełnieniu
warunków
określonych
obowiązującymi
warunków określonych obowiązującymi
przepisami prawa.
przepisami prawa.
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2. Na pisemne żądanie członka, któremu
przysługuje prawo do miejsca postojowego
w wielostanowiskowym garażu, Spółdzielnia
jest obowiązana przenieść na tego członka
ułamkowy udział we współwłasności tego
garażu, przy zachowaniu zasady, że udziały
przypadające na każde miejsce postojowe są
równe.
§ 123 otrzymuje brzmienie:
Po śmierci członka Spółdzielni, który wystąpił z
żądaniem przeniesienia własności lokalu
określonym w art. 1714 usm, jego spadkobiercy
mogą żądać przeniesienia na nich własności
lokalu, nawet jeżeli żaden z nich nie jest
członkiem Spółdzielni. W tym przypadku uznaje
się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu
został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z
żądaniem przez członka Spółdzielni.

Po śmierci członka Spółdzielni, który wystąpił z
żądaniem przeniesienia własności lokalu
określonym w art. 122, jego spadkobiercy mogą
żądać przeniesienia na nich własności lokalu,
nawet jeżeli żaden z nich nie jest członkiem
Spółdzielni. W tym przypadku uznaje się, iż
wniosek o przeniesienie własności lokalu został
złożony w dniu pierwszego wystąpienia z
żądaniem przez członka Spółdzielni, któremu
przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo.

§ 124 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Z chwilą zawarcia umowy przeniesienia 1. Z chwilą zawarcia umowy przeniesienia
własności lokalu, do którego członkowi
własności lokalu, do którego członkowi
przysługiwało spółdzielcze własnościowe
przysługiwało spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu użytkowego, w tym
prawo do lokalu mieszkalnego lub
spółdzielcze prawo do garażu, hipoteki
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
ustanowione na tych ograniczonych prawach
użytkowego hipoteki ustanowione na tych
rzeczowych
obciążają
nieruchomości
ograniczonych prawach rzeczowych obciążają
powstałe w wyniku zawarcia umowy
nieruchomości powstałe w wyniku zawarcia
przeniesienia własności lokalu.
umowy przeniesienia własności lokalu.
§ 127 wykreślony
Do istniejących w dniu 24 kwietnia 2001 r. praw
do domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych
budowanych w celu przeniesienia ich własności
na rzecz członków stosuje się odpowiednio
przepisy rozdziału 21 ustanowionego ustawą z
dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych
innych ustaw. Do czasu przeniesienia własności
na rzecz członka Spółdzielni mają zastosowanie
zasady:
1) jeżeli prawo do domu jednorodzinnego
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 prawa, włącznie z
zawarciem w ich imieniu umowy
o przeniesienie własności domu. W razie

str. 37

Walne Zgromadzenie 2018 r.
bezskutecznego upływu tego terminu, na
wniosek spadkobierców lub Spółdzielni,
sąd w postępowaniu nieprocesowym
wyznaczy przedstawiciela. Pełnomocnik
(przedstawiciel) uprawniony jest do
udziału w Walnym Zgromadzeniu,
2) w razie śmierci jednego z małżonków,
którym prawo do domu jednorodzinnego
przysługiwało wspólnie, przepis pkt 1
stosuje się odpowiednio,
3) po przeprowadzeniu rozliczenia kosztów
budowy i ostatecznym ustaleniu
wkładów budowlanych, wniesieniu przez
członków tych wkładów bądź też ich
części
i przejęciu zobowiązań Spółdzielni
pokrywających resztę należności z tytułu
wkładów Spółdzielnia przenosi na
członków
własność
przydzielonych
domów wraz z prawami do działek,
4) przeniesienie własności domu może
nastąpić także na rzecz spadkobierców
członka lub małżonków, jeżeli prawo do
domu przysługuje im obojgu,
5) członkowie,
oprócz
wkładu
budowlanego, obowiązani są pokryć
koszty przeniesienia własności domu, a
także udział w kosztach likwidacji
Spółdzielni, o ile przeniesienie własności
następuje w ramach postępowania
likwidacyjnego.
§ 128 wykreślony
Na pisemne żądanie członka, któremu
przysługuje prawo do miejsca postojowego
w wielostanowiskowym garażu, Spółdzielnia jest
obowiązana przenieść na tego członka ułamkowy
udział we współwłasności tego garażu, przy
zachowaniu zasady, że udziały przypadające na
każde miejsce postojowe są równe, po dokonaniu
przez niego przed podpisaniem notarialnego aktu
przeniesienia
ułamkowego
udziału
we
współwłasności garażu wielostanowiskowego :
1) spłaty przypadającej na jego lokal części
zobowiązań Spółdzielni związanych
z budową, o których mowa w § 63, w tym
w szczególności odpowiedniej części
zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz
z odsetkami,
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2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których
mowa w §150 statutu.
§ 129 wykreślony
Koszty ustanowienia odrębnej własności
wielostanowiskowego garażu stanowiącego
współwłasność członków oraz koszty założenia
księgi wieczystej dla lokalu i wpisu do księgi
wieczystej
pokrywają
w
odpowiednich
ułamkowych częściach ci członkowie, na rzecz
których Spółdzielnia przenosi ułamkowy udział
we współwłasności tego garażu zgodnie z art. 1715
usm.
§ 130 wykreślony
Po śmierci członka Spółdzielni, który wystąpił z
żądaniem przeniesienia ułamkowego udziału we
współwłasności garażu, jego spadkobiercy mogą
żądać przeniesienia na nich udziału we
współwłasności garażu, nawet jeżeli żaden z nich
nie jest członkiem Spółdzielni. W tym przypadku
uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności
lokalu
został
złożony
w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez
członka Spółdzielni.
§ 132 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Spółdzielnia prowadzi działalność na 1. Spółdzielnia prowadzi działalność na
zasadach rachunku ekonomicznego. Różnica
zasadach rachunku ekonomicznego. Różnica
między kosztami a przychodami gospodarki
między kosztami a przychodami gospodarki
zasobami
mieszkaniowymi
stanowiąca
zasobami mieszkaniowymi
stanowiąca
niedobór albo nadwyżkę łącznie z
niedobór albo nadwyżkę łącznie z
pozostałymi kosztami i przychodami
pozostałymi kosztami i przychodami
operacyjnymi i finansowymi oraz zyskami i
operacyjnymi i finansowymi przechodzi do
stratami nadzwyczajnymi przechodzi do
rozliczenia na rok następny jako nadwyżka
rozliczenia na rok następny jako nadwyżka lub
lub niedobór z całokształtu działalności
niedobór
z
całokształtu
działalności
Spółdzielni. Różnica ta stanowi rozliczenia
Spółdzielni. Różnica ta stanowi rozliczenia
międzyokresowe
kosztów
gospodarki
międzyokresowe
kosztów
gospodarki
zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni.
zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni.
§ 138 otrzymuje brzmienie:
1. Podejmowanie
przez
Spółdzielnię 1. Podejmowanie przez Spółdzielnię przedsięwzięć
przedsięwzięć inwestycyjnych jest możliwe
inwestycyjnych jest możliwe po uchwaleniu
po
uchwaleniu
kierunków
rozwoju
kierunków rozwoju działalności gospodarczej
działalności gospodarczej przez Walne
przez Walne Zgromadzenie.
Zgromadzenie.
2. Plan
rzeczowo-finansowy
inwestycji
2. Rada Nadzorcza zatwierdza każdorazowo
mieszkaniowych uchwala Zarząd.
założenia organizacyjno - finansowe dla
poszczególnych inwestycji, które powinny
rozstrzygać w szczególności:
a) Krąg osób, na rzecz których
ustanawiane będą tytuły prawne do

str. 39

Walne Zgromadzenie 2018 r.
lokali
w
ramach
realizowanej
inwestycji;
b) Standard techniczny i funkcjonalnoużytkowy budynków i lokali;
c) Źródła finansowania inwestycji( środki
własne przyszłych użytkowników lokali,
kredyt bankowy, inne źródła)
d) Organizację
obsługi
procesu
inwestycyjnego
Oraz uchwala regulamin rozliczania kosztów
inwestycji i ustalania wartości początkowej lokali.
3. Plan rzeczowo – finansowy inwestycji
mieszkaniowych uchwala Zarząd.
§ 139 otrzymuje brzmienie:
1. Członkowie Spółdzielni, którym przysługują 1 Członkowie spółdzielni, którym przysługują
spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani
wnoszą do Spółdzielni opłaty na pokrycie uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych
kosztów
eksploatacji
i
utrzymania z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w
nieruchomości w częściach przypadających częściach przypadających na ich lokale,
na ich lokale, eksploatacji i utrzymania eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości
nieruchomości
stanowiących
mienie stanowiących
mienie
spółdzielni
przez
Spółdzielni.
uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami
2. Członkowie
Spółdzielni,
będący statutu.
właścicielami lokali wnoszą do spółdzielni 2 Osoby niebędące członkami spółdzielni, którym
opłaty na pokrycie kosztów utrzymania ich
przysługują spółdzielcze własnościowe prawa
lokali,
eksploatacji
i
utrzymania
do lokali, są obowiązane uczestniczyć w
nieruchomości wspólnych, eksploatacji i
pokrywaniu
kosztów
związanych
z
utrzymania nieruchomości stanowiących
eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w
mienie Spółdzielni.
częściach przypadających na ich lokale,
3. Koszty eksploatacji i utrzymania , o których
eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości
mowa w ust. 1, obejmują w szczególności
stanowiących mienie spółdzielni przez
koszty administrowania nieruchomością,
uiszczanie opłat na takich samych zasadach,
koszty dostawy energii cieplnej( na
jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem §
potrzeby ogrzewania lokali i podgrzewania
143.
wody), dostawy wody i odprowadzenia 3.Członkowie spółdzielni będący właścicielami
ścieków, wywozy nieczystości , eksploatacji
lokali są obowiązani uczestniczyć w
dźwigów, domofonów oraz odpisy na
pokrywaniu
kosztów
związanych
z
fundusz remontowy Spółdzielni.
eksploatacją i utrzymaniem ich lokali,
eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości
wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem
nieruchomości
stanowiących
mienie
spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z
postanowieniami statutu.
4. Członkowie spółdzielni, którzy oczekują na
ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
albo prawa odrębnej własności lokalu, są
obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu
kosztów budowy lokali przez wnoszenie
wkładów mieszkaniowych lub budowlanych.
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Od chwili postawienia im lokali do dyspozycji
uiszczają oni opłaty określone w ust. 1 albo 3.
5. Właściciele lokali niebędący 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 § 143.
§ 140 otrzymuje brzmienie:
1. Wysokość opłat, o których mowa w § 139 jest 1. Zarząd spółdzielni prowadzi odrębnie dla
ustalana na podstawie:
każdej nieruchomości:
1) Planu
kosztów
zarządzania
1) ewidencję i rozliczenie przychodów i
nieruchomościami,
kosztów, o których mowa w § 139
2) Regulaminu
rozliczania
kosztów
ust. 1-2 i 4,
gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
2) ewidencję i rozliczenie wpływów i
3) Regulaminu
rozliczania
gospodarki
wydatków funduszu remontowego, o
cieplnej,
którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy
4) Regulaminu rozliczania zużycia wody.
o spółdzielniach mieszkaniowych;
2. Szczegółowe zasady ustalania planu kosztów
ewidencja i rozliczenie wpływów i
zarządzania
nieruchomościami
oraz
wydatków funduszu remontowego
regulaminy rozliczania tych kosztów i
na poszczególne nieruchomości
ustalania wysokości opłat za lokale określa
powinny uwzględniać wszystkie
regulamin uchwalony przez radę Nadzorczą.
wpływy
i
wydatki
funduszu
3. Regulamin rozliczania kosztów zasobami
remontowego tych nieruchomości.
mieszkaniowymi powinien zawierać w 2. Różnica między kosztami eksploatacji i
szczególności:
utrzymania danej nieruchomości, zarządzanej
1) Określenie
organizacyjnej
jednostki
przez spółdzielnię na podstawie art. 1 ust. 3
rozliczania poszczególnych rodzajów
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a
kosztów,
przychodami z opłat, o których mowa w § 139
2) Określenie
fizycznej
jednostki
ust. 1-2 i 4, zwiększa odpowiednio przychody
rozliczeniowej poszczególnych rodzajów
lub koszty eksploatacji i utrzymania danej
kosztów,
nieruchomości w roku następnym.
3) Różnicowanie obciążeń poszczególnych 3. Szczegółowe zasady rozliczania kosztów i
lokali kosztami gospodarki zasobami
ustalania wysokości opłat za lokale określają
mieszkaniowymi z tytułu sposobu
regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą
wykorzystania lokali,
na podstawie § 49.
4) Zasady
przyznawania
bonifikat
użytkownikom lokali w przypadku
nienależytej jakości usług świadczonych
przez Spółdzielnię w ramach pobieranych
opłat za użytkowanie lokali.
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4. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki
cieplnej powinien zawierać w szczególności:
1) Jednostkę organizacyjną rozliczania
kosztów dostawy ciepła,
2) Fizyczną jednostkę rozliczania kosztów,
3) Okresy
rozliczeniowe
kosztów
gospodarki cieplnej,
4) Stosowanie
współczynników
korekcyjnych z tytułu nie równorzędnych
walorów cieplnych lokalu,
5) Stosowanie bonifikat w opłatach z tytułu
nienależytego świadczenia usług dostawy
ciepła,
6) Terminy ostatecznego rozliczania z
użytkownikami lokali opłat pobranych
zaliczkowo
w
trakcie
okresu
rozliczeniowego, czyli termin zwrotu
nadpłat lub żądanie pokrycia niedoboru.
5. Regulamin rozliczania zużycia wody powinien
zawierać w szczególności:
- określenie organizacyjnej jednostki
rozliczania zużycia wody
określenie
fizycznej
jednostki
rozliczeniowej
- określenie różnicowania obciążeń
poszczególnych lokali niedoborami lub
nadwyżkami w bilansie zużycia wody
- zasady przyznawania bonifikat w
przypadku nienależytej jakości usług
świadczonych przez dostawcę
- formę rozliczeń z użytkownikami opłat
pobranych zaliczkowo w trakcie okresu
rozliczeniowego czyli terminy zwrotu
nadpłat
lub
żądania
pokrycia
niedoboru.
§ 141 wykreślony
1. Różnica między faktycznymi kosztami i
przychodami
gospodarki
zasobami
mieszkaniowymi, z zastrzeżeniem ust. 2,
zwiększa odpowiednio koszty lub przychody
tej gospodarki w roku następnym.
2. Różnica między kosztami dostawy ciepła do
lokali a przychodami z tytułu opłat za c.o. i
podgrzanie wody (nadpłata bądź niedobór)
podlega indywidualnemu rozliczeniu między
Spółdzielnią a poszczególnymi użytkownikami
lokali po zakończeniu okresu rozliczeniowego,
zgodnie
z
Regulaminem
rozliczania
gospodarki zasobami mieszkaniowymi i
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ustalania opłat za używanie lokali (Regulamin
GZM).
3. Nadwyżki z tytułu pokrycia kosztów
gospodarki
zasobami
mieszkaniowymi
zostaną zaliczone na poczet opłat
eksploatacyjnych następnych okresów.
§ 142 ust.4 otrzymuje brzmienie:
4. Od nie wpłaconych w terminie należności 4. Od nie wpłaconych w terminie należności
Spółdzielnia pobiera odsetki za zwłokę w
Spółdzielnia pobiera odsetki za zwłokę
wysokości 90 % odsetek ustawowych.
w wysokości odsetek ustawowych za
opóźnienie.
§ 142 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
6 Zasady rozliczania pożytków przysługującym 6. Zasady rozliczenia pożytków przysługujących
członkom spółdzielni i osobom nie będącym
członkom spółdzielni i osobom nie będącym
członkiem spółdzielni określa regulamin.
członkiem spółdzielni określa regulamin.
§ 143 otrzymuje brzmienie:
1. Pożytki i inne przychody z nieruchomości 1. Pożytki i inne przychody z nieruchomości
wspólnej służą pokrywaniu wydatków
wspólnej służą pokrywaniu wydatków
związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem ,
związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem,
a w części przekraczającej te wydatki
a w części przekraczającej te wydatki
przypadają
właścicielom
lokali
przypadają
właścicielom
lokali
proporcjonalnie do ich udziałów w
proporcjonalnie do ich udziałów w
nieruchomoa.śb.ci wspólnej. W takim samym
nieruchomości wspólnej.
stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i
Rada Nadzorcza może – na wniosek
ciężary
związane
z
utrzymaniem
większości właścicieli w budynku lub
nieruchomości wspólnej w części nie
budynkach położonych w obrębie danej
znajdującej pokrycia w pożytkach i innych
nieruchomości obliczanej według wielkości
przychodach.
udziałów
Rada Nadzorcza może- na wniosek większości
w nieruchomości wspólnej – ustalić
właścicieli w budynku lub budynkach
zwiększenie obciążenia z tego tytułu
położonych w obrębie danej nieruchomości
właścicieli lokali użytkowych, jeżeli uzasadnia
obliczanej według wielkości udziałów w
to sposób korzystania z tych lokali.
nieruchomości wspólnej- ustalić zwiększenie 2. Pożytki i inne przychody z własnej działalności
obciążenia z tego tytułu właścicieli lokali
gospodarczej spółdzielnia może przeznaczyć
użytkowych, jeżeli uzasadnia to sposób
w szczególności na pokrycie wydatków
korzystania z tych lokali.
związanych z eksploatacją i utrzymaniem
2. Pożytki i inne przychody z własnej działalności
nieruchomości w zakresie obciążającym
gospodarczej Spółdzielni przeznacza się na
członków oraz na prowadzenie działalności
pokrycie
wydatków
związanych
z
społecznej, oświatowej i kulturalnej.
eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w
Zasady ustalania udziału członków w
zakresie obciążającym członków.
pożytkach z działalności gospodarczej
Zasady ustalania udziału członków w
Spółdzielni oraz sposób wykorzystania tych
pożytkach z działalności gospodarczej
pożytków określa Walne Zgromadzenie.
Spółdzielni oraz sposób wykorzystania tych
pożytków określa Rada Nadzorcza.
§ 144 otrzymuje brzmienie:
1. Podstawowy zakres obowiązków Spółdzielni 1. Podział obowiązków pomiędzy Spółdzielnią a
w dziedzinie napraw wewnątrz lokali
użytkownikami lokali w zakresie napraw
obejmuje naprawy i wymiany pionów
wewnątrz lokali określa Regulamin podziału
instalacji wodociągowej, gazowej, ciepłej
obowiązków
pomiędzy
Pomorską
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wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania ,
instalacji elektrycznej do zabezpieczenia
głównego w lokalu.
Szczegółowy zakres tych obowiązków określa
w regulaminie Rada Nadzorcza.
2. Walne Zgromadzenie może rozszerzyć
obowiązki Spółdzielni odnośnie napraw i
wymian wewnątrz lokali poza zakres
określony w ust.1, uchwalając na ten cel
dodatkowe odpisy na fundusz remontowy.
§ 145 wykreślony
1. Naprawy wewnątrz lokali nie zaliczone do
obowiązków Spółdzielni obciążają członków
zajmujących te lokale.
Jako szczególne obowiązki członka w zakresie
napraw wewnątrz lokali uznaje się :
1) naprawy i wymianę podłóg, posadzek,
wykładzin podłogowych oraz ściennych
okładzin ceramicznych,
2) naprawy okien i drzwi,
3) naprawy urządzeń techniczno
–
sanitarnych w lokalu łącznie z wymianą
tych urządzeń,
4) naprawy przewodów dopływowych i
odpływowych urządzeń sanitarnych aż
do pionów zbiorczych, w tym
niezwłoczne usuwanie ich niedrożności,
5) malowanie lub tapetowanie ścian i
sufitów oraz naprawę uszkodzonych
tynków ścian i sufitów,
6) malowanie drzwi od strony wewnętrznej
oraz malowanie okien, wbudowanych
mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych
i grzewczych w celu ich zabezpieczenia
przed korozją,
7) naprawy instalacji elektrycznej wewnątrz
lokalu począwszy od zabezpieczenia
głównego,
8) naprawy
instalacji
gazowej
od
gazomierza do urządzeń odbiorczych
wraz z tymi urządzeniami.
2. Naprawa wszelkich uszkodzeń wewnątrz
lokalu powstałych z winy członka lub osób
z nim zamieszkałych obciąża członka
Spółdzielni.
Naprawy wewnątrz lokalu zaliczone do
obowiązków członka oraz odnowienie lokalu
mogą być wykonane przez Spółdzielnię tylko za
odpłatnością zainteresowanego członka, poza
opłatami uiszczanymi za używanie lokalu
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Spółdzielnią Mieszkaniową w Bydgoszczy a
użytkownikami w zakresie remontów i
konserwacji lokali uchwalany przez Radę
Nadzorczą.
2. Walne Zgromadzenie może rozszerzyć
obowiązki Spółdzielni odnośnie napraw i
wymian wewnątrz lokali poza zakres
określony w Regulaminie, o którym mowa w
ust. 1, uchwalając na ten cel dodatkowe
odpisy na fundusz remontowy.
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§ 146 otrzymuje brzmienie:
1. Finansowanie remontów obciążających 1. Finansowanie
remontów
obciążających
Spółdzielnię jest realizowane zbiorczo w
Spółdzielnię jest realizowane zbiorczo w skali
skali funduszu remontowego zasobów
funduszu
remontowego
zasobów
mieszkaniowych
według
planów
mieszkaniowych według planów rzeczoworzeczowo-finansowych
uchwalanych
finansowych uchwalanych przez Radę
przez Radę Nadzorczą.
Nadzorczą oraz zgodnie z Regulaminem
2. Spółdzielnia prowadzi wyodrębnioną dla
Funduszu Remontowego uchwalanym przez
każdej
nieruchomości
ewidencję
Radę Nadzorczą.
wpływów
i
wydatków
funduszu 2. Spółdzielnia prowadzi wyodrębnioną dla
remontowego w kolejnych latach.
każdej nieruchomości ewidencję i rozliczenie
3. Uchwalane przez Radę Nadzorczą plany
wpływów
i
wydatków
funduszu
rzeczowo-finansowe
gospodarki
remontowego w kolejnych latach.
środkami
funduszu
remontowego 3. Uchwalane przez Radę Nadzorczą plany
zasobów mieszkaniowych powinny
rzeczowo-finansowe gospodarki środkami
zapewnić dla każdej nieruchomości
funduszu
remontowego
zasobów
zrównoważenie wpływów i wydatków
mieszkaniowych powinny zapewnić dla
tego funduszu w skali siedmiu lat lub w
każdej
nieruchomości
zrównoważenie
skali
realizacji
jednorodnego
wpływów i wydatków tego funduszu w skali
przedsięwzięcia
remontowego(
siedmiu lat lub w skali realizacji
ocieplenia
budynków,
wymiany
jednorodnego przedsięwzięcia remontowego
instalacji).
(ocieplenia budynków, wymiana instalacji).
§ 147 wykreślony
1. Przez dodatkowe wyposażenie lokali rozumie
się nie zaliczane do kosztów inwestycji
nakłady poczynione ze środków członków lub
innych użytkowników na wyposażenie
i wykończenie lokali, mające charakter trwały
i podnoszące wartość użytkową lokali.
2. Dodatkowe wyposażenie i wykończenie
lokali, 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.
3. Nakłady, o których mowa w ust. 1, nie są
zapisywane na wkłady mieszkaniowe
i budowlane członków. W przypadku ustania
tytułu prawnego do lokalu wartość
dodatkowego wyposażenia i wykończenia jest
uwzględniana przy ustalaniu rynkowej
wartości lokalu.
4. W
przypadku
przekształcania
tytułu
prawnego do lokalu płatności wymagane od
użytkownika
lokalu
z
tytułu
tego
przekształcenia nie mogą obejmować
wartości dodatkowego wyposażenia i
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wykończenia
sfinansowanego
użytkownika lokalu.
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