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I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
ORAZ CEL I PODMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI
§1
1.
2.
3.
4.

Nazwa Spółdzielni brzmi : WEJHEROWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Siedzibą Spółdzielni jest miasto Wejherowo
Czas trwania Spółdzielni jest nieograniczony
Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie obowiązujących ustaw, a w
szczególności ustawy :
• prawa Spółdzielczego
• o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zarejestrowanego statutu
5. Spółdzielnia nabywa osobowość prawna z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru
Sadowego
6. Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków
§ 2
1. Celem spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków
spółdzielni oraz ich rodzin tj. między innymi poprzez utrzymanie w dobrej kondycji
obiektów mieszkaniowych i administracyjnych wraz z terenami przyległymi.
§3
1. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:
1. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
2. Roboty budowlane specjalistyczne
3. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
4. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
5. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
6. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
7. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach
i zagospodarowaniem terenów zielonych
8. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

- PKD 41
- PKD 43
- PKD 68.10.Z
- PKD 68.20.Z
- PKD 68.31.Z
- PKD 68.32.Z
- PKD 81
- PKD 93

§ 4
1.

Zadania określone w § 2 oraz § 3 Statutu Spółdzielnia realizuje w szczególności
poprzez:
1. Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi jej własność oraz własność jej
członków
2. Zarządzanie nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia lub mienia jej
członków – na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielem) tej
nieruchomości
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3. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług, i handlu w celu
obniżenia kosztów eksploatacji nieruchomości stanowiących własność Spółdzielni
i własność członków
4. Ustanawianie na rzecz członków Spółdzielni praw do lokali w budynkach
stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni
5. Przenoszenie na rzecz członków prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych
i użytkowych w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni
6. Sprzedaż drogą przetargu wolnych lokali mieszkalnych i użytkowych
prowadzoną według zasad określonych w regulaminie uchwalonym przez Radę
Nadzorczą
7. Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych według zasad określonych w
regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą.
8. Wydzierżawianie gruntów stanowiących jej własność lub będących w jej
wieczystym użytkowaniu według zasad określonych w regulaminie uchwalonym
przez Radę Nadzorczą
9. Współdziałanie na podstawie umów z innymi podmiotami w zakresie
remontów, obiektów mieszkalnych, zakładania urządzeń instalacyjnych itp. w
porozumieniu z Radą Nadzorczą
10. Prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej

II

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
2.1

Członkostwo w Spółdzielni
§ 5

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
3. Członkiem Spółdzielni może być także osoba prawna, jednakże takiej osobie nie
przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
4. Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu albo spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni jest tylko jedna z nich, chyba że
przysługuje ono wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych
rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie terminu
wystąpienia do sądu wyboru dokonuje Spółdzielnia

2.2

Tryb i zasady przyjmowania w poczet członków
§ 6

1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna
być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej i podpisana przez
przystępującego do Spółdzielni. Deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko, datę
urodzenia, imiona rodziców oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą
prawną – jej nazwę i siedzibę, ilość zadeklarowanych udziałów, stwierdzenie o jaki lokal
się ubiega oraz dane dotyczące wkładów. Członek może w deklaracji lub odrębnym
pisemnym oświadczeniu złożonym w Spółdzielni wskazać osobę, której Spółdzielnia
obowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały
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2. W poczet członków przyjmuje Zarząd. Decyzja winna być podjęta w ciągu miesiąca od
dnia złożenia deklaracji. Zawiadomienie o odmowie powinno zawierać uzasadnienie
3. Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch
członków Zarządu lub osób do tego upoważnionych z podaniem daty uchwały o
przyjęciu
4. Zarząd nie może odmówić przyjęcia do Spółdzielni osoby, której przysługuje
roszczenie na podstawie ustawy, jeżeli odpowiada ona wymogom statutu, chyba że
roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni powstało z wykluczenia członka ze Spółdzielni, a
przyczyny wykluczenia odnoszą się także do tej osoby
5. Od pisemnej decyzji odmawiającej przyjęcia do Spółdzielni przysługuje odwołanie do
Rady Nadzorczej , w ciągu 14 dni od daty skutecznego doręczenia Odwołanie winno
być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia jego
wniesienia. Decyzja Rady Nadzorczej zamyka postępowanie wewnątrz spółdzielcze

2.3

Prawa członka Spółdzielni
§7

Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w Spółdzielni są dla wszystkich
członków równe.
2. Członkowi Spółdzielni przysługuje:
1).wybieranie i bycie wybieranym do organów Spółdzielni
2) prawo do czynnego udziału w życiu Spółdzielni i zgłaszaniu wniosków w sprawach
związanych z jej działalnością
3) prawo do udziału w głosowaniu w Walnym Zgromadzeniu oraz prawo żądania w trybie
przewidzianym w statucie zwołania Walnego Zgromadzenia i zamieszczenia w porządku obrad
oznaczonych spraw
4) prawo do otrzymywania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów
Spółdzielni i protokołów obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych
sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami
trzecimi. Koszty sporządzania odpisów i kopii wymienionych dokumentów z wyjątkiem statutu
i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu pokrywa członek Spółdzielni wnioskujący o
ich otrzymanie. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej, regulaminy, uchwały, protokoły obrad
organów Spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny być
udostępniane na stronie internetowej Spółdzielni
5) prawo żądania kalkulacji wysokości opłat
6) prawo do zaskarżania do sądu uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich niezgodności z
przepisami prawa lub statutu
7) prawo do odwoływania się w postępowaniu wewnątrz-spółdzielczym od uchwał w sprawach
wynikających ze stosunku członkostwa oraz zasadności zmiany opłat
8) prawo do korzystania wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi ze wszelkich urządzeń i
usług Spółdzielni
9) prawo żądania zawarcia umowy:
a) ustanowienia odrębnej własności lokalu do którego członkowi przysługuje spółdzielcze
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
b) ustanowienia odrębnej własności lokalu do którego członkowi przysługuje spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
10) prawo zaskarżania do sądu wysokości opłat
11) prawo do wynajęcia lokalu, do którego przysługuje członkowi spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności
1.
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2.4

Obowiązki członka Spółdzielni
§8

1.

Członek Spółdzielni ma obowiązek:
przestrzegać postanowień statutu i innych uchwał organów Spółdzielni
wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały
wnieść wkład mieszkaniowy chyba że ubiega się o członkostwo jako
współmałżonek członka
4) uczestniczyć w pokrywaniu terminowo kosztów związanych z eksploatacją
i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale
eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez
uiszczenie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Dotyczy to również członków
Spółdzielni będącymi właścicielami lokalu
5) osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze
własnościowe prawo do lokali jak również właściciele lokali nie będący członkami
Spółdzielni obowiązani są do uczestniczenia w pokrywaniu kosztów jak w pkt. 1
pdp. 4) z zastrzeżeniem art. 5 ustawy o Spółdzielni Mieszkaniowej
6) zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej
7) uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych
udziałów
8) zawiadomić Spółdzielnię o wynajęciu lokalu na inne cele niż określone w umowie
o ustanowieniu prawa do lokalu po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody
współlokatorów danej nieruchomości.
9) zawiadomić Spółdzielnię o zmianie liczby osób zamieszkujących lokal
10) niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii wywołującej szkodę lub
zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody
11) udostępnić lokal w celu dokonania przeglądu stanu wyposażenia technicznego,
kontroli urządzeń pomiarowych oraz odczytu wskazań tych urządzeń
12) przestrzegać Regulamin Porządku Domowego oraz dbania o dobro Spółdzielni,
poszanowania mienia i jego zabezpieczenia
13) w przypadku czasowej nieobecności powyżej 30 dni , członek jest zobowiązany do
wyznaczenia pełnomocnika który reprezentuje w pełnym zakresie członka
spółdzielni
1)
2)
3)

2.5

Ustanie członkostwa
§9

1. Członkostwo 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
§ 10
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 30 dni i rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca
kalendarzowego, następującego po dniu zgłoszenia wystąpienia
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3. Za datę wystąpienia członka ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu
wypowiedzenia
§ 11
1. Wykluczenie członka ze Spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy
umyślnej, lub z powodu rażącego niedbalstwa, dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da
się pogodzić z postanowieniami statutu lub dobrymi obyczajami
2. Wykluczenie może nastąpić w szczególności, gdy członek:
1) świadomie szkodzi Spółdzielni lub działa wbrew jej interesom
2) poważnie narusza zasady współżycia społecznego, a w szczególności niewłaściwie
korzysta z lokalu, dewastuje go, zakłóca spokój innych użytkowników lokali
3) uporczywie narusza postanowienia statutu, regulaminów i innych uchwał organów
Spółdzielni
4) uporczywie uchyla się od wykonywania istotnych zobowiązań wobec Spółdzielni,
a w szczególności zalega z opłatami związanymi z eksploatacja i utrzymaniem
nieruchomości w częściach przypadających na jego lokal, eksploatacją i
utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz z pokrywaniem
zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów
5) świadomie wprowadza Spółdzielnię w błąd w celu nabycia określonych uprawnień
§ 12
1. Członek nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego
niezawinionych może być wykreślony z rejestru członków Spółdzielni
2. Wykreślenie może nastąpić w szczególności, gdy członek:
1) nie wpłacił w terminie wpisowego i udziału
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 prawo do lokalu w postępowaniu egzekucyjnym, jeśli było to
jedyne jego prawo do lokalu w Spółdzielni
5) zbył prawo odrębnej własności lokalu, jeśli było to jedyne jego prawo do lokalu
w Spółdzielni i nie złożył rezygnacji z członkostwa
§ 13
1.
Wykluczenia lub wykreślenia dokonuje Rada Nadzorcza. Ma ona obowiązek
wysłuchania wyjaśnień zainteresowanego członka Spółdzielni.
2.
Rada Nadzorcza zawiadamia członka na piśmie wraz z uzasadnieniem o
wykluczeniu albo wykreśleniu ze Spółdzielni w terminie dwóch tygodni od dnia
podjęcia uchwały. Uzasadnienie powinno w szczególności przedstawiać motywy,
którymi kierowała się Rada Nadzorcza uznając, że zachowanie członka wyczerpuje
przesłanki wykluczenia albo wykreślenia. Zawiadomienie zwrócone z powodu nie
zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną
doręczenia.
3.
Członek , którego uchwała o wykluczeniu lub wykreśleniu dotyczy, ma prawo:
a)
odwołać się od uchwały do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od
dnia jej doręczenia z uzasadnieniem
albo
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b)

zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej do sądu w terminie sześciu tygodni od
dnia doręczenia mu jej z uzasadnieniem;
4.
W wypadku wniesienia do Walnego Zgromadzenia odwołania od uchwały
Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członek Spółdzielni ma
prawo być obecny przy rozpatrywaniu odwołania i popierać je. Odwołanie powinno
być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu nie później jednak niż w
ciągu dwunastu miesięcy od dnia wniesienia odwołania. O terminie Walnego
Zgromadzenia , odwołujący się powinien być zawiadomiony pod wskazany przez niego
adres, co najmniej trzy tygodnie przed tym terminem. Zawiadomienia dokonuje się na
piśmie i doręcza się je członkowi bezpośrednio za pokwitowaniem lub pocztą – listem
poleconym.
5.
W wypadku bezskutecznego upływu terminu rozpatrzenia odwołania przez
Walne Zgromadzenie , termin do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej , o
którym mowa w § 13 pkt. 3, biegnie od dnia, w którym odwołanie powinno być
najpóźniej rozpatrzone. Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:
a)
bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady
Nadzorczej, chyba że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od
uchwały Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia
b)
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
c)
prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady
Nadzorczej albo Walnego Zgromadzenia
6.
W przypadku zaskarżenia przez członka uchwały w postępowaniu wewnątrz
spółdzielczym i sądowym , postępowanie wewnątrz spółdzielcze ulega umorzeniu.
§ 14
1.

Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków Spółdzielni ze skutkiem od dnia,
w którym nastąpiła śmierć, a gdy chodzi o osobę prawną – ze skutkiem od dnia jej
ustania.

2.6

Wpisowe, udziały i wkłady
§ 15

1.
Wpisowe wynosi 15% minimalnego wynagrodzenia za pracę o którym mowa w
ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, a udział
wynosi 10% ustawowego wynagrodzenia
2.
Członek Spółdzielni, osoba fizyczna zobowiązany jest wpłacić:
1) co najmniej 1 udział, jeżeli nabywa prawo do lokalu mieszkalnego,
2) współmałżonek składający wniosek o przyjęcie w poczet członków wnosi udział i
wpisowe w wysokości 5% ustawowego najniższego wynagrodzenia,
3) członek Spółdzielni - osoba prawna zobowiązana jest wnieść 10 udziałów
3.
Wpisowe i zadeklarowane udziały członek jest obowiązany wpłacić do
Spółdzielni w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o uzyskaniu
członkostwa
4.
Nie wpłacenie wpisowego lub udziału w terminie stanowi podstawę do
wykreślenia z rejestru członków
5.
Wpisowe nie podlega zwrotowi
6.
Członek nie może przed ustaniem członkostwa żądać zwrotu wpłat
dokonywanych na udziały. Nie dotyczy to wpłat przekraczających ilości udziałów
których zadeklarowania wymaga statut obowiązujący w chwili żądania zwrotu
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7.
Udział byłego członka wypłaca się w terminie 1 m-ca licząc od daty dokonania
rozliczenia finansowego członka przez Spółdzielnię.
§ 16
1.
Wkładem budowlanym jest kwota wniesiona przez członka do Spółdzielni na
pokrycie całości kosztów budowy przypadających na jego lokal
2.
Przez koszt budowy lokalu, o którym mowa w ust 1 rozumie się część kosztów
inwestycji przypadających na przydzielony członkowi lokal
3.
Wkładem mieszkaniowym jest kwota odpowiadająca różnicy między kosztem
budowy przypadający na dany lokal a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków
publicznych (umorzeniem części kredytu)
4.
Jeżeli część wkładu mieszkaniowego lub budowlanego sfinansowana została
z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na pokrycie kosztów budowy danego
lokalu, członek jest obowiązany do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części
przypadającej na jego lokal
5.
Wkład mieszkaniowy oraz wkład budowlany powinien być wniesiony w całości
przed uzyskaniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu bądź prawa odrębnej
własności
6.
Wkład mieszkaniowy oraz wkład budowlany może być wniesiony również w
ratach na warunkach określonych w regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą
określającym również przypadki, w których nie uiszczone raty stają się natychmiast
wymagalne
§ 17
1.
Członek uzyskujący spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, do
którego wygasło prawo przysługujące innej osobie wnosi wkład mieszkaniowy w
wysokości wkładu wypłaconego osobie uprawnionej
2.
Jeśli między datą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego , a datą ustanowienia nowego prawa do tego lokalu ulega istotnej zmianie
wartość rynkowa lokalu, członek zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego
lokatorskiego prawa do tego lokalu wnosi wkład mieszkaniowy zwaloryzowany według
wartości rynkowej
3.
Obowiązek o którym mowa w ust. 2 nie dotyczy osób bliskich wspólnie
zamieszkałych z byłym członkiem Spółdzielni ubiegających się o przyjęcie w poczet
członków -roszczenie przewidziane w Art.15 o Spółdzielniach Mieszkaniowych

2.7

Postępowanie wewnątrzspółdzielcze
§ 18

1.
Wnioski członków skierowane do Zarządu, powinny być rozpatrzone przez
Zarząd w ciągu 1 miesiąca, a jeżeli sprawa jest skomplikowana ciągu 2 miesięcy od dnia
ich złożenia. O sposobie załatwienia wniosku Zarząd zawiadamia zainteresowanego
członka na piśmie
2.
W razie odmownego załatwienia wniosku w sprawie wynikającej ze stosunku
członkostwa, Zarząd jest obowiązany podać uzasadnienie i pouczyć członka o prawie
wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia i o skutkach niezachowania tego terminu. Jeżeli we wskazanym terminie
członek nie złożył odwołania, uchwała Zarządu staje się ostateczna
3.
Rada Nadzorcza jest obowiązana rozpatrzyć odwołanie członka w ciągu 3
miesięcy od dnia jej wniesienia i doręczyć odwołującemu się odpis uchwały wraz z
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uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia. Uchwała Rady Nadzorczej
podjęta w trybie odwoławczym jest w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym
ostateczna
4.
Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji członkowi
przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od dnia otrzymania
tej uchwały na piśmie wraz z uzasadnieniem. Odwołanie powinno być rozpatrzone na
najbliższym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostało złożone na 30 dni przed jego
zwołaniem.
5.
Uchwała Walnego Zgromadzenia jest w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym
ostateczna. Odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem doręcza się odwołującemu
członkowi w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia
6.
Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie
statutowego terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza 6 miesięcy, a odwołujący
usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami
7.
Uchwały organów Spółdzielni w sprawach wynikających ze stosunku
członkostwa Zarząd jest obowiązany doręczyć na piśmie za potwierdzeniem odbioru z
pouczeniem o przysługujących środkach odwoławczych. Uchwała zwrócona na skutek
nie zgłoszenia zmiany adresu , również w przypadku wyjazdu za granicę, odmowa
przyjęcia przesyłki dwukrotnie ma moc prawną doręczenia
8.
W przypadku nie rozstrzygnięcia odwołania członka na najbliższym Walnym
Zgromadzeniu członków sprawa zostaje rozstrzygnięta na korzyść odwołującego się
w oparciu o akcept milczący

III TYTUŁY PRAWNE DO LOKALII
3.1

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
§ 19

1.
Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do
używania przez czas nieoznaczony, a członek zobowiązuje się wnieść wkład
mieszkaniowy oraz uiścić opłaty określone w ustawie i statucie Spółdzielni
2.
Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione
w budynku stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni
3.
Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie
przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji
4.
Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą
zawarcia pisemnej umowy między członkiem a Spółdzielnią
5.
Spółdzielcze lokatorskie prawdo do lokalu mieszkalnego może należeć do
jednej osoby albo do małżonków
§ 20
1.
Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważnienia małżeństwa,
małżonkowie powinni w terminie jednego roku zawiadomić Spółdzielnię, któremu z
nich przypadło spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego albo przedstawić dowód
wszczęcia postępowania sądowego o 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.
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2.
Jeżeli małżonkowie nie dokonają czynności, o których mowa w ust 1
Spółdzielnia wyznaczy w tym celu dodatkowy termin , nie krótszy niż 6 miesięcy. Po
bezskutecznym upływie terminu Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
3.
Postanowienia ust 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku separacji
§ 21
1.
Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do
lokalu przypada drugiemu małżonkowi. Małżonek ten , jeżeli nie jest członkiem
Spółdzielni powinien w terminie jednego roku od śmierci współmałżonka złożyć
deklarację członkowską
2.
Jeżeli małżonek nie dokona czynności, o której mowa w ust 1 Spółdzielnia
wyznaczy dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy. Po bezskutecznym upływie
tego terminu Zarząd Spółdzielni może podjąć uchwalę o wygaśnięciu spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu
3. Przypis ust 1 nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładów
§ 22
1.
W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego w następstwie nie dokonania czynności, o których mowa § 20 roszczenie
o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługuje zamieszkałym z byłymi
małżonkami lub jednym z nich :dzieciom i innym osobom bliskim
2.
W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego w następstwie ustania członkostwa lub nie dokonania czynności o
których mowa w wypadku ustania członkostwa w okresie oczekiwania na zawarcie
umowy o § 21 , roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o
ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują
zamieszkałym razem z byłym członkiem : małżonkowi, dzieciom i innym osobom
bliskim zgodnie z art.15 ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych
3.
Do zachowania roszczeń o których mowa w ust 1 i 2 konieczne jest złożenie
w terminie 1 roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem
o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa
do lokalu mieszkalnego. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga
sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego
terminu przez Spółdzielnię wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia
§ 23
1.
Lokatorskie prawo do lokalu wygasa z chwilą ustania członkostwa. W
przypadku, gdy prawo to przysługuje małżonkom, wygaśnięcie następuje z chwilą
ustania członkostwa obojga małżonków , z zastrzeżeniem art.15 ustawy o
Spółdzielniach Mieszkaniowych
2.
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 lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub
niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców
albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu
czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali
2) jeżeli członek jest w zwłoce z uiszczaniem opłat, o których mowa w art. 4 ust.1
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ustawy o Spółdzielni Mieszkaniowej za 6 miesięcy
3.
Do uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do
lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepis ustawy – Prawo Spółdzielcze, o
uchwale o wykluczeniu członka ze Spółdzielni
4.
W ciągu 3-mcy po wygaśnięciu tytułu prawnego do lokalu
mieszkalnego osoby którym przysługiwało spółdzielcze prawo do lokalu oraz
zamieszkujące w tym lokalu są obowiązane do opróżnienia lokalu. Na Spółdzielni nie
ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu zgodnie z art.7 ustawy o Spółdzielniach
Mieszkaniowych
§ 24
1.
W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego Spółdzielnia z zastrzeżeniem art. 15 ustawy o Spółdzielniach
Mieszkaniowych, ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia
lokalu, przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, zawiadamiając o
przetargu zgodnie z ustalonym w regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą
oraz przez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej
2.
Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie którzy nie mają
zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o
ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu. W przypadku zgłoszenia
się kilku uprawnionych pierwszeństwo ma
najdłużej oczekujący. Warunkiem
przeniesienia odrębnej własności lokalu na takiego członka jest wpłata wartości
rynkowej lokalu
3.
W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu.
Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty
uzyskanej z przetargu. Ponadto od wartości rynkowej potrąca się część zobowiązań
Spółdzielni i innych należności zgodnie z art. 11 ust. 22 i 24 ustawy o Spółdzielniach
Mieszkaniowych
§ 25
1.
Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie
prawo do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem
umowę przeniesienia własności lokalu w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku
przez osobę uprawnioną , po dokonaniu :
1. spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy o których mowa w
art..10 ust1. pkt.1 ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych, w tym
szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami z
zastrzeżeniem art.12 ust.1 pkt. 2 z ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych
2. spłaty zadłużenia z tytułu opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem
nieruchomości w częściach przypadających na członka lokal i utrzymaniem
nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni

3.2

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
§ 26

1.
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może należeć do kilku osób z tym,
że członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono
wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd
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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,
spadkobiercy, zapisobiorcy oraz licytanta, jeżeli odpowiada on wymaganiom statutu
3.
Spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym
przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczone prawem
rzeczowym
4.
Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład
budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne
5.
Umowa zbycia własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie
aktu notarialnego
6.
Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu. Pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do
lokalu przysługuje prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części
własnościowego prawa do lokalu zawarta bezwarunkowo albo bez zawiadomienia
uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do wiadomości istotnych postanowień
umowy niezgodne z rzeczywistością , jest nieważna
7.
Wynajmowanie lub oddanie w bezpłatne użytkowanie przez członka albo osobę
nie będącą członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo
do lokalu całego lub części lokalu, nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba że byłoby to
związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenie lokalu bądź jego
części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość
opłat na rzecz Spółdzielni, osoby te obowiązane są do pisemnego powiadomienia
Spółdzielni o tej czynności
§ 27
1.
W wypadku ustania członkostwa jednego ze współuprawnionych z tytułu
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu albo obojga małżonków, przepisy §
26 ust 1 i 2 stosuje się odpowiednio
§ 28
1. Jeżeli własnościowe prawo do lokalu przeszło na jednego spadkobiercę, powinien on
przedstawić Spółdzielni postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, a jeżeli nie
jest członkiem Spółdzielni może złożyć deklarację członkowską
2. Jeżeli własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, wówczas mogą
oni:
1) dokonać podziału spadku stwierdzającego, któremu ze spadkobierców przypadło
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu spadkobierca ten, jeżeli nie jest
członkiem Spółdzielni, powinien złożyć deklarację członkowska bądź
2) wyznaczyć spośród siebie w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku
pełnomocnika w celu dokonania czynności prawnych związanych z wykonywaniem
tego prawa, wyłącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności
lokalu. W razie bezskutecznego upływu terminu następuje wyznaczenie
pełnomocnika w sądowym postępowaniu nieprocesowym. Z wnioskiem w tej
sprawie powinni wystąpić do sądu spadkobiercy w terminie piętnastu miesięcy od
dnia otwarcia spadku , a po tym terminie z wnioskiem tym występuje do sądu
Spółdzielnia
3. Pełnomocnik uprawniony jest do udziału w Walnych Zebraniach członków, ale jeżeli
nie jest członkiem Spółdzielni to nie przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze
ani prawo udziału w głosowaniu.
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§ 29
1. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy do kilku osób w przypadku
długotrwałych (powyżej 6 miesięcy) zaległości z zapłatą opłat za użytkowanie lokalu, o
których mowa w art.4 ust 2 i 4 ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych, 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 w sposób uciążliwy, przepis art.
16 ustawy o własności lokali stosuje się odpowiednio. Z żądaniem , o którym mowa w
tym przepisie, występuje Zarząd Spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej.
§ 30
1. Spółdzielnia prowadzi rejestr lokali , dla których zostały założone oddzielne księgi
wieczyste , z adnotacją o ustanawianych hipotekach.
§ 31
1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia
wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej
wartość rynkowa, ustalana w sposób przewidziany w ust. 2 nie może być wyższa od
kwoty, jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu
przeprowadzonego przez Spółdzielnię
2. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się nie wniesioną przez osobę której przysługiwało
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, część wkładu budowlanego, a w przypadku
gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów
budowy danego lokalu- potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami
3. W sytuacji, gdy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest obciążone hipoteką,
Spółdzielnia jest obowiązana uiścić osobie uprawnionej równowartość nabytego prawa
po potrąceniu należności wymienionych w art. 1711 ust.2 ustawy o Spółdzielniach
Mieszkaniowych oraz z tytułu obciążenia hipoteką
4. Rozliczenie z byłym członkiem lub spadkobiercami zmarłego członka z tytułu
równowartości własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i użytkowego powinno
być dokonane na dzień wygaśnięcia tego prawa
5. Warunkiem wypłaty wartości spółdzielczego prawa do lokalu jest jego opróżnienie oraz
przekazanie Spółdzielni
6. Z równowartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu należne osobie
uprawnionej , Spółdzielnia potrąca roszczenie wzajemne wobec członka z tytułu nie
wniesionych opłat za użytkowanie lokalu, a także innych należności przysługujących
Spółdzielni między innymi koszty odnowienia zwalnianego lokalu
§ 32
1. W wypadku gdy ustawa przewiduje wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa
do lokalu , prawo to jeżeli jest obciążone hipoteką , nie wygasa, lecz przechodzi z
mocą prawa na Spółdzielnię
2. Prawo do lokalu , nabyte w sposób określony w ust. 1 Spółdzielnia powinna zbyć w
drodze przetargu w terminie 6 miesięcy
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3.

Spółdzielnia jest obowiązana uiścić osobie uprawnionej wartość nabytego prawa po
potrąceniu należności wymienionych § 31 ust. 2 oraz z tytułu obciążenia hipoteką.
Obowiązek Spółdzielni powstaje dopiero z chwilą zbycia prawa w drodze przetargu.

§ 33
1. Do egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stosuje się
odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości oraz przepisy art.17 ust.2 ustawy
o Spółdzielniach Mieszkaniowych. W razie odmowy przyjęcia nabywcy w poczet
członków Spółdzielni przysługuje mu roszczenie o zwrot złożonej rękojmi
§ 34
1. Na pisemne żądanie członka lub osoby nie będącej członkiem Spółdzielni, którym
przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, Spółdzielnia Mieszkaniowa jest
obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu:
1) spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych
z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego
Spółdzielni wraz z odsetkami
2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat o których mowa w art. 4 ust 1 i 1’ ustawy
o Spółdzielniach Mieszkaniowych
2. Spółdzielnia Mieszkaniowa zawiera umowę, o której mowa w ust. 1 w terminie
6 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość
posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art.113 ust.6 ustawy o gospodarce
nieruchomościami lub Spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania
wieczystego gruntu, na którym wybudowała budynek

3.3

Prawo odrębnej własności lokalu
§ 35

1. Odrębna własność lokalu może zostać ustanowiona na rzecz osoby fizycznej , osoby
prawne , małżonków, czy też osób wskazanych przez członka Spółdzielni, które
wspólnie z nim ubiegają się o ustanowienie takiego prawa
§ 36
1. Prawo odrębnej własności lokalu uprawnia do używania lokalu oraz dysponowania
lokalem, w szczególności zbycia lokalu, oddania go w najem albo do bezpłatnego
używania, a także do wykorzystania z nieruchomości wspólnych zgodnie z ich
przeznaczeniem i zgodnie z postanowieniami statutu
§ 37
1. Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni
może być tylko jedno 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
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§ 38
1. Członek uzyskuje prawo odrębnej własności lokalu z chwilą ustanowienia przez
Spółdzielnię tego prawa na jego rzecz
2. 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 i w nieruchomości . W takim wypadku wysokość
udziałów w nieruchomości wspólnej określa ta umowa
3. Nieruchomość z której wyodrębnia się własność lokali, może być zabudowana również
więcej niż jednym budynkiem, stosownie do postanowień umowy o której mowa w
ust.2
4. Określenie podmiotu odrębnej własności lokalu, w danej nieruchomości, o której mowa
w ust.2 , następuje na podstawie uchwał Zarządu Spółdzielni sporządzonej w formie
pisemnej pod rygorem nieważności. Uchwała powinna określać:
1) oznaczenie nieruchomości obejmującej budynek lub budynki, w których ustanawia
się odrębną własność lokali
2) rodzaj , położenie i powierzchnie lokali oraz pomieszczeń do nich przynależnych
3) wielkość udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej związanych z
odrębną własnością każdego lokalu
4) oznaczenie osób, którym zgodnie z przepisami ustawy przysługuje prawo żądania
przeniesienia na nich własności poszczególnych lokali
5) przypadający na każdy lokal stan zadłużenia z tytułu
-kredytu wraz z skapitalizowanymi odsetkami
-wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek
6) do określenia wielkości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej dla
każdego lokalu, dokonywanego w uchwale Zarządu Spółdzielni mają odpowiednie
zastosowanie przepisy art.3 ust. 3-6 ustawy o własności lokali
§ 39
1. 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 z zastrzeżeniem
przepisu art.3 ust.3 ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych.
§40
1. Właściciel lokalu nie będący członkiem Spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w takim zakresie w jakim dotyczy ona jego prawa
odrębnej własności lokalu. Przepisy art.42 ustawy – Prawo Spółdzielcze stosuje się
odpowiednio
§41
1. Właściciele lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją
i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni , które są przeznaczone
Strona 16 z 31

do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub
osiedlu
§42
1. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do prawa odrębnej własności lokali stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy o własności lokali, z zastrzeżeniem ust 2 i 3
2. Zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność Spółdzielni jest
wykonywany przez Spółdzielnię jak zarząd powierzony, o którym mowa w art. 13 ust 1
ustawy o własności lokali choćby właściciele lokali nie byli członkami Spółdzielni z
zastrzeżeniem art. 26 ust.1ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych . Przepisów ustawy
o własności lokali o zarządzie nieruchomością wspólną nie stosuje się , z wyjątkiem
art. 18 ust. 1 oraz art. 29 ust.1. 1 e, które stosuje się odpowiednio
3. Przepisów ustawy o własności lokali o wspólnocie mieszkaniowej i zebraniu
przedstawicieli nie stosuje się
4. Uchwałę , o której mowa w art.12 ust. 3 ustawy o własności lokali, podejmuje Rada
Nadzorcza Spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub
budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości wspólnej
5. Z żądaniem, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o własności lokali, występuje
Zarząd Spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub budynkach
położonych w obrębie danej nieruchomości

3.4

Najem lokali
§43

1. Zarząd może zwierać z osobami fizycznymi lub prawnymi umowy najmu lokali.
Szczegółowe zasady wynajmowania lokali ustala Regulamin uchwalony przez Radę
Nadzorczą

IV

OPŁATY ZA UŻYWANIE LOKALII
§44

1. Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze lokatorskie, spółdzielcze
własnościowe prawa do lokali mieszkalnych lub prawo odrębnej własności wnoszą do
Spółdzielni opłaty na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości w
częściach przypadających na ich lokale eksploatacji i utrzymania nieruchomości
stanowiących mienie Spółdzielni oraz zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów, a także
na pokrycie kosztów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej
przez Spółdzielnię
2. Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali wnoszą do Spółdzielni opłatę na
pokrycie kosztów utrzymania ich lokali, eksploatacji i utrzymania nieruchomości
wspólnych, eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni
oraz zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów, a także na pokrycie kosztów działalności
społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię
3. Koszty eksploatacji i utrzymania , o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują zwłaszcza
koszty administrowania nieruchomością , koszty dostawy energii cieplnej ( na potrzeby
ogrzewania lokali i podgrzewania wody), dostawy wody i odprowadzania ścieków,
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wywozu nieczystości, eksploatacji dźwigów oraz odpisy na fundusz remontowy
Spółdzielni
4. Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych, o których mowa w ust. 2
ustala się proporcjonalnie do 1m² powierzchni użytkowej lokalu wyodrębnionego w
nieruchomości wspólnej.
5. Do zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów, o których mowa w ust. 1 i 2 , zalicza się
w szczególności:
1) spłaty kredytów zaciągniętych przez Spółdzielnię wraz z odsetkami
2) koszty określenia przez Spółdzielnię przedmiotu odrębnej własności
poszczególnych lokali
§45
1. Wysokość opłat, o których mowa w § 44 ust. 1, 2 jest ustalana na podstawie planów
kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi przewidzianymi do poniesienia w
danym roku w skali wyodrębnionej nieruchomości jednobudynkowej lub
wielobudynkowej
2. Szczegółowe zasady ustalania planu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi,ich
rozliczania oraz zasady ustalania wysokości opłat za lokale określa regulamin
wewnętrzny uchwalony przez Radę Nadzorczą
Regulamin ten powinien zawierać przede wszystkim:
1) określenie organizacyjnej jednostki rozliczania poszczególnych rodzajów kosztów
(w skali nieruchomości, zespołu nieruchomości, jednolicie na całość zasobów)
2) określenie fizyczne jednostki rozliczeniowej poszczególnych rodzajów
3) kosztów ( 1m2 powierzchni użytkowej lokalu, liczba osób zamieszkałych w lokalu
wskazania urządzeń pomiarowych)
4) różnicowanie obciążeń poszczególnych lokali kosztami gospodarki zasobami
mieszkaniowymi z tytułu sposobu wykorzystania lokali (lokale mieszkalne,
lokale użytkowe)
3. Różnica między faktycznymi kosztami i faktycznymi przychodami gospodarki zasobami
mieszkaniowymi w wyodrębnionej nieruchomości zwiększa odpowiednio koszty lub
przychody tej gospodarki w roku następnym
§46
1. Rada Nadzorcza może ustalić pobieranie przez Spółdzielnię:
1)
2)
3)

miesięcznych opłat za wszelkiego rodzaju reklamy instalowane na budynkach i
terenie Spółdzielni
kaucji od osób uzyskujących w Spółdzielni najem lokali mieszkalnych i
użytkowych
opłaty za użytkowanie lokali Spółdzielni bez tytułu prawnego
2. Wprowadzając opłaty i kaucje, o których mowa w ust. 1 Zarząd ustala wysokość, tryb
pobierania, a przy kaucji, warunki ich gromadzenia i zwrotu stosując zasady ogólne bądź
określone w odrębnych przepisach
3. Wpłaty z tytułu opłat wymienionych w ust. 1 pkt. 1 i 3 stanowią przychody Spółdzielni
§47
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1. Opłaty , o których mowa w §44 ust. 1, 2 powinny wpłynąć na konto Spółdzielni do
ostatniego dnia bieżącego miesiąca. Od nie wpłaconych w terminie należności
Spółdzielnia pobiera odsetki ustawowe
2. O zmianie wysokości opłat niezależnych od Spółdzielni, Spółdzielnia jest zobowiązana
zawiadomić mieszkańców co najmniej 14 dni przed upływem terminu wnoszenia opłat,
ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin, natomiast trzy
miesiące wcześniej w przypadku zmiany opłat zależnych od Spółdzielni. Zmiana
wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie w każdym przypadku.
3. Członkowie Spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat w
postępowaniu wewnątrz spółdzielczym a po jego wyczerpaniu - na drodze sądowej
W przypadku wystąpienia na drogę postępowania wewnątrz spółdzielczego lub
sądowego, członkowie spółdzielni ponoszą opłaty w dotychczasowej wysokości . Ciężar
udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na Spółdzielni.
4. Spółdzielnia jest obowiązana , na żądanie członka Spółdzielni, właściciela lokalu
nie będącego członkiem Spółdzielni lub osoby nie będącej członkiem Spółdzielni,
której
przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przedstawić kalkulację
wysokości opłat
§48
1. Regulamin porządku domowego w nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię
według zasad określonych przepisami Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych
uchwala Rada Nadzorcza

V

ORGANA SPÓŁDZIELNI
§49

1. Organami Spółdzielni są:
1) Walne Zgromadzenie członków Spółdzielni
2) Rada Nadzorcza
3) Zarząd
4) Rady Nieruchomości
2. Wybory do organów Spółdzielni o których mowa w ust.1 pkt.2 i 4 dokonywane
są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie
członka organu następuje także w głosowaniu tajnym
3. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organ
Spółdzielni uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale
4. Tryb zwoływania posiedzeń organów , oraz sposób i warunki podejmowania uchwał
przez te organy określają statut i regulaminy przedłożone przez Radę Nadzorczą
5. Członkowie tych organów nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie
ich dotyczących

5.1

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni
§50

1. W związku z dużą ilością członków Walne Zgromadzenie dzieli się na części
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2. W zatwierdzonym Regulaminie Walnego Zgromadzenia określa się ilości członków
i przynależność do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia z tym, że nie można
zaliczyć członków uprawnionych z jednej nieruchomości do różnych części Walnego
Zgromadzenia. Przynależność i ilość członków określa Rada Nadzorcza.
3. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po
upływie roku obrachunkowego
4. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie:
1) Rady Nadzorczej
2) przynajmniej jednej trzeciej członków ustalonej w Regulaminie części Walnego
Zgromadzenia
5. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone pisemnie z podaniem
celu jego zwołania.
6. W przypadku wskazanym w ust. 4 części Walnego Zgromadzenia zwołuje się w takim
terminie , aby mogło ono się odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia
żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza , lub Krajowa Rada
Spółdzielcza na koszt Spółdzielni
7. O czasie , miejscu i porządku części obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się
wszystkich członków pisemnie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia jego
pierwszej części. Zawiadomienie powinno zawierać czas , miejsce, porządek obrad
oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które
będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi
dokumentami. W przypadku wniesienia zmian do porządku obrad Walnego
Zgromadzenia dodatkowych spraw, uzupełniony porządek obrad powinien być podany
do wiadomości członków Spółdzielni na 7 dni przed terminem pierwszej części
Walnego Zgromadzenia
8. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych
porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób
określony w ustawie
9. Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.
10. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części
Walnego Zgromadzenia , a za uchwałą opowiedziała się wymagana większość ogólnej
liczby członków uczestniczących w Walnych Zgromadzeniach. Jednakże w sprawach
likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań
likwidowanej Spółdzielni , zbycie nieruchomości ,zmian do statutu, do podjęcia uchwały
konieczne jest aby w posiedzeniach wszystkich części Walnego Zgromadzenia, na
których była poddana uchwała pod głosowanie uzyskała co najmniej 2/3 ważnych
głosów
11. Warunek określony w ust.10 zostaje spełniony i ma moc obowiązującą, w przypadku
gdy po prawidłowym zawiadomieniu na daną część Walnego Zgromadzenia nie przybył
żaden uprawniony członek lub członkowie uczestniczący w części Walnego
Zgromadzenia z własnej woli nie biorą udziału w głosowaniu. O podjętej uchwale
decyduje łączny wynik głosowania z pozostałych części Walnego Zgromadzenia.
12. Projekty uchwał i żądania zamieszczania oznaczonych spraw, w porządku obrad
wszystkich części Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać :
Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie spółdzielni . Projekty uchwał, w tym uchwał
przygotowanych w wyniku tych żądań , powinny być wykładane co najmniej 14 dni
przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.
13. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania o których mowa w ust.11 w
terminie do 15 dni przed dniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Projekt
uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10
członków
14. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni
przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia
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15.Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia
pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłaszanych
przez członków Spółdzielni
§51
1. Wyłanianie kandydatów do listy na członka Rady Nadzorczej:
a/ członkowie mają prawo zgłaszać 1 kandydata na członka Rady Nadzorczej w terminie
do 15 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Zgłoszony
kandydat musi być poparty przez co najmniej 10 członków spółdzielni, którzy
potwierdzają to swoim podpisem na wniosku zgłoszeniowym.
b/ członkowie o możliwości podania kandydata na członka Rady Nadzorczej zostaną
powiadomieni pisemnie wraz z terminem zwołania obrad Walnego Zgromadzenia na
co najmniej 21 dni przed terminem I-szej jego części.
c/ lista zgłoszeń jest nieograniczona, zapis na liście zostanie ujęty alfabetycznie.
d/ zgłoszenie kandydatów następuje wyłącznie pisemnie w sekretariacie spółdzielni za
potwierdzeniem odbioru pisma.
e/ lista kandydatów zostanie poddana pod głosowanie na wszystkich częściach Walnego
Zgromadzenia.
f/ osoby znajdujące się na liście do Rady Nadzorczej muszą wyrazić zgodę na
kandydowanie i mają prawo do swojej prezentacji na wszystkich częściach Walnego
Zgromadzenia.
g/ w skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić członkowie spółdzielni którzy zalegają
z opłatami określonymi w § 8 i § 44 Statutu WSM powyżej 3 miesięcy lub pozostają w
sporze sądowym ze spółdzielnią.
2. Do Rady Nadzorczej wchodzą kandydaci którzy uzyskali kolejno największą ilość
głosów po ostatniej części Walnego Zgromadzenia.
3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami
konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub
członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec
Spółdzielni
4. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Zarządu lub Rady
Nadzorczej oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach
5. W przypadku naruszenia przez członka Zarządu lub Rady Nadzorczej zakazu
konkurencji Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o zwieszeniu tego członka
w pełnieniu czynności
6. Części Walnych Zgromadzeń które dokonały wyboru zawieszonego członka Rady
Nadzorczej rozstrzygają o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu w trakcie 3 letniej
kadencji.
§52
1.Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy :
1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej
i kulturalnej
2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej ,zatwierdzanie sprawozdań
rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków
członków Spółdzielni, Rady lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie
absolutorium członkom Zarządu
3) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu
polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym
zakresie
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki przychodów nad kosztami
lub sposobu pokrycia strat
podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości
podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji
gospodarczych oraz występowanie z nich
oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć
podejmowanie uchwał w sprawie podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni
rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym odwołań od uchwał
Rady Nadzorczej
uchwalanie statutu lub wprowadzenie do niego zmian
podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze
związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie
wybór delegatów na zjazd związku w którym Spółdzielnia jest zrzeszona
uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej
§53

1. Obrady każdej części Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady
Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej
2. Walne Zgromadzenie wybiera Prezydium w składzie przewodniczący, sekretarz i dwóch
asesorów. Członkowie Zarządu Spółdzielni nie mogą wchodzić w skład Prezydium
Walnego Zgromadzenia
3. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół który podpisuje
przewodniczący i sekretarz
4. Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez 10 lat o ile przepisy nie
stanowią inaczej
5. Uchwały poszczególnych części Walnego Zgromadzenia przyjmuje się zgodnie z
ustaleniami Statutu.
6. Po ostatniej części Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza stwierdza na podstawie
protokółów z poszczególnych części Walnych Zgromadzeń, czy uchwały poddane pod
głosowanie zostały przyjęte za lub przeciw.
7. Szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia
członków określa Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie

5.2

Rada Nadzorcza
§54

1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni
§55
1. Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani wyłącznie członkowie Spółdzielni
2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna , do Rady Nadzorczej może być
wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni wskazana przez osobę prawną
3. Rada Nadzorcza może składać się od 7 do 11 członków Spółdzielni.
4. Organ który dokonał wyboru może odwołać członka Rady Nadzorczej przed upływem
kadencji większością 2/3 głosów Walnego Zgromadzenia, które dokonało jego
wyboru
5. W skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej nie mogą wchodzić osoby, będące
pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady
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Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka Rady
Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej tej samej Spółdzielni
6. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż dwie kolejne kadencje. Stosując
ten przepis, liczbę kadencji oblicza się od wprowadzenia ustawy tj. od 14 czerwca
2007r. z tym, że dwie kadencje dotyczą jednego organu wybieralnego.
7. Nie można na czas kadencji łączyć jednocześnie członkostwa w dwóch organach
Spółdzielni.
8. Mandat członka wygasa z upływem kadencji na którą został wybrany
9. W przypadku utraty mandatu przez członka Rady Nadzorczej w okresie trwania
kadencji na jego miejsce od końca kadencji wchodzi osoba która w ostatnich wyborach
uzyskała kolejno największą liczbę głosów.
10.Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż 3 lata i kończy się po ostatniej części
Walnego Zgromadzenia .
§56
1. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący pierwszej części
Walnego Zgromadzenia , w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej, w terminie 14
dni od dnia zakończenia ostatniej części Walnego Zgromadzenia
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Prezydium w składzie : Przewodniczący, Zca Przewodniczącego, Sekretarz jak również powołuje Komisję Rewizyjną oraz w
miarę potrzeby inne komisje stałe lub czasowe, ustalając zakres ich działania
3. Komisje powołane przez Radę Nadzorczą działają na podstawie uchwalonych
regulaminów
4. Każdy członek Rady Nadzorczej bierze udział w wybranej Komisji tematycznej
ustalonej przez Radę Nadzorczą
5. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest wyłącznie organizowanie pracy Rady
Nadzorczej. W skład Prezydium Rady Nadzorczej wchodzą: Przewodniczący, jego
zastępca i sekretarz
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie
jego nieobecności zastępca Przewodniczącego, co najmniej raz na trzy miesiące
7. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane także na wniosek 1/3 składu Rady
Nadzorczej lub na wniosek zarządu w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia
wniosku
8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w obecności ¾ jej składu osobowego. Uchwały są
podejmowane w głosowaniu jawnym z wyjątkiem wyboru, odwołania, lub zawieszenia
Członków Zarządu, które są dokonywane w głosowaniu tajnym. Na wniosek Członka
Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu Rady Nadzorczej podejmowane uchwały
w innych sprawach przeprowadza się w głosowaniu tajnym , po jego przegłosowaniu..
9. Utrata mandatu członka Rady nadzorczej w okresie trwania kadencji następuje
w przypadku:
1) zrzeczenia się mandatu
2) ustania członkostwa w Spółdzielni
3) odwołania pełnomocnictwa przez osobę prawną
4) odwołanie przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni
5) naruszenie zakazu konkurencji
10.
Szczegółowy zakres działania Rady Nadzorczej wewnętrzna struktura, tryb
obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa
regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie
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§57
1.
W posiedzeniach Rady Nadzorczej lub posiedzeniach Komisji mogą
uczestniczyć na zaproszenie z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inni
zaproszeni goście

§58
Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej
2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez :
a)
badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych
b)
dokonywanie okresowych ocen wykonywania przez Spółdzielnię jej zadań
gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez
Spółdzielnię praw jej członków
c)
przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd
Spółdzielni wniosków organów Spółdzielni i jej członków
3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążania nieruchomości oraz nabycia
zakładu lub innej jednostki organizacyjnej
4) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz
występowania z nich
5)
zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni
6)
rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu Spółdzielni
7)
składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności
wyniki kontroli i oceną sprawozdań finansowych
8)
podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między
Spółdzielnią, a członkiem Zarządu Spółdzielni lub dokonywania przez
Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy
tych czynnościach, do reprezentacji Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady
Nadzorczej przez nią upoważnionych
9)
uchwalanie regulaminu pracy Zarządu Spółdzielni
10) uchwalanie trybu rozliczania kosztów poniesionych na remont budynków
11) uchwalanie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami
mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale
12) wybór Prezesa ,z-ców i Głównego Księgowego wyłonionych drogą konkursu.
Odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu Spółdzielni
13) podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru
członków Spółdzielni oraz przywracanie członkostwa
14) uchwalanie regulaminu przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali
i zamiany mieszkań
15) uchwalania regulaminu Rady Nieruchomości, koordynowanie jej działalności
16) podjęcie uchwały w zakresie badania sprawozdań finansowych Spółdzielni pod
względem rzetelności i prawidłowości
17) podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania
finansowego Zarządu Spółdzielni
18) uchwalanie innych regulaminów wskazanych w statucie
19) podejmowanie inicjatywy w sprawie zbywania ruchomych środków trwałych,
wartości przekraczającej wartość środka trwałego zgodnie z definicją ustawy o
podatku dochodowym, za zgodą Walnego Zgromadzenia
2. Członkowie Rady Nadzorczej, wytypowani przez Radę Nadzorczą uprawnieni są do
uczestniczenia w lustracji
1.
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3. Rada Nadzorcza w celu wykonania swoich zadań może żądać od Zarządu Spółdzielni, i
pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i
dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni. W tym celu Rada
Nadzorcza powołuje komisję do zbadania określonej sprawy, wyznaczając jej członków
i określając zakres ich umocowania wraz z oznaczeniem terminu, do jakiego ma być
przedłożone sprawozdanie komisji wraz z wnioskami Radzie Nadzorczej
4. Rada Nadzorcza na Walnym Zgromadzeniu przedkłada projekt Regulaminu Walnego
Zgromadzenia
5. Rada Nadzorcza składa sprawozdania ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w granicach zakresu swego
działania i w zakresie powołanych komisji tematycznych
§59
1. Członkowie Rady Nadzorczej ponoszą odpowiedzialność materialną i odpowiadają
całym swoim majątkiem jeżeli działali na szkodę członków Spółdzielni, a szkoda
wyrządzona zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem skazującym
§60
1. Za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej po jej ukonstytuowaniu się i
zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sadowym wypłaca się miesięczny ryczałt bez
względu na ilość posiedzeń ustala się, który ustala się odpowiednio :
Przewodniczący Rady Nadzorczej
-80%
Z-ca Przewodniczącego
-70%
Sekretarz
-70%
Przewodniczący Komisji
-60%
Członkowie Rady Nadzorczej
-40%
minimalnego wynagrodzenia za pracę o którym mowa w ustawie z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

5.3

Zarząd
§61

1. Zarząd składa się z 2 do 3 osób powołanych w drodze konkursu przez Radę
Nadzorczą. Kandydat na członka Zarządu powinien posiadać umiejętność kierowania
i zarządzania Spółdzielnią, oraz legitymować się wyższym wykształceniem
ekonomicznym, prawniczym lub technicznym i posiadać dobry stan zdrowia.
2. Rada Nadzorcza może odwołać członków Zarządu większością 2/3 głosów.
Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia, Walne Zgromadzenie większością
głosów może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzielono absolutorium.
3. Z członkami Zarządu powołanymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek
pracy w zależności od powierzonego stanowiska, na podstawie powołania. (Kodeks
Pracy art.68).
4. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku
pracy
5. Odwołanie członka Zarządu z funkcji skutkuje wypowiedzeniem umowy o pracę
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6. W razie odwołania członka Zarządu zatrudnionego w Spółdzielni z funkcji,
rozwiązanie umowy o pracę przeprowadza Zarząd Spółdzielni zgodnie z
obowiązującym przepisami Kodeksu Pracy
§62
1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz
2. Do zakresu działania Zarządu Spółdzielni należy podejmowanie decyzji nie
zastrzeżonych w ustawie Prawo Spółdzielcze, o Spółdzielniach Mieszkaniowych lub
statucie Spółdzielni oraz innych ustaw a w szczególności:
1) podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia członków do Spółdzielni, ustanawianie
spółdzielczego prawa do lokali mieszkalnych i użytkowych oraz odrębnej własności lokali oraz
zawieranie umów
2) opracowywanie rocznych planów rzeczowo - finasowych działalności Spółdzielni
3) wykonywanie zatwierdzanych planów działalności Spółdzielni przez Radę Nadzorczą
4) zawieranie umów i podejmowanie innych czynności niezbędnych do realizacji zadań
Spółdzielni
5)zabezpieczanie majątku Spółdzielni
6) sprawowanie kontroli i nadzoru nad wykonywaniem przez pracowników zadań Spółdzielni
oraz ocenianie działalności Spółdzielni i wskazywanie kierunków jej pracy
7) sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich Radzie
Nadzorczej i Walnym Zgromadzeniom
8) zwoływanie Walnych Zgromadzeń członków Spółdzielni
9) przygotowywanie projektów uchwał na posiedzenie Rady Nadzorczej i Walnych
Zgromadzeń
10) zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań do wysokości uchwalonej przez
Walne Zgromadzenie
11) rozpatrywanie skarg i wniosków
12) udzielanie pełnomocnictw
13) występowanie do Rady Nadzorczej z wnioskami o wykluczenie lub wykreślenie członków
ze Spółdzielni
14) odstąpienie od egzekwowania należności Spółdzielni i odsetek za zwłokę, rozkładanie ich
spłaty na raty oraz spisywanie należności w koszty Spółdzielni do wysokości określonej przez
Radę Nadzorczą
15) współdziałanie z organami państwowymi i samorządowymi
3. Zarząd realizuje również inne zadania, które zleci Walne Zgromadzenie lub Rada
Nadzorcza , a nie są one sprzeczne z obowiązującymi ustawami
4. Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu
Zgromadzeniu
§63
1. Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych cyklicznie posiedzeniach. W okresie między
posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy
członkami Zarządu.
2. Podział czynności pomiędzy członkami Zarządu, tryb obradowania i podejmowanie
uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin Zarządu uchwalony przez
Radę Nadzorczą
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§64
1. Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają przynajmniej dwaj członkowie Zarządu lub
jeden członek Zarządu i osoba do tego upoważniona (pełnomocnik) przez Zarząd
2. Oświadczenie woli , o których mowa w ust.1 składa w ten sposób , że pod nazwą
Spółdzielni (pieczątka firmowa), osoby upoważnione do ich składania zamieszczają
swoje podpisy
3. Oświadczenie skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu, albo pisemnie jednemu
z członków Zarządu , mają skutek prawny względem Spółdzielni
§65
1. Zarząd może po uzyskaniu pisemnej zgody Rady Nadzorczej , udzielić jednemu
z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwo do dokonywania czynności
prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub
czynności prawnych określonego rodzaju lub czynności szczególnych
§66
1. W skład Zarządu nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności
gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające
z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni
w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej i w drugim stopniu linii bocznej oraz pracownicy Spółdzielni, dotyczy to
również podległości służbowej wynikającej ze struktury organizacyjnej Spółdzielni
§67
1. Zarząd ponosi odpowiedzialność materialną i odpowiada całym swoim majątkiem jeśli
działa na szkodę Spółdzielni, a wyrządzona szkoda tej Spółdzielni zostanie stwierdzona
prawomocnym wyrokiem skazującym.
§68
1. Do odpowiedzialności członków Zarządu mają odpowiednio zastosowanie przepisy
ustaw: Kodeks Karny, Prawo Spółdzielcze i ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych

5.4 Rady Nieruchomości
§69
1. Rada Nieruchomości jest powoływana w nieruchomościach jedno lub
wielobudynkowych, zgodnie z podziałem zasobów WSM na poszczególne
nieruchomości uchwałą Rady Nadzorczej.
2. Rada Nieruchomości składa się z nie mniej niż 3 członków.
3. Pierwsze posiedzenie Rady Nieruchomości zwołuje Zarząd Spółdzielni spośród
członków uprawnionych do użytkowania lokali oraz przedstawicieli osób prawnych,
których lokale znajdują się w danej nieruchomości. W zebraniu mogą uczestniczyć z
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głosem doradczym przedstawiciele Zarządu, Rady Nadzorczej i właściciele nie będący
członkami spółdzielni.
4. Jeżeli pomimo dwukrotnego zwołania przez Zarząd Spółdzielni zebrania w celu
powołania Rady Nieruchomości nie dojdzie do formalnego wyboru składu tej Rady, to
uważa się, iż członkowie podjęli decyzję o nie istnieniu Rady w ich nieruchomości.
Decyzję taką mogą podjąć również członkowie w ten sposób, iż większością głosów
zdecydują o powyższym.
5. Do zwołania kolejnego zebrania w celu powołania Rady Nieruchomości Zarząd
Spółdzielni zobowiązany jest dopiero na żądanie większości członków danej
nieruchomości.
6. Wyborów członków Rady Nieruchomości dokonuje się jedynie spośród członków
Spółdzielni uprawnionych do użytkowania lokali oraz przedstawicieli członków- osób
prawnych, których lokale znajdują się w danej nieruchomości.
7. Członkowie Rady Nieruchomości wybierani są zwykłą większością głosów, na zebraniu
ogólnym nieruchomości w głosowaniu tajnym spośród członków spółdzielni, zgodnie z
zasadą: jedno mieszkanie-jeden głos.
8. Kadencja Rady Nieruchomości trwa 3 lata, zgodnie z kadencją Rady Nadzorczej.
9. Rada Nieruchomości wybiera ze swego składu Przewodniczącego, jego zastępcę i
sekretarza.
10. Mandat członka Rady Nieruchomości wygasa z upływem kadencji na którą został
wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje na skutek rezygnacji,
ustania członkostwa w Spółdzielni, zmiany lokalu na lokal w innej nieruchomości lub
zadłużenia w Spółdzielni powyżej trzech miesięcy w opłatach za użytkowanie
mieszkania.
11.Członek Rady Nieruchomości może być odwołany przed upływem kadencji, na którą
został wybrany przez członków Spółdzielni uprawnionych do jego wyboru lub w
przypadku zalegania w opłacie powyżej trzymiesięcznej opłaty za użytkowanie
mieszkania. Odwołanie następuje zwykłą większością głosów.
12. Na miejsce członka Rady Nieruchomości, który utracił mandat w sytuacji określonej w
ust.10 i 11, członkowie Spółdzielni z budynku z którego był przedstawicielem, do
końca kadencji Rady Nieruchomości w terminie 3 miesięcy dokonuje wyboru innego
członka tej Rady. Jeżeli nie dojdzie do powyższego wyboru, wówczas dana Rada
Nieruchomości przestaje istnieć do czasu ponownego wyboru całej Rady
Nieruchomości w trybie § 69 pkt.5.
§70
1. Do zakresu Rady Nieruchomości należy :
1./ współdziałanie z Zarządem i Radą Nadzorczą Spółdzielni przy ustalaniu planów
gospodarczych w zakresie dotyczącym nieruchomości.
2/ opiniowanie wysokości odpisu na fundusz remontowy w nieruchomości na
podstawie oceny stanu technicznego zasobów.
3/ uzgadnianie z Zarządem zakresu remontów i innych prac niezbędnych do
funkcjonowania zasobów w ramach funduszu remontowego danej nieruchomości.
4/ opiniowanie wykorzystania terenu będącego w granicach nieruchomości.
5/ decydowanie o rozdysponowaniu i zmianie przeznaczenia pomieszczeń
gospodarczych w budynkach ( suszarnie,pralnie,wózkarnie itp.)
6/ opiniowanie pracy służb Spółdzielni w zakresie obsługi administracyjnej i
porządkowej terenu nieruchomości.
7/ opiniowanie o wykorzystaniu środków z wpływów uzyskanych z danej
nieruchomości.
8/ udział w charakterze opiniodawczym w odbiorach robót remontowych i usługowych
wykonywanych w nieruchomości.
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9/ zwoływanie przynajmniej raz w roku zebrania członków Spółdzielni zamieszkałych
w danym budynku, w celu zaopiniowania planów remontowych i uzasadnionego
wydatkowania środków z funduszu remontowego nieruchomości.
10/ z Radą Nieruchomości ściśle współdziała administracja, zapewniając również
obsługę techniczno – organizacyjną prac Rady Nieruchomości.
§71
1. Szczegółowy zakres działania Rady Nieruchomości, tryb obradowania oraz inne sprawy
organizacyjne określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
2. Termin pierwszych wyborów do Rad Nieruchomości określa się od 01.09.2013r.
Kadencja członka Rady Nieruchomości trwa 3 lata licząc od dnia jego wyboru.
3. Udział w pracach Rady Nieruchomości ma charakter społeczny.

VI

GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI
§72

1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadzie rachunku ekonomicznego
przy zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni
§73
1. W ramach kierunków działania określonych przez Walne Zgromadzenie działalność
Spółdzielni jest finansowana ze źródeł własnych, które mogą być uzupełnione
kredytami bankowymi w ramach uprawnień wynikających ze statutu, a także dotacji.
Różnica między kosztami gospodarczymi zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni
zwiększają odpowiednie koszty lub dochody tej gospodarki w roku następnym
§74
1. W przypadku wystąpienia nadwyżki bilansowej, jej podział uchwala Walne
Zgromadzenie
§75
1. Spółdzielnia odpowiada za swoje zobowiązanie całym majątkiem
§76
1. W ramach swoje działalności gospodarczej Spółdzielnia posiada następując fundusze:
1) fundusz udziałowy
2) fundusz zasobowy
3) fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych
2. Ponadto Spółdzielnia tworzy następujące fundusze celowe:
1) fundusz na remonty i konserwację
2) fundusz społeczno - wychowawczy
3) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych powstający wg innych przepisów nie
podlegający regulaminom Rady Nadzorczej
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3. Inne fundusze celowe mogą być tworzone przez Radę Nadzorczą która winna także
określić zasady ich tworzenia oraz gospodarowania
§77
1. Spółdzielnia prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami
§78
1. Zarząd Spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości:
1) ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów
2) ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne
nieruchomości
§ 79
1. Roczne sprawozdania finansowe Spółdzielni podlegają badaniu pod względem
rzetelności i prawidłowości . Uchwałę w tym zakresie podejmuje Rada Nadzorcza
§ 80
1. Roczne sprawozdanie z działalności Spółdzielni, łącznie ze sprawozdaniem finansowym
i opinia biegłego rewidenta wykłada się w lokalu Spółdzielni na 14 dni przed terminem
pierwszej części Walnego Zgromadzenia w celu umożliwienia członkom Spółdzielni
zapoznanie się z nim

VII LUSTRACJA SPÓŁDZIELNI
§81
1. Spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na trzy lata poddać się lustracyjnemu
badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości jej działania . Lustracja
obejmuje okres od poprzedniej lustracji
2. Celem lustracji jest:
1) sprawdzenie przestrzegania przez Spółdzielnię przepisów prawa i postanowień
statutu
2) zbadanie przestrzegania przez Spółdzielnię prowadzenia przez nią działalności
w interesie ogółu członków
3) kontroli gospodarności, celowości i rzetelności realizacji przez Spółdzielnię jej
celów ekonomicznych, socjalnych oraz kulturalnych
4) wskazywanie członkom na nieprawidłowości w działalności organów Spółdzielni
5) udzielanie organizacyjnej i instruktażowej pomocy w usuwaniu stwierdzonych
nieprawidłowości oraz w usprawnianiu działalności Spółdzielni
3. Lustrator obowiązany jest zawiadomić Radę i Zarząd o rozpoczęciu lustracji.
Członkowie Rady uprawnieni są do uczestniczenia w lustracji
§82
1. Rada Nadzorcza zobowiązana jest do przedstawienia na najbliższym Walnym
Zgromadzeniu wniosków z lustracji
2. Zarząd obowiązany jest corocznie przekazywać podmiotowi przeprowadzającemu
lustrację i Walnemu Zgromadzeniu informację o realizacji wniosków polustracyjnych
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VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§83
1. We wszystkich wypadkach nie określonych statutem związanych między innymi
z zakładaniem , podziałem , łączeniem , likwidacją Spółdzielni oraz w odniesieniu do
innych zdarzeń prawnych mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawa Spółdzielczego
oraz ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych
2. Do postanowień zawartych w statucie można stosować odpowiednio przepisy Kodeksu
Karnego, Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego oraz ustawy o
własności lokali
3. Ilekroć w statucie mowa o Walnym Zgromadzeniu należy przez to rozumieć część lub
części Walnego Zgromadzenia
§84
1. Zmiana statutu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia (Zebranie
Przedstawicieli do 30 listopada 2007r )
2. Zarząd Spółdzielni jest zobowiązany dokonać zgłoszenia zmian statutu w terminie
30 dni od dnia podjęcia uchwały , do Krajowego Rejestru Sądowego
3. Do czasu zarejestrowania statutu postanowienie dotychczasowego statutu pozostają
w mocy. Jednakże w razie sprzeczności między nimi a przepisami Prawa Spółdzielczego
i ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych stosuje się przepisy tych ustaw
§85
1.
Niniejszy tekst jednolity Statutu został uchwalony przez Walne Zgromadzenia
Członków Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wejherowie w dniach
20,21,22,27 maja 2014 r. i zarejestrowany przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w
Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 27.06.2014 r.
2.
Traci moc dotychczasowy Statut uchwalony przez Walne Zgromadzenie
Członków Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wejherowie w dniu
17,22,23,24 maja 2012r. i zarejestrowany przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w
Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 15 czerwca
2012r.
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