U C H W A Ł A Nr 9 /2018
I części Walnego Zgromadzenia
Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy
z dnia 14.05.2018 r.
w sprawie: uchwalenia zmian w Statucie
Na podstawie przepisu art. 38 § 1 pkt 10 ustawy z 16.9.1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst
jednolity Dz. U. Z 2017 r., poz. 1560 ze zm.) oraz postanowienia § 43 pkt 11 Statutu Pomorskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy Walne Zgromadzenie Pomorskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Bydgoszczy
uchwala
I.

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Spółdzielnia nosi nazwę „Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy” zwana dalej
Spółdzielnią.
II.

§ 6 otrzymuje brzmienie:
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.
5. Rada Nadzorcza na posiedzeniu przyjmuje informację o nowych członkach Spółdzielni
i dokonanych zmianach w rejestrze członków.

III.

§ 7 otrzymuje brzmienie:
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.
IV.

§ 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Członek Spółdzielni, jego małżonek niebędący członkiem Spółdzielni i wierzyciel członka
lub Spółdzielni ma prawo przeglądać rejestr.

V.

§ 11 otrzymuje brzmienie:
1. Do dnia 8.09.2017 r. Członek Spółdzielni obowiązany był wnosić wpisowe i udziały, co
jest wskazane w rejestrze członków. Od 9.09.2017 r. Członek Spółdzielni nie wnosi
wpisowego i udziałów.
2. Jeżeli udział był wniesiony przez Członka Spółdzielni przed 9.09.2017 r. to w
przypadku ustania członkostwa w wyniku utraty prawa do lokalu 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 informuje
się byłego członka.
3. Zwrot udziałów następuje według ich wartości nominalnej.
4. Udział wypłaca się przelewem na wskazany rachunek bankowy lub gotówką.
5. Po upływie terminu przedawnienia nieodebrane udziały zostaną zakwalifikowane do
pozostałych przychodów operacyjnych.
6. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

VI.

§ 12 ust.1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

prawo do przeglądania sprawozdań rocznych, sprawozdań finansowych oraz protokołów
lustracji, faktur oraz umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi z
zastrzeżeniem art. 18 § 3 prawa spółdzielczego, jak również prawo otrzymania ich odpisu
za odpłatnością
VII.

W § 12 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:
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.

VIII.

§ 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały zgodnie ze stanem prawnym do 8.09.2017 r.

IX.

§ 13 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości wniesionych udziałów

X.

§ 13 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
zawiadamiać Spółdzielnię o każdej zmianie danych osobowych

XI.

§ 13 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
zawiadamiać Spółdzielnię o ilości osób zamieszkałych w lokalu w terminie 14 dni od dnia
nabycia (data aktu notarialnego) przez 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

XII.

§ 13 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
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

XIII.

§ 13 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
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

XIV.

§ 15 otrzymuje brzmienie:

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 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.
XV.

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.

XVI.

§ 32 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza
i członkowie Pomorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy, na zasadach
określonych obowiązującymi przepisami prawa.

XVII.

§ 49 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
przyjmowanie informacji o nowych członkach Spółdzielni, dokonanych wypowiedzeniach
oraz przypadkach ustania członkostwa i dokonanych w związku z tym zmianach w
rejestrze członków

XVIII.

§ 49 ust. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie:
uchwalanie regulaminów:














regulamin Zarządu PSM,
regulamin gospodarki finansowej PSM,
regulamin
porządku
domowego,
współżycia
użytkowników lokali i zasad używania lokali PSM,
regulamin
rozliczania
gospodarki
zasobami
mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
regulamin zlecania dostaw i usług,
regulamin Komisji Rewizyjnej RN,
regulamin członkostwa w PSM ,
regulamin rozliczania kosztów inwestycji budowlanych,
regulamin funduszu remontowego,
regulamin przeprowadzania przetargów na ustanowienie
pierwszeństwa do zawarcia umowy o ustanowienie i
przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego.
regulamin podziału obowiązków pomiędzy PSM, a
użytkowników lokali w zakresie remontów i konserwacji
lokali,
regulamin Rad Nieruchomości.

XIX.

§ 49 ust. 1 pkt 19 otrzymuje brzmienie:
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.

XX.

Po § 60 dodaje się rozdział 4.4 oraz paragrafy § 601-604 o następującym brzmieniu:
§ 601

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.
§ 602
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 osobowych oraz informacji handlowych do których
uzyska dostęp.
§603
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,
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.
§ 604
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.
XXI.

§ 61 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
ustanawiać na rzecz członków prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego, domu
jednorodzinnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, a także ułamkowy udział we
współwłasności w garażu wielostanowiskowym w budynkach stanowiących własność lub
współwłasność Spółdzielni

XXII.

§ 62 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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.
XXIII.

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

XXIV.

§ 62 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
Umowa o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
zawarta z inną osobą przed wygaśnięciem prawa do tego lokalu, jest nieważna.

XXV.

§ 63 otrzymuje brzmienie:

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.
XXVI.

§ 64 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka
Spółdzielni –osobę ubiegającą się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do
lokalu lub Spółdzielnię.

XXVII.

§ 65 otrzymuje brzmienie:

1. W przypadku śmierci osoby ubiegającej się o zawarcie umowy o ustanowienie
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w okresie oczekiwania na zawarcie umowy
o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jej osobom
bliskim, które miały wspólnie z nią zamieszkać w tym lokalu, przysługują roszczenia o
zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu.
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 bliska zamieszkiwała z byłym członkiem. Po
bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu,
wyboru dokonuje spółdzielnia. Jeżeli o roszczeniu rozstrzygał sąd, osoby, które
pozostawały w sporze, niezwłocznie zawiadamiają o tym spółdzielnię. Do momentu
zawiadomienia spółdzielni o tym, komu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego, osoby te odpowiadają solidarnie za opłaty, o których mowa w art. 4 ust. 1 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.
XXVIII.

§ 67 otrzymuje brzmienie:
Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa małżonkowie
zawiadamiają spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do
lokalu mieszkalnego. Do momentu zawiadomienia spółdzielni o tym, komu przypadło
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, małżonkowie, których małżeństwo
zostało rozwiązane przez rozwód lub unieważnione, odpowiadają solidarnie za opłaty, o
których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

XXIX.

§ 68 otrzymuje brzmienie:

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.
XXX.

Po § 69 dodaje się § 691 – 694 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, 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 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.

XXXI.

Po § 70 dodaje się § 701 o następującym brzmieniu:

§ 701
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:
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.
XXXII.

Rozdział 5.2 otrzymuje następujące brzmienie:
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego), lokalu
użytkowego, garażu oraz miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym.

XXXIII.

§ 71 otrzymuje brzmienie:
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może należeć do kilku osób.

XXXIV.

W § 76 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:
Zasady i tryb przeprowadzania przetargu przez Spółdzielnię określa Regulamin uchwalony
przez Radę Nadzorczą.

XXXV.

po § 79 dodaje się § 791 o następującym brzmieniu:
Przepisy § 71 – 79 stosuje się odpowiednio do lokalu użytkowego, garażu, miejsca
postojowego w garażu wielostanowiskowym.

XXXVI.

§ 82 otrzymuje brzmienie:
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,
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.

XXXVII.

§ 83 otrzymuje brzmienie:
1. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w § 82, powstaje ekspektatywa własności.
Ekspektatywa własności jest zbywalna, wraz z wkładem budowlanym albo jego
wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.
2. Nabycie ekspektatywy własności obejmuje również wniesiony wkład budowlany albo
jego część.
3. Umowa zbycia ekspektatywy własności powinna być zawarta w formie aktu
notarialnego.

XXXVIII.

§ 84 otrzymuje brzmienie:
1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez
spółdzielnię lub osobę, o której mowa w § 82 ust.1.
2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy osoba, o której mowa
w § 82 ust.1 lub jej następca prawny, z przyczyn leżących po ich stronie, nie dotrzymali
tych warunków umowy określonych w § 82 ust. 1 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.

XXXIX.

§ 85 otrzymuje brzmienie:

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.
XL.

§ 87 otrzymuje brzmienie:

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.
XLI.

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 odrębnej własności lokalu nadbudowanego lub
przebudowanego;
d) udzielenie zgody na zmianę wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości
wspólnej;
e) dokonanie podziału nieruchomości wspólnej.
XLII.

§ 101 otrzymuje brzmienie:

1. Rozliczenie kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalenie wartości początkowej (kosztu
budowy) poszczególnych lokali, do których mają być ustanowione prawa określone
w § 100 dokonuje się w dwóch etapach:

1) wstępnie – w chwili rozpoczęcia inwestycji mieszkaniowej, na podstawie dokumentacji
technicznej i uchwały Rady Nadzorczej ustalającej wstępny koszt brutto budowy na
podstawie planu rzeczowo-finansowego danej inwestycji,
2) ostatecznie – po zakończeniu inwestycji i końcowym rozliczeniu zadania, na podstawie
zestawienia kosztów rzeczywistych poniesionych przez Spółdzielnię nie później niż:
a) w terminie sześciu miesięcy od oddania budynku do użytkowania w przypadku
kosztów budowy spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,
b) w terminie trzech miesięcy od oddania budynku do użytkowania w przypadku
kosztów budowy lokalu na zasadzie prawa odrębnej własności.
2. Rozliczenie kosztów inwestycji i ustalenia wartości początkowej (kosztu budowy)
poszczególnych lokali dokonuje się z 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.
XLIII.

§ 103 otrzymuje brzmienie:

Ostateczne rozliczenie kosztów budowy i ustalenie wartości końcowej lokali nowo
oddawanych do użytku zatwierdza Rada Nadzorcza w formie uchwały.
XLIV.

§ 105 otrzymuje brzmienie:
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, członek jest obowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz
z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

XLV.

§ 106 otrzymuje brzmienie:
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.

XLVI.

§ 107 otrzymuje brzmienie:

1. Osoba ubiegająca się o ustanowienie odrębnej własności lokalu wnosi wkład budowlany
w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jej lokal. Jeżeli
część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez 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.
XLVII.

Po § 108 dodaje się § 1081 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.

XLVIII.

§ 110 otrzymuje brzmienie:

1. W przypadku rozwiązania umowy o budowę lokalu przed zawarciem umowy
o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu lub odrębnej własności lokalu, Spółdzielnia
zwraca uprawnionej osobie wniesioną część wkładu mieszkaniowego lub budowlanego w
wartości nominalnej.
2. Jeśli rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło z przyczyn leżących po stronie
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.
XLIX.

§ 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 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.
L.

§ 112 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Spółdzielnia zawiera umowę z osobą uprawnioną w terminie sześciu miesięcy od dnia
złożenia wniosku o przeniesienie własności lokalu.

LI.

§ 115 otrzymuje brzmienie:
Członek wnioskujący zmianę tytułu prawnego do lokalu jest obowiązany wpłacić
należności warunkujące tę zmianę tytułu.

LII.

§ 116 otrzymuje brzmienie:

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.
LIII.

Rozdział 8.3 otrzymuje brzmienie:

Przeniesienie własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego.
LIV.

§ 122 otrzymuje brzmienie:

1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu Spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę
przeniesienia własności lokalu po spełnieniu warunków określonych obowiązującymi
przepisami prawa.
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:

LV.

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.
LVI.

§ 124 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Z chwilą zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi
przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu użytkowego hipoteki ustanowione na tych ograniczonych
prawach rzeczowych obciążają nieruchomości powstałe w wyniku zawarcia umowy
przeniesienia własności lokalu.

LVII.

§ 132 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Spółdzielnia prowadzi działalność na zasadach rachunku ekonomicznego. Różnica między
kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowiąca niedobór albo
nadwyżkę łącznie z pozostałymi kosztami i przychodami operacyjnymi i finansowymi
przechodzi do rozliczenia na rok następny jako nadwyżka lub niedobór z całokształtu
działalności Spółdzielni. Różnica ta stanowi rozliczenia międzyokresowe kosztów
gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni.

LVIII.

§ 138 otrzymuje brzmienie:

1. Podejmowanie przez Spółdzielnię przedsięwzięć inwestycyjnych jest możliwe po
uchwaleniu kierunków rozwoju działalności gospodarczej przez Walne Zgromadzenie.
2. Plan rzeczowo-finansowy inwestycji mieszkaniowych uchwala Zarząd.

LIX.

§ 139 otrzymuje brzmienie:
1. Członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani
uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem
nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem
nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z
postanowieniami statutu.
2. Osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze
własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów
związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających
na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie
spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie
spółdzielni, z zastrzeżeniem § 143.
3. Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w
pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją
i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości
stanowiących mienie spółdzielni 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. 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.

LX.

§ 140 otrzymuje brzmienie:

1. Zarząd spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości:
1) ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w § 139 ust. 1-2 i 4,
2) ewidencję i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego, o którym
mowa w art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych; ewidencja i
rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne

nieruchomości powinny uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu
remontowego tych nieruchomości.
2. Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, zarządzanej
przez spółdzielnię na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a
przychodami z opłat, o których mowa w § 139 ust. 1-2 i 4, zwiększa odpowiednio przychody
lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.
3. Szczegółowe zasady rozliczania kosztów i ustalania wysokości opłat za lokale określają
regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą na podstawie § 49.
LXI.

§ 142 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
Od nie wpłaconych w terminie należności Spółdzielnia pobiera odsetki za zwłokę
w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie.

LXII.

§ 142 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
Zasady rozliczenia pożytków przysługujących członkom spółdzielni i osobom nie będącym
członkiem spółdzielni określa regulamin.

LXIII.

§ 143 otrzymuje brzmienie:

1. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków
związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki
przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej.
Rada Nadzorcza może – na wniosek większości właścicieli w budynku lub budynkach
położonych w obrębie danej nieruchomości obliczanej według wielkości udziałów
w nieruchomości wspólnej – ustalić zwiększenie obciążenia z tego tytułu właścicieli lokali
użytkowych, jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali.
2. Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej spółdzielnia może
przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i
utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie
działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.
Zasady ustalania udziału członków w pożytkach z działalności gospodarczej Spółdzielni
oraz sposób wykorzystania tych pożytków określa Walne Zgromadzenie.
LXIV.

§ 144 otrzymuje brzmienie:

1. Podział obowiązków pomiędzy Spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie napraw
wewnątrz lokali określa Regulamin podziału obowiązków pomiędzy Pomorską 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.

LXV.

§ 146 otrzymuje brzmienie:

1. Finansowanie remontów obciążających Spółdzielnię jest realizowane zbiorczo w skali
funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych według planów rzeczowo-finansowych
uchwalanych przez Radę Nadzorczą oraz zgodnie z Regulaminem Funduszu
Remontowego uchwalanym przez Radę Nadzorczą.
2. Spółdzielnia prowadzi wyodrębnioną dla każdej nieruchomości ewidencję i rozliczenie
wpływów i wydatków funduszu remontowego w kolejnych latach.
3. Uchwalane przez Radę Nadzorczą plany rzeczowo-finansowe gospodarki środkami
funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych powinny zapewnić dla każdej
nieruchomości zrównoważenie wpływów i wydatków tego funduszu w skali siedmiu lat lub
w skali realizacji jednorodnego przedsięwzięcia remontowego (ocieplenia budynków,
wymiana instalacji).
LXVI.

Wykreśla się § 9, § 10, § 13 pkt 18, § 13 pkt 19, § 14, § 16-24, § 30 ust. 3, § 30 ust. 5, §
45 ust. 4, § 49 ust.1 pkt 16, § 69, § 80, § 81, § 88, § 92-99, § 102, § 113, § 114, § 117, §
127-130, § 141, § 145, § 147.

obecnych

……..

za uchwałą głosowało

……..

przeciw

……..

Sekretarz I części WZ

…………………………………..

Przewodniczący I części WZ

……………………………………………

