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S3T: uchwalony puez Walne Zgromadzenie §farszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

,,Zo7tbotz Centralny" w bzmieniu tekstu jednolitego ustalonegó na podstawie kolejnych
jego zmian przyiętych uchwałami §7alnego Zgtomadzenia tej Spółdzielni, nie obejmuje
pzepisów przejśclowychi końcolł7ch koleinych uchwał nowelizacyjnych, a mianowicie:
1) uchwały Wałnego Zgtomadzenia Delegatów tei Spółdzielni z dnia 16 listopada 2008 roku w sPrawie zmiany statutu, zarejesfto;wanej w rcjesftze przedsiębiot.ó* Kr"1o*"go
Reiestu Sądowego w dniu 02 kwietrria 2009 toku, a mianowicie:
,,§2. Ucbjla ię:

l)

ucbwałę numer l lYalnega Zglvnadrynia Delegatów
ądnia 24 mEa / 997 ruku w Ęraułe rugulaminu lWalnego Zgrvmadrynia Delegatów;

2)

2004 lYalnego Zgronadrynia Delegatów 1dnia
Ęrańe ucbwaleńa rugularzinu RaĄ Nadąonryi.

§j. Z

uchwałę nuner /4f

j0 mEa 2004

rvku w

dniem wiścia w ryde tg/ ucbwafu ałya§Eą nandaĄl delegatów na lYalne Zgrornadrynie Drtrso-

tów.

§4. Trryllenu, mpoc<ętą w dniu 25 crynłm 2006 mku, kadłnEa RaĄl

Nad.7on791' w składĘe osot4lbran_llm d,o dnia Ęawnienia w ręjuttry Pr77dsiębiorców KrĘowego kjestrw Sądowego *
dokonanę1' tą uchwałą
ąnian1 statutu, yakońąl się w 2009 raku cbwitą męoąęcia ibrad

b9an

LYalnego

Zgmnadryńa

-

ą

yatwierdąE'acego Eraan4lanie fnansowe
7a 2008 mk.

§5. Zarąąd, u trrminie trąldĘenu dni

liąu

od dnia poQ'uia tq uchwał1, ęor6ądĘ jednoliE tekst sta-

tłttu i?ąrdł04lKrqowemu Rejestmń Sądłwenu spoąądąony na odpońednirnfonnukrąu wniosak
o Ęaałnienie wanJ statutu w tujutłry
tegoĘĘe;tra. Do wnioska łegl Zaąąd do

Prrydiębiorców
łącry wsrylkie,awagafle dakumenfl, w Qn oĘis tg acbwafu ora1.1ednoliE tekst statutu
ąawierĘą
E ńwnieĘ ryziary ucbwałą tą Ęmwadąone.

§6. Ucbwała wcbodę w 4lcie ądnien Ęawnienia ryiary statutu w rejestrry prrydsigbiorców Krnlrwego Rejestru Sądowego, ąa ugjątkierr §1
Pkt.67 lit.a do4lcąącego ąnianJ §92 ust.I statutu w
hclful ąłonków Rad1l Nadąorc7lj, którjl w Ąn ąakresie wcbodą1 w
(akresie
rylcie
ątbńląroęocl€ńa obrad domtąttego l{/alrtego Zgvnadrynia, ojakixl mowa w S4.'';

2) uchwały \X/alnego Zgromadzenia tej Spółdzielni z dńa 27 czetwca 2010 toku w sprawie
zmiany statutq a mianowicie:
,,§2. Zaąąd, w terminie tt4ld{estu dni lic7ąc od dnia poQuia tq uchwafu, spo,ąądĘjednoliE teksl łatuta iPrrydhry KrEowemu REutmń Sądłwena sPorąQdąonj na odpowiednimfolrzlukrąu wniosek
o ulalunienie

ynianJ statutu w Ęełtę Prryńiębiaruów tegoĘRejełru. Do wnioska tago Zarąąd dłu!ruayane dokanmĄ, w $n oĘis tel achwafu ora{ednotiE tekJt statuht
<ańerEą-

łqry wsrylkie

E ńwnieĘ ryiliary

§j.

ucbwałą tą Ęrvwadąone.

Ucbwała wchodĘ w rycie ądnien Ęawnienia <nianJ statutu w

Rejeshu Sąd,owego.".

Ęunry prrydłięhiorców KrĘowego

3) uchwały §7alnego Zgtomadzeńa tej Spółdzielni z dtia 23 czetwca 2013 roku w sprawie
zmiany statutu, a mianowicie:
trvdĘutu dni liąac od dniapoĄęcia tg uchwaĄ, ęoą@{jefuloliE tekst statutu iPlTdłOalKrĘowenuĘutmuz Sądowenu spoąądryrg na odpońednimforrnukąu wniosek
o @aanienie ryńnry statutu w tujutry Prrydiębioltów tegoĘRąiwtra. Do wniosku tego Zaąąd do

,,§2. Zaląąd, w terminie

\bź,)

-Ź6\

1l,*\ti]! !,

! / /_ ] { !

łąry wsrylkie

u)/magafte dokumenĄ, w

ln

gl ńwniei Vniary ucbwałą tą Ęmwad7one.

t

W

oĘis t{ achwałj ora{ednakg tekst statutu ąańerEa

§3. Uchwała wchodĘ w rycie ądnien ry'awnienia rylianJ statatu w rejutrc Prydstgbiłrńw Krajowego
Rejesru Sądowego.".
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F..ozdziŃ I - Postanowienia ogólne
§1. 1. Nazwa Spółdzielni btzml:§farszawska Spółdzielrria Mieszkani owa

,Zallbatz

Z.Dziildlność Spółdzielni wy,wodzi się z aadycli istnie|acej od 1921 t.

"§V'atszaw-

Centralny" w §7arszawie.
skie j Sp ó ł d

ztelti Mięs zkaniowe

j.
'\X/atsza,w^.

§2. 1. Siedzibą Spółdzielni jest m. st.
2. Spółdztelńa dziaŁa na tetenie RzeczypospoiiĘ Polskiej.

l 1 llekroć w statucie mo\pa iest o:
1) mieszkaniach lub lokalach mieszkalnych * tozumie się pnez, t<r samodzielne lokale
?
mieszkalne w budynkach wielorodzinnych lub jednotodzinnych;
2) lokalu uĄltkowym - rozumie się pr,zez to samodzielne lokale o przeluaczeniu innym niŻ
mieszkalne, jak tównież garuże, o ile moga stanowić odtębny przedmiot sPÓłdzielczego
pfa\wa do lokalu;
3) |okalu z*miennym_ tozumie się przez to lokal, o jakim mo§/a w ltt.2 ust.1 Pkt,6 ustalń/Y
z dńa27 czetulcalOOl toku o ochtonie ptaw lokatotów, mieszkaniowym zasobie gmm}
i o zmianie Kodeksu cywilnego (i"t. DlU ą 2005 r., nr 3!, poą,266, v. nr 69, poą,626, ą
2006 r., nr 86, pov602, nr 94, po7,657, nr / 67, po7,1_193 i nr 249, Po71833, 72007 r., nr l28,
po7,902 i nr l73, po4l2l8 i ą20l0 r., nr 3 po7,t 3);'
4) |okalach bez dodatkowego określenia ich todzaju - tozumie się ptzez to zarórłno samodzie]ne lokale mieszkalne, jak i lokale o innym ptzezfracl,eniu, o których mo\il/a §/ u§tawie z dnia 24 czetlxrca 1994 roku o własnościlokah (.t. DąU ą2000 r., nr 80, Po7,903, ryz.
ą2004 r., nr l4l , poą,|49Ą;
5)- spółdziel czym prańe do lokalu _ tozr:mie się ptzez to zatówno splŁdzielcze lokatotskie
p-r^-o do lokalu mieszkalnego, iak i spółdzielcze własnościowepfav/o do lokalu, chYba,
Łe dalsze postanowienia statutu stan;,wią inzczej, ptzy czyft w poięciu sPÓłdzielczego
własnościówego pfas/a do lokalu mieszczą się dawne pojęcia spółdzte|czego własnościowego prŃ" do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego pta,wż do lokalu użytkowego, w
do
q11, g^|"łilub miejsca postojowego w lokalu gatażowym oraz splŁdzielczego prawa
domu jednorodzinnego;
6) ekspektatywie _ tozumie się pzez to toszczeńe o ustanowienie własnoŚci lokalu;
7) pKD _ rozumie się ptzez to Polską KlasyfikĄe DziałalnoŚci wptowadzoną do Stosowania w utzędowycń rejesttach rozpotządzeniem Rady Ministtów z dńa 24 grudnia
2007 toku * .prŃ" * .pt"*i. Poiskiei Klasyfrkacji Działalności€KD) (D<U nr 25/,
§21.

mocą §1 pkt.1 uchwały Walnego Zgromadzeńa Delegatów'§farszawskiej Spółdzielni Mieszi^lrio*"; ,,żohborŹ Óntralny'' , irrr^ rc Lstopada 2008 roku w sprawie zmtaty statutu,.zareiestrowanej w
rciestnĆ §nedsiębiorców Krajowego Reiestru Sądowego jako vpis numer 26 postanowieniem_Sldu Rejo,Warsza.wy
z'anabz.oą,z009 roku, Egt. akt: Ir/A Xll NS-RE/KB,S 5576/09/540.
nowego dh *.r..
§21 dodany

§21

ust.1 pkt.1 w brzmieniu ustalonym przepisem §1 pkt.1 lit,a tiret pierwsze uchwały §Valnego Zgtoma,
,§7^.s"awskiei

i"".riu

Spółdzielni Mi.s"t^oiÓ*"i

,,żohborz Centalny''

z

drrta

27

czerwc^ 2010 roku w

sprawie zmiarry rtu**, zareiesftowanej w reiesttze przedsĘbiorców Ktajowego Rejestru Sądowego iako
.ofoi, ,ro*". 3Ó postanowieniem Sądu iklorro*"go dla m.st, Watszawy z dńa 08.70_2010 toku, slgn, akt:
Ir/A XII NS -REJ.I(f.| / 0 3 1 76 3 / 1 0 / 92 9.
ustalonym przęisem §1 pkt.1 lit,a tiret drugie uchwały wskazanej w PrzYPisie
§21 ust.1 pkt.3 w brzmieniu
numer 2.

,l
".. J 1 1 i
,ji]jrt-,r

po7rl885, ryz. ą2009 r., nr59,poą,489).

8) toku obrotowym - tozumie się ptzez to rok kalendauowy.
2. IlekroĆ w statucie puytacz^ się ptzepis:
1) Prawa sPÓłdzielczego - tozumie sięprzez właściwyprzepis usta§/y z dnla 1ó września
g9,
1982 toku - Ptawo spółdzielcze (i.t. DilU ą2003 r., w l88, pov,t 848,
ryn. ą2004 r., nr
poą,/00/, 72005 r., ar 72, po7,64j, nr /22, po7,/024 i nr 233, po(,/99},
ą2006 r., nr 94,
r.,
nr
/
25,
pa7,/0t4
r.,
nr
163,
i nr 225, paę,t 503 i ą2009 r.,
Po7r65I, ą2a07
Po7,873, ą2008
nr 77, Po7r649);5

2) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - tozumie się ptzez to właściwyptzepis usta_
wy z dnia 15 grudnia 2000 toku o spółdzielniach mieszkaniowych (i.t. DąU ą2O0j r., nr
/ l9, Poą,/ / / 6, ąrn. ą2004 n, nr l9, paą.l77 i nr 63, po159,
ą2005 x, nr 72, po7643, nr l22,
Po7.,/ 024, nr / 67, Po7,/ 398 i nr 260, poą,2184, ą2006 r., nr 165, poę,/ t 80, ą2007 r., nr l25,
Pov873, 72008 r., nr 235, Po4l617 i ą2009 r., nr 65, Po7,545, nr ll7, Po7,988, nr 202,
pa7,1550 i nr 224, poą,t 779)i Ó
3) ustawy o własnościlokali - rozumie się przez to właściwyprzepis ustawy, o której mowa w ust.1 pkt,3.

§3. Celem Spó}dzielni jest zaspokajańe potrzeb mieszkaruowych członkow Spół-

dzielni i ich rodzin poplzeż dostatczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych, a
takźe lokali o innym ptżeżflaczęniuw qm g^rżży.Celem Spółdziekri jest także zaspokaianie
gospodatczych, społecznych i kultutalnych potzeb członków Spółdzielni i ich todzin, wy_
nikających z zamjeszl<tulańaw koloniach i budynkach Spółdzielni.
§4.

1

L Przedmiotem działalnościSpółdzielnijest:

1) realuacjaprojeków budovrlanych zwiryarlychze wznoszeniem budynków ...(?KD 41,,la.Z);
2) toboty budowlane młiryane ze wznoszeniem buó/nków mieszkalnych
iniemieszkalnych

....,.............

...(PKD 41.20,2);
3) kupno i sptzedaż nieruchomości na własny rachunek....
...........€KD 6S,10.Z);
4) wynajem izatządzańe nieruchomościami własnjrrni lub dziedawionymr..PKD 68.20.Z);

5) zatządzańenieruchomościami wykonywane na zlecenie ....................,.",.,...(PI{D 6S.32.2);
6) dznŁilność pomocnicza zsliązana z utrzpnaniem porządku w bud;łrkach...............
2. P oslyższy przedmiot działalnościSpółdzielnia realizuje popfżeż:

1) zarządzanie nieruchomościami, tak stanowiącymi jei własność onz własnośćjej członków, nabyą od Spółdzielni w Ębie przepisów usta\ń/y o spółdzielniach mieszkanio-

wych, ja,kteż nie stanowiącymi iej mienia lub mienia iej członków;
2) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanorlu,ienia na tżecz członkóvr spółdzielczych lokatorskich ptaw do lokali, odtębnej własnościotżz w celu wynajmowania lub

§21 ust.1

numer 2.

pkt.7 w btzmieniu ustalonym pzepisem §1 pkt.1 lit.a tiret ttzecie uchwały wskazanei w przypisie
w brzmieniu ustalonym przepisem §1 pkt.1 lit.b uchwały wskazanei w przypisie numet 2.

5

§21 ust.Z pkt.1

6

§21 ust.2 pkt.2 w bzmieniu ustalonym przepisem §1 pkt.1 lit.b uchwały wskazanĄ w przypisie numer 2.

1

§4 w brzmieniu ustalonym

przęisem

§1 pkt.2 uchwały wskazanej w

ptąpisie numer

1.

w.#f
, Y}ćĘ"
v'zć"

{rry

§.ź,)
, Yffi"

,i i"rrT r/.g1

Ji li iL

L_//ZC\ §

J

sprzedaży znaldll)acych się w tych budynkach lokaĘ jak też ustanawianie tychże pfa§/ §/
budynkach dotychczas pozostaj+cych w jej zasobach;
3) prowadzenie innej działalnościgospodarczej, jeżell dziaŁalnośćta zvłięana iest bezpośtednioz rcalizaĄącelu, o jakim mowa w §3.
§5. Spółdzielnia może współdziałać na podstawie umó_w z otganlzacjami spółdzielczymi oraz z innFru orgańzaĄami społecznlirni i gospodatczyml, a także z innyml osobami.
§7 szczególności moze ona tvłonyć z tyrń otganaacjami lub osobami spółdzielnie, spółki
8
handlowe i cywi]ne, atakże zańerzLćumo§iy dotyczące administtowania budynkami.
§5'. Doboru najemców lokali dokonuje Zarząd Spółdzielni spośród osób oferujĄcych
naikozystrriejsze warunki ustalane w drodze przetargŁ wyboru ofert lub innych zasad, ustalonychptzez tenZatząĄw zależnościod możliwościi potrzeb Spółdzielni. Najemcy lokali nie
9
naby,wająroszczęńao ptzyięcie ich w poczet członkóvr Spółdzielni.

R:ozdziŃ II - Członkowie Społdziełni
§6. 1. Członkami Spółdzielni mogą być osoby frzyczne, choćby nie miały zdolności

do czynnościptawnych lub miały ograńczoną zdolnośćdo czynności prawnych, a także
osoby pfawne, z Ęm, że osobie prawnej nie ptzysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do

lokalu mieszkalnego.'0

t'. Członkami Spółdzielni moga być oboje małźonkowie, choćby spółdzielcze pfa-

wo do lokalu albo ptawo odtębnej własnościlokalu pzysługiwało tylko jednemu z nich.
Małżonkowi człotkaptzysługuje roszczeńe o prryę.i* po.z.t członków SpółdzieLri, 1!
2. Osoba może być przyjeta w poczet członków Spółdzielni, jeżeli spełnia jeden z
następujących warunków:

|)

12

zgtomadzlŁa środklna wkład budowlany lub iego częśćw wysokości wymaganej przez
Spółdzielnię ptzy zasrietaniu umowy o budowę lokalu lub o ustanowienie odtębnej własności lokalu, a Spółdzielnia ma możliwośćzaspokojenia pottzeb lokalolrych Ę oso-

by;

"

2) zgomadz,tŁa śtodkina wkład mieszkaniowy lub iego częśćw wysokości wyrnaganej
przez Spółdzielnię ptzy zavitetaniu umowy o budowę lokalu mieszkabrego lub o usta-

nowienie splŁdzielczego lokatorskiego ptawa do lokalu mieszkalnego, a Spółdzielnia ma
możiivzośćzaspokojenia poftzeb mieszkaniowych tei osoby;
3) nabyła własnośćlokalu lub ekspektati,wę o&ębnej własnościlokalu w zasobach Spółdzielni;
1a
4) nabyła spółdzielcze własnościo§/e ptawo do lokalu;
8
9

brzmieniu ustalonym ptzepisem §1 pkt.3 uchwaĘ wskazanej w ptzypisie numet
dodany mocą §1 pkt.4 uchwały wskazanei w ptzypisie numet 1.

§5 w
§51

brzmieniu ustalonym przepisem §1 pkt.5 lit"a uchwały wskazanej w przypisie numer

10

§ó ust.1 w

11

§6 ust.1| dodany mocą §1 pkt.5 lit.b uchwały wskazanej w prz}pisie numer 1.

12

73

1.

1,

Częśćpoczątkowa §6 ust.2 w brzmieniu ustalonym przepisem §1 pkt.5 lit.c tiret pierwsze uchwały wskazanejw przypisie numet 1,.
§ó ust.2 pkt.1 w brzmieniu ustalonym przepisem §i pkt.5 lit,c tiret ttzecie uchwały wskazanej w przypisie

numet 1.
14

§ó ust.2 pkt.4 w

brzmieniu ustalonym ptzepisem §1 pkt.5 lit.c tłet czwattę uchwały z ptzypisu

1,,

\§,4,-)

Lrc-

'.1,1

Ę\"/n

,Ę\

,

,j ! \ i {. i

5\ nabyła ptav/o do lokalu w drodze dziedziczeaa;
6) pzysługuje jej roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatotskiego pfawa do lokalu
mieszkalnego po byłym członku lub toszczenie o za§/^rcie umowy o budowę takiego
nteszkańa;
7) małżonek jej |est członkiem Spółdzielni;
8) jeżeti w z:wtęka z podznŁemmałżeńskiego majątku wspólnego po ustaniu maŁżeńsdva
lub orzeczeniu sepatacji ptzypadło jei spółdzielcze ptawo do iokalu albo ptawo odrębnej własnościlokalu lub ekspektatywa uzyskania ptżwa odrębnej urłasnościlokalu.

15

3. {skreśtoĄ16
4. |skrvśloĄ17
18,
5. |skreśbryĄ
6. Spółdzietnia może odmówić przylęcia w poczet członków Spółdzielni osoby,
która nie daje gwatancji należytego wypełniania statutowych obovriązków czŁonka Spółdzielrri.
§7. 1. Osoby ptzystępujące do Spółdzielni składaja deklaracje członkowską i stają
chwĘ podjęcia ptzez Zatząd uchwĄ o ich pzyjeciu. Ptzyjęcie

się członkami Spółdzielni z

powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zatządw lub osób do
tego ptlez Zatząd upoważnionych z podaniem daty uchwały o ptzyjęciu.
2. Zarząd nie mcrże odmówić przylęcia do Spółdzielni osoby spełniającej jeden z
warunków, o których mo§7,a w §6 ust.2 pkt 3 * 7, chyba że do osoby tej ma zastosowanie §6
ust.6, lub toszczenie o pzyięcie do Spółdzielni porvstało w zwiry,ku z wykluczeniem
członka ze Spółdzielni a ptzyczyny wykluczenia doĘczą także tej o*oby. 1'
§8. 1. UchwałzZzu:ząduw sptawie ptzrllęciz do Spółdzielni powinna być podjęta w
ciągu jednego miesiąca od dnia złożeńa deklancji. O tteści uchwały zaintetesowany po§rinien być zawiadomiony pisemnie w ciągu dvróch tygodni od dnia jej powzięcia. Od uchwa-

ły odmawiającej ptzyecia zaintercso\v,anemu. przysługuje pfawo odwołania się do Rady
Nadzorczej w terminie 30 dni od dnia otrzpaf,ia zawiadomienia o uchwale. Zawadomięnie to powinno zawtetać uzasadnienie otaz pouczenie o prawie i terminie wniesienia odwołania do Rady Nadzotczej.
2. Odwołanie, o którym mowa w ust.l, powinno być tozpaazo;rle ptżez Radę Nadzotcząw ciągu ttzech miesięcy od dnia jego wniesienia. O decyzji Rady Nadzotczej zńntetesowalry powinien być zawndomiony w ciągu dvzóch tygodni od dnia powzięcia uchwały.
Zawtadorńęnie powinno zawietać odpis uchwaŁy wraz z iej uzasadnieniem.
Ptawa i obowiązki wynikajace z członkostura §/ Spółdzielni są dla wszystkich
członków tówne. m
§81.

brzmieniu ustalonym pzepisem §1 pkl5 lit.c tiret piąte uchwały z ptzypisl

15

§ó ust.2 pkt.8 w

16

§ó ust.3 skteślony mocą §1 pkt.5 lit.d uchwały wska zalej w przlpisie numer 1.
§6 ust.4 skreślonymocą §1 pkt.5 lit.e uchwały wskazanej w przypisie numet 1.

11

pkt.l skrcślony mocą

§1 pkt.5 lit.e uchwały wskazanej w przypisie numer 1.

18

§ó ust.5

19

§7 ust.2 w

żl\

§81 dodany mocą §1 pkt.7 uchwały wskazanej w pcypisie numer 1.

brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.6 uchwały wskazanej w przypisie numer

1.

7.

M4
Ll€ł'3"

sługuje:

aĘ"
lf"ł
-3 ! l!/l łTnT
i l i
,i; 1; i ; l ;

§9. t" §7 zaktesie okteślorym postanowieniami statutu członkowi Spółdzielni przy-

1) prawo do korzystalla wtaz z osobami wspólnie zamięszkaŁyd z wszelkich uządzeń i
usług Spółdzielni;
2) z zasftzeżeniem ust.2, czynne i bieme

pta§/,o

wyborcze do organów Spółdzielni;

3) ptawo zgŁaszatia wszelkich wniosków z€tązanych
udziału w rcąli zlęji )e) zadań statutowych;

z

działalnośĄSpółdzielni

i

brania

4). ptawo adziału w otganizowaniu samorządu Spółdzielni i uczestrriczenia w iego pracach,

5) prawo do uzyskania własnościlokalu na warunkach okłeślonychw pisemnei umowie
z aw attej ze Sp ółdzielnią;
6) frskreślorE|Żl
7) pmwo do uzyskania mieszkania na zasadzie spółdzielczego lokatorskiego pra§ra do lokalu mieszka]nego na warunkach okteślonych w pisemnej umowie z^waftei zeSpóŁdzielńą
wtaz z pfa§/em ażywania takiego mieszkaniai
8) pmwo do przekształceńa spółdzielczego własnościowego pfavza do lokalu w odrębną
własnośćlokalu;
9) z zastneżeniem §37 ust.4 i 5 ptawo do pzekształcenia spółdzieiczego lokatotskiego
Ź
pfa§/a do lokalu mieszkalnego w odtębnąwłasnośćlokalu;
10) ptawo do kotzystańa z ganżuna podstawie rrmowy najmu;%
11) ptawo do ustanowienia odtębnej własnościiub spółdzielczego własnościowego ptav/a
do garażw zgodnie z §6ó ust.1; Źa

t2) pra§ro zaskatżańa do sądu uchwał §7alnego Zgtomadzeńa;?
13) |skreślory!%

14) ottzymann odpisu statutu i tegulaminów otaz kopii uchwaŁ otganów Spółdzielni i pto-

tokołów obtad organów Spółdzielrri, protokołów lusttacii, tocznych spnwozdań finansowych onz fakt:łt i umów za,wietar\ych przez Spółdzielnię z osobami tzecini, przy
czym koszty spotządzańa odpisów i kopii t[ch dokumentów, z wyiątkiem stanltu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, poĘwa członek Spółdzielni wniosĘący o
ich otrzymari.; "
15) pfa\n/,o do odwoływania się §/ postępolń7aniu wewnąttzspółdzielczym od uchwał §/ spfawach wynikaj+cych ze stosunku członkostwa, w §.rn w sptawie zasadnoŚci zmian §/ysokościopłat z:wtęanych z lżyslańem lokalu;
16) ptawo żądańa ptzedstawienia pisemnej kalkulacji opłat zsliązatych z :ubylnrltiem lokalu
i aftzymańa tejże kalkulacji oraz zaskatżetia zmiarty wysokości tych opłat w postępowaniu §re§rnątfż spółdzielczym lub postępowaniu sądowym. ?q
21

?2
23
24
25
26

§9 ust.1 pkt.6

skeślony mocą §1 pkt.8 lit.a tiret drugie uchwały wskazalejw prypisie numer

1.

§9 ust.1 pkt.9 w brzmieniu ustalonym w §1 pkt.8 lit.a tLet trzecie uchwały wskazanej w przypisie numer 1,
§9 ust,1 pkt.10 w brzmieniu ustalonym przepisem §1 pkt.2 uchwały wskazanei w przypisie nurner 2.

brzmieniu ustalonvm przepisem §1 pkt.z uchurały wskazanej w przypisie numet
§9 ust.1 pkt.12 w brzmienip ustalonym w §1 pkt.8 lit.a titet czvłatte uchwały z ptzypisa numer 1.
§9 ust.1 pkt.11 w

§9 ust.1 pkt.13 skreślony mocą §1 pkt.8 lit.a tiret piąte uchwały wskazanej w

ż1 §9
28 §9

przlpisie numet

1.

ust.1 pkt.14 w brzmieniu u§talonym w §1 pkt.8 lit.a tiret szóste uchwały z przypisu numet 1.
ust.1 pkt.16 w brzmieniu ustalonym w §1 pkt.8 lit.a titet siódme uchwały z ptzypisu numet 1,

2.

,,w

l',j:

2. Uprawnienie, o którym mo§za w ust.1 pkt2, ptzysługuje jedynie członkom posiadającym pełną zdo]nośćdo czynności ptawnych. Przedstawiciele ustawowi osób faycznych nie posiadajłcych pełnej zdolnoścido czynności prawnych mogą w imięniu tych osób
brzć udziaŁ w obradach §falnego Zgromadzeńa" 29
3. Upmwnienie przewidziane w ust.1 pkt.14 nie obeimuje tteściptotokołów obrad
organów Spółdzielrri w indł,widualnych sptawach innych członków otaz w sprawach, w

których ujawnienie ptotokołów naruszałoby przepisy o ochronie danych osobowych,
względnie podlegającej ochronie na podstawie usta\wy z dńa 16 kwietnia 1993 toku o zwalczańa nieuczciwej konkurencji (1.t. DąU 72003 r., nr /53 po7, 1501,7n" v2O0a r., nr g6,
Po7,959, nr 162, Poą,/693 i nr l72, poą,!804 i ą2005 r., nr 10, pa$8) j*ko talemńcaptzedsiębiorstwa będąca nieujawnionymi do wiadomości publicznej informacjami technicznyrri,
technologicznymi, otganizacyjnymi przedsiębiotstwa lub innymi tnfotmac)ami posiadającymi wartoŚĆ gospodarczą, co do których podjęto niezbędne działzńa w celu zachosłzńa
ich poufności. Spółdzielnia może także odmówić członkowi wglądu do umów zavłietanych
z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to pfa§/a tychże osób lub jeżeli istnieie uzasadniona
obawa, że czŁonek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem
Spółdzielni i przez to wytządzi 1ej znaczną szkodę. Odmowa będzie udzielona na piśmie,a
członeĘ w tetminie siedmiu dni od dnia doręczenia mu tej odmowy, ma pfawo wnosić do
sądu tejesttov/ego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępniarlta tycbże umów. 90
§10. Członek Spółdzielni obowiązany jest:

1) wnieśćwpisowe, zadeklatowane udziały onz opłatę na działa,7nośćspołeczną i kultutal-

ną

2) wnieść§/ termifrie wkład budowlany w wysokości ustalonej §/ ostateczn).rrn rozliczeniu
kosztów budowy, jeżeli ubiega się o uzyskanie własnościlokalu, 31
3) wnieśćw terminie wkład mieszkaniowy w wysokościustalonej w umowie zawafiej ze
Spółdzielni+jeże1l ubiega się o ustanowienie spółdzielczego lokatotskiego pta§/a do lokalu mieszkalnego,

4)

spłacać w terminie taty kledytu bankowego zaciągniętego przez Spółdzielnię na
cie kosztów budowy jego lokalu,

poĘ-

5) poĘć koszty zwięane z ustanowieniem o&ębnejwłasnościlokalu,
6) utszczaćw terminie opłaty zw:rązane z uż},waniem lokalu,
7)
8)
9)
10)

tl)

stosować się do postanowień statutu i regulaminów Spółdzielni,
dbać o dobro irczwój Spółdzielni, o poszanowanie mienia Spółdzielrri i jego ochronę,

uczestniczyćw pokywaniu stat Spółdzielrri do wysokości zadeklatowanych udziałów,
udostępńć zajmowany lokal w celu usunięcia awati, dokonania oktesowego lub dotaźnego pzegĘdu stanu §ryT)osażetia technicznego lokalu lub wykonania przez Spółdzielnię innych niezbędnych prac w lokalu,
za:vladamiać SpółdzieLrię o ztńańe danych za,watĘchw deklatacji członkowskiej.
§11. 1.

29
30

:t

32

§9 ust.2 w

Opłaty członkowskie wynoszą:

32

brzmieniu ustalonym w §1 pkt.8 Lit.b uchwaĘ vymienionei w ptzypisie numer ].

§9 ust.3 dodany mocą §1 pkt.8 lit.c uchwały wymienionei w ptzypisie numet 1.
§10 pkt.2 w btzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.9 uchwały u7mienionej w ptzypisie numer 1.

§11 ust.1 w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.t0 lit.a uchwały wymienionej w przypisie numer 1.

l0

|) wpisowe _ i"drrą dwudziestą minimalnego miesięcznego lń/ynagfodzenia za Ptacę, o ktÓwynagtodzeńu zl
rym movra w ustawie z dńa 1,0 paździemł<a 2O02 t. o minimalnym
p;1ncę (D7U nr200,po7,1679, ą2004 r., rlr240,poą,2407 oraą72005 r., nr!57,Poęl3/4);
2) ldział oraz opłata na dziaŁilnośćspołeczną i kultuta|ną - każde z nich, połowę minimalnego miesięcznego wynagtodzenja za ptacę, o którym mov/a w pk11.
2. fskreśtoĄ33
3. |skreśbĄ

4. |skreśhĄ
5. Opłaty członkowskie wymienione w ust.1, są płatrre w tetminie 30 dni od dnia
3a
doręczeńa""*iudo-i"nia o przyjęciu w pocżet członków Spółdzielni.
6. |skreśhĄ35

lęitymację członkowską. Za wydanie l.srty§12. Członek Spółdzielni ottzymuje
macii Siółd zielńapobiir" opłatę w vTsokości ustalonej ptzez Zatząd. §fysokoŚĆ tej opłaty
,ri. moi. ptzekncLać zroktąlonej w gótę do pełnych złotych ceny, za któtą Społdzielńa
nabyła legitymację.

w sprawach wynikaiaclch ze stosunku członkostwa PowinnY bYĆ
,or"or{gune ptżez Zatządw ciąu 30 dni od dnia ich zŁożeńa. o uchwale Zatząda czŁo_
§13. 1. §7nioski

w ciągu dwóch Ęgodni od dnia jej powzięcia
""*iudo-iony
oecyija odmowna powinna za,wterzć uzasadnienie otaz pouczenie o Pravrie odwołania od

n.t

SpOTazielni powinien być

uchwały w ptzewidzianym temrinie i o skutkach jego niezachowania.
2. od uchwały Zatządu przysługuje członkowi odwołanie do Rady Nadzotczej.
Termin na wniesienie odwołania *yrro"i30 dni od dnia ottzymaua puez członka za'wjadomienia o uchwale. odwołanie powinno być tozpattżof,e Pfi.ez Radę NadzotcżąnĄp'ź_
niej w ciągu tzech miesięcy od dnia lej wniesienia. O uchwale Rady Nadzotczei członek
po*ioi.rriyć zawadomi"n} w cĘu dwóch tygodni od dnia jej powzięcia, zawiadomienie
io-inno za,wietaćodpis uchwały slraz z jej uzasadnieniem,
3. Uchwała Rady Nadz otczej podleta w wyniku odwołania oraz uch'waŁa Zatząda,
§/
od którei ńe złożono odwołania w terminie puewidzianym w ust.2, Są ostatecżne Postę-

n"*"1

ffi§Tj"uj:T';ffi

o upływie tetminu,
sześciu miesięcy, a odwołuiacy się usprawiedli§/ił i. oryiąr

"

rczpaazy ćodwołanie wniesione

p

jeżeh opóźńenie nie prr.ń.r^
kowyrni okolicznościami.
5. Postanowienia ustępów poprzedzających o postępowaniu §/ewnątfzsplłdzlelwYPad
czym nie ogaticzalądochodzlnia §uiz.złorrków ic}r pra§r na dtodze sądowej. §7
ktl zzskarzłńa puez człotka uchwały §r postępouraniu wewnątrzsPÓłdzielczYm i sądowYm,
!6
pos tępovzani" ir"-.rąo" sp óŁdzielcze rlmxza stę,
na skutek:
§14. Członkostwo w Spółdzielni ustaje

1) wysąpienia,
33
34
35
36

_
pkt.10 lit.b uchwały wymienionej w przypisie numer 1,
§11 ust.2 ust.4 skreślone mocą §1
mocą §1 pkt.10 lit,c uchwały wymienionej w przypisie numer
§11 ust.S w brzmieniu ustalonym
lit.d uchwały wymienionei w przypisie numer
§11 ust.6 skreślony mocą §t pkt.10
uchwały wymienionej w prrypisie numer 1,
§13 ust.5 dodany rnocą §1 pkt.11,

11

1,

1

w
2) wyHuczeńa.
3) wykeślenia z tejesttu członków,
4) śmierci czŁonka, a w odniesieniu do osoby prawnei

-\/

§15. 1. Członek może wystąpić ze Spółdzielrri w

dokonanym w formie pisemnej.

ptzypadku

je1 ustania.

kżdym czasie

za wlpowiedzeniem

2. Okes wlpowiedzenia wynosi 30 dni. Na wniosek czŁonka oktes w1>owiedzeńa
możebyć za zgodąZatządu sktócony.
3. Za dltę wystąpienia w,waża się następny dzieńpo upły'wre oktesu w1lowiedzenia.
§16. 1. §7ykluczenie członka ze Spółdzielni możę nastąpić w wlpadku, gdy z jego
winy umyślnejlub z powodu rażącego niedbalstwa dńszę pozostawanie w Spółdzielni nie
da się pogodzić z postanowieniami statutu lub dobrymi obyczajami, ]^!
2. Podstawę wykluczenia może stanowić:

1) świadome działaue na szkodę Spółdzielni,
2) poważne wyktoczenie w Spółdzielni przeciwko podsta§io]pym zasadom współżycia spolecznego,

3) upotczy,we nie wypełnianie obowiązkóv/ statutowych lub poważne naruszenie postżnowień statutu, w szczegó]ności nie wykony,wanie istotnych obowiązków wobec Spółdzielni a młŁaszcza nie uiszczarrie opŁat zsl'lązanych z używańem lokalu, uą,wanie lokalu sprzecznie z jego prżezflaczenień lub nie udostępnienie lokalu w celu usunięcia awań
lub jej skutków,

s

4) świadome wptowadzenie w błąd Spółdzielni w celu uzyskańa ńendeżnych świadczeń.
3. Podstawy wykluczenia nie moźe stanowić uzasadniona Ątyka niewłaściwego
działanta otga,nów Spółdzielni, mająca na celu wyeliminowanie uchybień.
§17. Członek Spółdzielni nie wykonujący obowiązków statutowych z ptzyczyn
pnez ńego niezawinionych może być wykreślony z rejestru członków Spółdzielni, w

szczególności, gdy:

39

1) postępuje w sposób sptzeczny ze statutem lub zasadami współżycia społecznego, a z
u§/a81 nańezńeżne od niego okoliczności nie można mu przlpisać winy;
2) uaactł pta§io do lokalu w wyniku podziału majątku po toz:wodzte;
3) pomimo zbycia pra\rIa do lokalu nie wystąpił ze SpółdzieH, a nie przysługuje mu w
Spółdzielni pfa§/o do innego lokaiu.
§18. 1. Uchwałę o wykluczeniu członka lub wykeślenie go z rejestru członków podejmuje Rada Nadz otcz^ fIż wniosek Zatządu.

2. Zxząd powinien zasluidomić zaintetesowanego człottka pisemnie o terminie posiedzenia Rady Nadzotczei, na którym ma być tozp^tlzor'e- spt^wa wykluczenia go ze
Spółdzielni lub wykreśIeńa z rejestru członków. Zawiadomienie powinno być dotęczone
co najmniei 7 drri ptzed terminem posiedzenia Rady Nadzotczej i zawteuć uzasadnienie
wniosku otaz infotnacje o prawie czŁonka da złożeńa wyjaśnień. Jeżell zaintetesowany
31 §l6ust.1 wbtzmieniuustalonymmocą§1 pkt.1,2ht.auchwĄwymienionej wprzypisienumer1.
38 §16 ust.2 pkt.3 w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.12 lit.b uchwały wymienionej w przypisie numer
39 Częśćwstępna §17 w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.13 uchwały wymienionej w przypisie numet

1ż

1.
1.

ńŁl].l]1-1
Ul r, .',.'

§#3
\Jźzć9-*

członek prawtdłowo zawiadomiony o terminie na posiedzenie nie ptzybędzie, Rada Nadzotcz^ może tozpattzyć wniosek bez jego udziała,
3. O wykluczeniu lub wykreśleniu z rejestru członków należy zaintetesowanego z^wiadomić pisemnie w ciągu dwóch łgodri od daty powzięcia ucirwały puezPtadę Nadzotczą. Zawadomienie powinno zavlieruć odpis uchwały wnz z jei uzasadnieniem i wskazywać liryb orLz teffn]nwniesienia odwołania.
4. |skreśbĄĘ
§19. 1. Osobie wykluczonej ze SpóŁdziekri, względnie wykeślonej z reiestru człon-

ków, ptzysługuje ptawo:

o'

1) odwołania się do §flalnego Zgtomadzenia w ciąu 30 dni od daq oazymańa zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu otaz, prawo popierania na'§falnym ZgromadzeŃu
tego odwołania, albo
2) zaskańenia uchwały Rady Nadz orczej do sądu w terminie 6 tygodni od dnia dotęczeńa
członkowi uchwały z uzasadńeniem, ptzy odpowiednim stosowaniu przepisów dotyczących skatżeńa uchwał'§falnego Zgromadzenia do sądu.
2. Odwołanie powinno być rczpaazone na najbliższym'§7alnym 7.gromadzeniu, jeżehzostało złożoneco najmniej 30 drria pned jego zwołanierlt,Ę

O terminie §7arnego Zgtornadzenia odwołuiący się powinien być zalllladomiony
pisemnie pod wskazanym ptzeż niego w odwołaniu adtesem co najmniej 7 dni ptzed tym
tetminem. Jeżeli zaintetesowany ptawidŁowo zawt:adomiony o terminie obtad nie ptzybę3.

dzie, §7alne Zgtomadzenie może tozpaftzyć odwołanie bez jego udziału.

4. §7alne Zgromadzenie powinna tozpattzyć odwołanie wniesione po upłpvie tetminu określonego v/ ust. 7, jeżeh odwołujący się usprawiedlivrił opóźnienie wyiątkowymi

okolicznościami.

O uchwale \ff/arnego Zgtomadzenia odwołujący się powinien być zawtadomiony
w ciągu dwóch tygodni od dnia jej powzieaa. Zawiadomienie powinno zawierać odpis
5.

uchwały wn^z z iej uzasadnieniem.
§191.

43

§7yklu czeńealbo wykeślenie staje się skuteczne z

chwiĘ

1) bezskuteczne1o upły,wu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej,
chyba że członekptzedupływem tego tetminu wniosł odwołanie do §7alrego Zgtomadzęńa;
2) bezskuteczne€o upłylx,,u terminu do zaskatżęnia do sądu uchwały §fałnego Zgromadzefllai
3) pnwomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzotczej
albo §falne go Zgtomadzeńa.
§20. Członka Spółdzielni, który zmarł,skteślasię z rejestru członków ze skutkiem
od dnia, w któntm nasą)iła śmierć.Osobę prawną będącą członkiem Spółdzielrri skteśla

40
41

42

§18 ust.4 skreślony mocą §1 pkt.14 uchwały wyrnienionej w przypisie numer 1.
§19 ust.1 w btzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.15 lit.a uchwały wyrnienionej w ptzypisie numer

1"

- ust,5 w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt,15 lit.b uchwały wymienionej w ptzypisie numer
dojcry
alkreślenia słowa ,,Detegatóa" ilłtegl w ńĘrych PrąlPadkach}
ftniana

§19 ust.2

§191 dodany

mocą §1 pkt.16 uchwały wymienionei w ptzypisie numer

l3

1,

1

się z reiestru członków ze skutkiem od dnia jej ustania.
§21. 1. W razie ustania członkostwa byłemu członkowi lub iego następcom prawnym pzysługuje zwrot wpłaconych udziałów,

Z,Ptozhczenie z tytułu udziałów jest dokonywane na podstawie sptawozdania finansou/ego za tok, w któr7m członek ptzestaŁ należeć do Spółdzielrri. §7ypłata należności
powinna nastąpić w tetminie jednego miesiąca od dnia zat:wietdzenn sptawozdatia ftnana
sowego ptzez W a7ne Zgromadzeńe.
lWalnego Zgtomadzenia, których do§22. 1. Uchwały Zatządu, Rady Nadzotczej i
ręczenie przewiduie statuą powinny być doręczane członkom i osobom zaintereso§/anym

pisemnie za pokwitowaniem lub listem za zwtotnympoświadczeniem odbiotu.

a5

2. Spółdzielńa dotęcza pisma członkom na adres ostatnio ptzęz nich podany.
Członek obowiązany iest zawiadomić Spółdzielnię o każdej zmtańe swojego adtesu. Pismo
zwrócone na skutek ńe zgłoszeńa ptzez członka zmiany adtesu vważa się za doręczone
prawidłowo.

RozdziŃ III - Ptawa do lokali 6
1. Społdzielcze lokatotskie pfaulo do lokalu mieszkalnego
§221. Członek Spółdzielni, któremu w dniu 24 kwietnia 2001 toku, to jest w dniu
wejściaw życie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, przysługiwało spółdzie|cze ptaslo
do lokalu na podstawie dotychczasowych przepisów zachowuje to pfawo, ptzy czym -yd"ny członkovłt ptzydział spółdzielczego pta,§la do lokalu taktuje się po tej dacie jako odpowiednią rrmowę o ustanowienie właściwegospółdzieIczego pr:,wa do lokah. 11

§23. 1. Spółdzielcze lokątorskie pmvro do tokalu mieszkalnego powstaje

z chwilą

za-watcla umo\x/y o ustanovzienie tego pra\il,a międry członkiem a Spółdzielnią. Umowa po-

winna być za:warta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
2, Spółdzielna ńe zaslleta umów, o których mou/a w ust, 1, z osobami, któte posiadają w SpOłazlelni spółdzielcze lokatotskie prawo do innego lokalu mieszkatrnego.
3. Spółdzielcze lokatorskie ptawo do lokalu mieszkalnego może należec do jednej
osoby alba małżonków.

§24.1.

Z

czŁoln|<tem

ubiegajacym się o ustanowienie spółdzielczego lokatotskiego

prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zawieta umo§/ę o budowę lokalu mieszkalnego.
Umowa takz, zawatta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,powinna zobowtązywać sttony do zaslatcja, po wybudowaniu lokalu, umo\;iy o ustanowienie spółdzielczego

lokatotskiego pfa§ra do tego lokalu, a ponadto powinna zalłiętać:

1) zobowtązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadańa inwestycyjnego w

częściptzypadajacej na jego \okalprzez wniesienie wkładu mieszkaniowego określonego

'14 §21 ust,2 w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.17 uchwaĘ wymienionej w przlpisie numet 1.
45 §22 ust.1 w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.18 uchvrały wymienionej w przypisie numer 1.

a6 Tytoł tozdziaha III w brzmieniu ustalonym mocą
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§1 pkt.19

uchwaĘ wymienionej w płypisie numer

§221 dodany mocą §1 pkt.19 uchwały wymienionej w przypisie numer 1.

14

1.

;ffi
w umowie,

€

2) określenie zakresu tzeczowego teal:tzowanego zadańa inwestyryjnego, któte będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,
3) okeślenie zasadustalania wysokości kosztów budowy lokalu,
4) planowany termin oddania lokalu do użytku,
5) terminy §/nosżenia ptzez czŁolkawpłat, o których mowa w pkt"1,
6) okeślenie położenia i powietzchni lokalu otaz pomieszczeń do niego ptzytależnych.
2. Umowa o budowę lokalu może zostać tozńązana na skutek wypovriedzenia dokrrnanego ptzez czŁonka lub Spółdzielnię.
3.Człotek Spółdzielrri może wypowiedzieć umowę o budowę lokaiu, jeżeli Spółdzielńa podwyższy o ponad 20o/o puewidztanąw umowie wysokośćwkładu mieszkaniowego lub gdy opóźni się z rca7izlcią umowy o więcej niż sześćmiesięcy.
4. Spółdzielnia możewypowiedzieć umowę o budowę lokalu, jeżelt członek lub jego następca pfa§rny, z przyczyll|eżących po jego sftonie, nie dottzymał takich warunków
umoury, bez spełnienia których realtzacja umoq/y będzie niemożlirva albo powaznie utnrdniona.

5.'§flpo.xriedzeńa umo§/y o budowę lokalu dokonuje sĘ fia piŚmie pod rygorem
nieważności,z zaLclrroslańem trzymiesięcznego oktesu wypowiedzenia, kończącego się
ostatrriego dnia kwatałukńendatzo§rego, chyba że sttony postanowĘw umowie inaczej.
§25. Członek ubiegaiacy się o ustanowienie spółdzielcżego lokatotskiego prawa do
iokalu mieszkalnego wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem budowy ptzypadającym na jego lokal a uzyskaną pnez SpóŁdzielnię pomocą
ze środków publicznych lub z innych środków" Jeżeh częśćwkładu mieszkaniowego zosta-

ła sfinansowana z zaciryńętęgo przez SpółdzielnĘ kredytu na sfinansowanie kosztów budowy lokalu, członek jest zobowiąz^ny aczestńczyĆ w spłacie tego ktedytu wtaz z odsetkami w częściptzypadaj+cei na iego lokal.
§26. 1. Rozkczenia kosztów inwestycji mieszkaniowych

i ustalenia kosztu budowy

poszczegóInych lokaii, do których mająbyć ustanowione spółdzielcze lokatorskie prawa do
lokali mieszkalnych, dokonuje się w dwóch etapach:
1) wstępnie - w chwili tozpoczęciainwestycji na podstawie kosztorysu,
2) ostatecznie _ po zakończeńu inwestycji i końcowym jej tozliczeniu na podstawie tżeczywistych kosztów poniesionych ptzez Spółdzielrrię, nie później jednak niż w termifiie
6 miesięcy od dnia ołduoi" budynku do użytkowańL.o9
2.Rozhczenia kosztów inwesĘcji i ustalenia kosztu budowy poszczególnych lokali
dokonuje się z uvrzględnieniem założeń orgańzacyjno-finansowychpos.zczegÓlnych Przed,
sięwzięć inwestyc}inych, uchwalatych pnez Radę Nadzotcż,ąi stanowĘcych zaŁącznsk do
umów o budowę lokali zawietanych ptzez Spółdzielnię z członkami.
3. §7stępne ustalenie kosztu budowy poszczególnych lokali stanowi podstawę do
określeniaprzez Spółdzielnię v/ umowach o budowę lokali załluj.tennycln z czŁonkami
v/stępnei wysokości §/ymaganego wkładu mieszkaniowego otaz wysokoŚci i tetminów
wnoszenia ptzez czŁonków zahczek na pocżet,q/tnaganego wkładu.
.18
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wprzypisienumer1.
§24ust,1 pkt.l wbtzmieniuustalonymmocą§1 pkt.20uchwaływymienionej
wyrnienionej
w przypisie numet 1uchwały
pkt.21
mocą
ustalonym
§1
§26 ust.1 pkt.2 w brzmieniu
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4. Zasady tozhczańa kosztów budowy i ustalania kosztu budowy poszczególnych
loka]i nowo oddawanych do użytku okteśla odrębny regulamin.
§27. Jeżeli umowa

o budowę lokaiu w celu ustanowienia spółdzieiczego lokator-

skiego pfa§ia do lokalu mieszka]nego uległa rozsliązańu przed ustanowieniem tego pt^wa,
kole)ny czŁoteĘ z ktorym Spółdzielnia za,wieta umo§ię o budowę tego lokaiu obowiązany
iest wnieśćwkład mieszkaniowy albo jego częśćw wysokości wypłaconej osobie uptawnio-

nej po rozsliązańa umowy oraz do poĘ,wania pozostałych kosztów zadatiainwesĘcyjnego w wysokościptzypadającej na jego lokal.

§28. fskrvślorE|fi

pflez czŁonka może być tozłożoneta^ raW przypadku rozłożęrua wkładu na fu\,
Ę,
członek ponosi pełne ryzyko ekonomiczte zsriązane z obsługĄ zadŁużęńa z Ętułu nie
§29. §fnoszenie wkładu mieszkaniowego

jeżell, Spółdzielnia uzyskała na ten cel kredyt.

wniesionej ptzez niego częściwkładu.
§3O.

sl

L Spółdzielcze lokatorskie prawo do iokalu mieszkalnego

\x/ygasa

ustania członkostwa otazw innych wypadkach okteślonych w statucie.
2. Spółdzielnia moźe podjąć uchwałę

pfas/a do lokalu mieszkalnego jeżeli członek:

z chwilą

o wygaśnięciu spółdzieLczego lokatotskiego

1) pomimo pisemnego upomnienia tada| wżywa lokal niezgodnie z iego przeznaczeńem
lub zaniedbuje obowiązĘ dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy utządzeńa
ptzezflLczone do wspólnego kotzystania przez mieszkańców albo wykacża w sposób
tażący lub upotczywy pzeciwko potządkowi domowemu" czyńąc uciążliwpn kotzystanie z innych lokĄ lub
2) jest w zwłoce z uiszczeńem opłat za użysłańe lokalu co najmniei za 6 miesięcy.
3. §7 wlpadku gdy spółdztelcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego ptzysłu_
gale maŁżonkom, SpółdzieLria może podjąć uchwałę, o której mo$/a ,w ust, 2, wobec jednego albo obojga małżonków
4. Do uchwały o wygaśnięciuspółdzielczego lokatotskiego prr'wa do iokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio ptzeplsy usta§/y o uchwale o wykluczeniu członka ze
Spółdzielni.
5. Z chwĘ gdy wygaśnięciespółdzielczego lokatotskiego pta§/a do lokalu rnieszkalnego na podstawie uchwały, o której moura w ust.2 i ust.3, stanie się skuteczne, ustaje
członkostwo w spółdzielni.

$01. i11. §f przlpadku wygaśnięciaspółdzielczego lokatotskiego pl:lwa do lokalu
mieszkalnego Spół.lzielria, z zastxzężęrtlem §33, ogŁasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy
od dnia optóżńerm lokalu, pfletArg fla ustanowienie odrębne! własnościtego lokalu, zawiadamając członków o ptżetmgtl ptzez wywieszenie ogłoszeń w budynkach Spółdzielrri
otaz ptzeż publikacie ogłoszenia w prasie lokalnej. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają
członkowie, któlzy nie maja zaspokojonych potzeb mieszkaniowych i zg).oszągotowość
50
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§28 skreślony mocą §1 pkt.22 achvłaływymienionej w przypisie numet 1.
§30 w

brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.23 uchwały wymienionej w prz}pisie numer

§301 dodany mocą§1 pkt.24 uchwĄwymienionej wprzypisie numer
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1,
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;,-:%J

zawarciz utno]ry o ustanovr'ienie i przeniesienie odrębnej własnościtego lokalu" \X/ przypadku zgłoszeńa się kilku uptawnionych, pietwszeństwo ma najdłużejoczekujacy. Warunkiem pneniesienia o&ębnej własnościiokalu na takiego członka jest wpłata wattości rynkowejlokalu.
2. §7 wlpadku wygaśnięciaspoŁdzielczego lokatotskiego pfav/a do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia wlpłaca osobie upmwnionej wartośćrynkową tego lokalu, Przysługująca
osobie uptawnionej wartośćrynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaĘ Spółdzielńa
uzyska od osoby obeimuiącej lokat w wyniku puet^tgu przeprowadzonego przez SpóŁdzielnię.
3. Z wartościrynkowej lokalu poftąca się przlpadajacą na dany iokal częŚĆ zobo,
wtązań Spółdzielni z-lliązanych z budową §r tym w szczególności niewniesiony wkład
mieszkaniowy. JeżeJi Spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanei ze środków publicznych
lub z innych śtodków, poftąca się również nominalną kwotę umogenia kedytrr lub dotacii,
w częściprzypadilłcej na ten kokal oraz k-oł zaległych opłat za używanie lokalu, a także
koszĘ okteślenia watościrynkowej lokalu.
4. §fynagto dzetie notatiusza za ogół czynnościnotarialnych dokonanych ptzy zawieraniu umorń/y otlz koszq sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciązaią
czŁotlka spółdzielrri, narzecz którego spółdzielnia dokonuje pzeniesienia własnoŚci lokalu.
5.'§flarunkiem wypłaty, o któtej mowa w ust.Z, jest optóżnienie lokaiu.
6.

Umowa spółdzie\czego pfawa do lokalu mieszkalnego, zawafta z innym czŁon-

kiem ptzed wygaśnięciem pfa§7,a do tego iokalu, iest nieważna.

Po ustaniu małżeńswa vrskutek rozwodu lub unieważńeńa

małŻeństwa
z ńch
któremu
jednego
zaqriadomiĆ
Spółdzielnię,
roku
termiflie
małżonkovrie powinni §/
dq§iód
ptzlpadło spółdzielcze lokatotskie pra§/o do lokalu mieszkaLrego albo przedstawić
Byłemu małżonkowiPtzysługuje
-szĆzęciapostępowania sądowego o podziaŁ tego pfa§/a.
członkowskĄ Powinien
Deklatacje
toszczeńe o przyjęcie §/ pocżet członków Spółdzielrri.
zŁożyćw terminie ttzechmiesięcy od dnia, w któr,rłn przypadŁa mu pfawo do lokalu. "
§31. 1.

-s/ ust. 7, Zarząd
Z.Jeżeh małżonkowie nie dokoflaią c.zynflości, o których mo§/ż
wyzflaczy lm§/ tym celu dodatkowy termin, nie któtszy nlż sześĆmiesięcy, uptzedzaląc o
skutkach, jakie może spowodować 1ego niezachowanie, Po bezskuteczqłrn uPływie tego
terminu Zatząd może podjąć uchwałę o wygśnięciu spółdzielczego lokatonkiego Pra§/a
do lokalu.
3. Postanowienia ust.1 i 2, stosuje się odpowiednio ptzy otzeczeńll seParacii.

§32. t. Z chvłllą śmietci jednego z maŁżonków spółdzielcze lokatorskie
lokalu mieszkalnego, które ptzysługiwało obojgu małzonkom,ptzy,ada drugiemu małŻonkowi. Małzonek ten, jeżett nle lest członkiem SpółdzieLri, powinien v/ tetminie jednego ro-

prawo do

ku od dnia śmietciwspółmałżonka złożyćdeklaracje członkowską. Postanowienie §31
ust.2 stosuje się odpowiednio. Małżonkowi zmarłego członka Spółdzielni przysługuje
toszczenie o pruyjęcie v/ poczet członków Spółdzielrri. '"
Z.Ptzepis ust.1 nie flal:urszż uprawnień spadkobierców
mieszkanio§/ego,

53 §31 ust.1 w btzmieniu ustalonym mocą
54 §32 ust.1 w btzmieniu ustalonym mocą

do dziedziczenta wkładu

numer 1.
§1 pkt.25 uchwały wymienionej w przyPisie
§1 pkt.26

uchvały wymienionej w przypisie numer

1,1

1.

lX/

wypadku wygaśnięciaspółdzielczego lokatotskiego pfawa do lokaiu
§33. " 1.
mieszkalnego w następstwie niedokonańa czynności, o których mowa w §311, toszczeńa o
ptzyjęcie do Spółdzię|ń

i

zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego

pfa§/a do lokalu mieszkalnego przysługujądzieciomi innym osobom bliskim.

2. §7 wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego pra-w^ do lokalu mieszkai-

ne8o na podstawie §31 lub niedokonania czynnoŚci. o których mowa w §32, toszczeńa o
ptzyjęcie do Spółdzielń i zawatcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatotskiego
prawa do lokalu mieszkalnego ptzysługująmałżonkowi,dzieciom i innym osobom bliskim.
3. §il wlpadku ustania członkostwa w okresie oczekiwania na zasvatcie umo§ry o
ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego ptawl do lokalu mieszkalnego osobom, o iakich
mou/a w ust.2, któte miały wspólnie z członlłem zamieszklć w tym lokalu, ptzysługuja
toszczeńa o Ptzyjęcie do Spółdzielńi zawatcie umowy zgodnie z postanowieniami umo\I7y
o budowę lokalu.
4. Do zachowania roszczeń, o których mow,a w ust.1 * ust.3, konieczne iest złożenie w terminie jednego roku deklatacji czŁonkowskiej wt^z z pisemnym zapewnieniem o
gotowoŚci do za,warcia umou7y o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego pfauia do lokalu mieszkaLrego. §7 wlpadku zgłoszetia się kilku uptawnionych, tozsttzyga sąd w postę*
powaniu nieprocesowym, biotąc pod uwag€ w szczególności okoliczność,czy osoba
uPtawniona na podstawie ust.1 albo ust.2 zamieszkiwała odpowiednio tazern zbyłymimałżonkami lub jednym z nlch albo z byłym członkiem. Po bezskuteczfL}rrn upływie wyznżcżoflego przez spiłdzielnię terminu wysĘpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.
5. Osoba ptzyęta v/ pocżet członków Spółdzielni w wypadku, o którym mowa v/
ust.3, staje się stonąumo\l/y o budowę lokalu wĄżącej osobę, któtej członkostwo ustało.
6. §7 wypadku wygaśnięcia toszczeń lub btaku uprawnionych osób, o których mo_
wa w ust.3, Spółdzielnia wypńaca osobie uprawnionej wartośćrynkową tego lokalu ustaloną
zgodnie z §301 ust.2 i ust.3.

W wypadku ustania członkostwa w oktesie poprzedzającym ua§latcie umowy o
budowę lokalu osobom, o których mowa w ust.3, przysługuja toszczeńa o przyjęcie do
Spół dzieLri i zav arcie umov}.-.
7.

§34. |skreśloĄ56
§35. Roszczeńe o zwrotwkładu mieszkaniowego jest zbywalne i podlega egzekucji.
§36. 1. Spółdzielnia, s/ famach moż]iwości,dokonuje na wniosek członka zamiany

lokali mieszkalnych.

11

2. Zamiana. o któtej mo§/a w ust.1, polega na tanviązaniu umowy o spółdzielcze
lokatotskie pfa§/o do lokalu mieszkalnego dotychczas zajmawanego ptzez członka i na zawatciu.rmo*y,'u

1) ustanowienie spółdzielczego ptawa do innego lokalu mieszkalnego albo

2) o ustanowienie odrębnejwłasności innego lokalu mieszkalnego.
55 §33 w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.27 uchwały wymienionei w ptzypisie numer 1.
56 §34 skreślonymocą §1 pkt.28 uchwały wymienionei w przypisie numer 1.
57 §3ó ust.1 w btzmieniu ustalonym przepisem §1 pkt.3 uchwały wskazanejw ptrypisie numer 2.
58 Oznaczeńe punktów w §3ó ust.2 i ust.3 ustalone mocą §1 pkt.29 uclrwały z przypisu numer 1 .
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W
3. Na wniosek członka Spółdzielnia umoż]iwia zatńanę zajmowanega przez członka lokalu mieszka]nego na mieszkanie, któte nie jest własnościąSpółdzielni. Zamiana t^ polega na tozw.tązati.u umowy o spółdzielcze lokatotskie prawo do lokalu mieszkalnego zajmov/anego ptzez cłłoflka i zawatcie z osobą wskazaną pruez cżŁotika umo\i/y dotyczącej
tego lokalu:

1) o ustanowienie spóŁdzielczego pfau/a do lokalu mieszkalnego, albo
2) o ustanowienie odrębnejwłasności lokalu.
\warunkiem dokonania zamiany jest uzyskańe ptzez człanka tytułu pfa§/nego do lokalu
mieszkalnego zajmoslatego dotychcz,^s ptzez osobę, zktórąSpółdzielnia ma zawneć i"drą
z wymienionych umów
§37. 1. |skreśtoĄ5)

2. |skrcśbĄŃ
6I
3. |skreśhrly]

4. SpółdzieLcze lokatorskie pfav/o do iokalu mieszkalnego nie podiega pnekształna
spółdzielcze pra§/o własnościoweani w odtębną własność,jeżeli budynek, w ktÓceniu

rym znajduje się lokal,

zostaŁ wybudowany

z

adziałem śtodków l{raiowego Funduszu

Mieszkaniowego"

bęĄcych pfżedmiotem spółdzielczych
Popiełuszki 76, ptzeznaczonym dla
ptaw lokatorskich, położonych w budynku ptzy
osób wymagaiących opieĘ otżz w innych budynkach ptzezftacl.onych do Zamieszkiwania
5. Przepis ust.4 stosuie się również do lokali

:uI.

puez tukieósoby

o^

*"y

uchwały §Valnego Zgrcmadzeńa.Ś1

§38. [skreśhĄ93.

2. Spćńdzlelcze własnościowepfawo do lokalu
jest ogtaniczonympra,wem tze§39. 1. Spółdzielcze własnościoweptżwo do lokalu

czo-ym. *

2. Spółdzielcze własnościowepfa§/o do lokalu może na|eżeć do kilku osób, z tym,
że członkiem Spółdzielni moue być tylko jednz z nich, chyba, że ptzysługuie ono wspólnie

małżonkom.
3. Spółdzielcze własnościowepfawo do lokaiu jest zby,walne i przechodzi na sPad-

kobierców.
§40. |skreśtoĄ!!,
§47. fskrvśtoĄ66

59
60
61

w przypisie
§37 ust.1 skteślony mocą §1 pkt.30 lit.a uchwały wymienionej

numet

óż §37
63
ó4
65
ó6

1.

w przypisie numer 1.
§37 ust.2 skteślony mocą §1 pkt.30 lit,a uchwały wymienionej
w przlpisie numer 1.
§37 ust.3 skreślony mocą §1 pkt.30 lit.a uchwały wyrnienionej
wymieaionej w przypisie numer
lit.b
uchwały
ust,5 w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.30

prą,pisie numer 1.
§38 skreśtony mocą §1 pkt.31 uchwały wymienionej w
uchwĄ wymienionej w przypisie numer 1.
§39 ust.1 w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt,32
numer 1.
§40 skreślonv mocą §1 pkt,33 uchwały wymienionei w przypisie
§41

-

w przypisie numet 1,
§43 skteślone mocą §1 pkt.33 uchwały wymienionej

l9

1.

,w
§42. |skreśloĄ
§43" |skluśloĄ
§44. [skłvśloqĄ61
§45. |,skreślon4!

68

§46.W nzie wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego pfa§ra do lokalu _ co
prrrł-ńś"ictelategoż pnwa _
SPÓłdzieLria obcswięana iest uiścićuprawnionemu wartość
rynkową lokalu po potą..nio
mo?e nastąPiĆ jedynie na skutek ztzeczenja się tego paw^

należnoŚci z tytułu nie wniesionej części wkładu budowlanego, a w pfżypuat rr gĄ ńe został sPłacony ktedyt zaciryńęty ptzez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztó* boło*y d"nego lokalu - Po Poftąceniu kwoty niespłaconego kredytu wraz z odsetkami. Przysługująca
upnwnionej wartośćrynkowa lokalu, nie może być wyższa od kwoĘ, jakąŚpół9sobie
dzielnla uzYska od osoby obejmującej lokal w wyniku plżeta€u przeptowadzonego przęz
Spółdzielnię. 69
§47. |,skreśloĄ70
§48. Postanowienie §35 stosuje się odpowiednio.
§49. 1. SPÓłdzielnia, w tamach moż]ivrości,dokonuje na wniosek członka zamiany
lokali mieszkalnych. Postanowienie §3ó ust.1 zdanie d."sr. stosuie się odpowiednio.
2. Zamiata. o któtej moq/a w ust.1, polega na przekazaniu lokalu mieszkalnego obcĘonego sPÓłdzie,Lczym własnościowynpfa\iliem do lokalu do dyspozycji Spółdzielni i na
zawatciu umo-y: ''

1) o ustanowienie sPółdzielczego lokatorskiego lub spółdzielczego własnościowegopfa\il/a
do innego lokalu mieszkalnego albo
2) o ustanowienie odtębnej własności' nego lokalu mieszkalnego.
§50. Na Pisemne żądłńeczłankalub osoby niebęĄcej członkiem spółdzielni, któ-

rym Pzysługuie spółdzielcze własnościowepfawo do lokalu, Spółdzielnia iest obowiązana
- w tetminie 3 miesięcy * zallltzeć z ńm umo§/ę o pzeniesieniu własnościlokalu po dokonaniu ptzeż te osoby spłaĘ zobońązań okteślonych w ustawach.72

Na pisemne żądańe członkalub osoby niebędącej członkiem spółdzie}ni,
Przysługuje pta§/o do miejsca postojowego w wielostanowiskowyrn gatażl, Spółdzielńa iest obowiązanz ptzeńeśćna te osoby ułamkorvy udziaŁ we wspóhxziasności iego
gżtaz|J, Przy zachowaniu zasady, że udziaŁy prz1ry,adaj+ce na każde miejsce postojowe są

kóry9

67
ó8
69

§51.

"

1.

§44 skteślony mocą §1 pkt.34 uchwały wymienionej w przypisie numer 1.
§45 skreślony mocą §1 pkt.35 uchwaĘ wymienionej w przypisie numer 1.

btzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.36 uchwaĘ rłymienionej w przypisie numer 1.
skreślony
mocą §1 pkt.37 uchwały tymienionej w przypisie numer 1,
§47
'77
Oznaczeńę punktów w §49 ust.2 ustalone mocą §1 pkt.38 uchwały lłymienionei w przlpisie numer
12 §50 w brzmieniu ustalonym mocą pkt.39 uchwały wymienionej w przypisie numet 1.
§1

'l0

73

§4ó w

§51 w

bzmieniu ustalonym mocą

§1 pkt.40 uchwały wy-mienionej w przypisie

z0

numet

1.

1.
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§56.'u t.Z chwlląza,watcia umo§T, o której mo\ł,a w §55 ust.1, powstaje toszcze,
nie o ustanowienie o&ębnej własnościlokalu, żwalae dalej ,,ekspektaty,wą''. Ekspektaty,wa
j est zbywalna, przechodzi na spadkobierców
i podlega egzekucii.
2. Nabycie ekspektatywy obejmuje również wniesiony wkład budowlany atbo jego
i staje się skuteczne z chvltląpuyjęcn §/ pocuet członków nabywcy lub spadkobiercy,
z Wm, żew nzie kolejnego zbycia ekspektatywy przed przyjęciem poptzedniego nabywcy w
poczet członków, zbycie to staje się skuteczne z chwilą ptzylęcia koiejnego nabywcy vr poczęŚĆ

czet członków.

3. Umowa zbycia ekspektatywy powinna być zasłarta w formie aktu notarialnego"
§57. 1. Członek ubiegaiący się o ustanowienie odrębnei własnościlokalu wncrsi
wkład budowlany według zasad okteślonych w umowie, o któtej mo\Ma w §55, w wysokości
odpowiadającej całościkosztów budowy ptzypadających na jego lokal. Jeżell, częśćwkładu
budowlanego została sfinansowana z zaciryńętego ptzez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy lokalu, czŁonekjest zobowiązany do spła§ tego kedytu wtaz z
odsetkami w częściptzlpadajacej na jego lokai.
2. Postanowienia §26 stosuje się odpowiednio.

o budowę lokaiu została, tozwiązana ptzed ustanowieniem odtębnej własnościlokalu, członek z którym Spółdziełnia zavietakolejną umo§/ę o budowę
tego lokalu, obońązany jest wnieśćwkład budowlany albo jego częśćw wysokości wlpła_
conej osobie uprawnionej po rozwięańu popnedniej umowy, onz do poĘ,wania pozostałych kosztów zadanla inwestycyinego w wysokości przpadaj+cej na jego lokal.
§58. Jeżeli umowa

§59.

Do wnoszenia wkładu budowlanego zńązanego z odtębną własnoścĘlokalu

stosuje się odpowiednio postanowienia §29.
§60. 1. W wypadku rozsltązańa umo\ń/y o budowę lokalu, do którego mtała być
ustanowiona odrębna własnośćiokalu, Spółdzielnia zwraca członkowi lub innej osobie
uptawnionej wniesiony wkład budowlany lub jego wniesioną część,zwaLotyzowane wedĘ
rynkowej wartościlokalu na dzień rozułiązańa umo§/y.
2. Postanowienia §33 ust.2

i §35 stosuje się odpowiednio.

§61. Jeżeli słpŁata wkładu budowlane gcl została tozŁożona fIż tżty, nie wpłacona
częśćwkładu staje się wymagalna z dniem ptzeniesienia własnościlokalu.

§62. |skreśtoĄ77
§63. Postanowienia §53 - 62, stosuje się odpowiednio do ułamkowego udziału we
współwłasn ościganżuwielostanowiskowego.

4. Ganże
§64. Budowa nowych garaży i udostępnianie ich członkom Spółdzielni odbywa się
w dtodze ustanowienia odtębnei własnościlokalu. Dotyczy to odpowiednio także miejsc
16

§56 w

'

§ó2 skreślonymocą §1 pkt.44 uchwały wymienionej w ptzlpisie numer

brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.43 uchwały wymienionej w przypisie numer

22

1.

1.

l%J
postojowych w gatażach wielostanowiskowych.

i8

§65. 1. Garażebędące w dniu 24 kwietrria 2001, r. własnoścĘSpółdzielni są wynai-

mo,\I/ane jej

2.

członkom.

Umowę najmu wolnego ganżu zawieła Zatząd

zaofetuje najkotzystniejsze warunki umowy najmu.

z

członl<rem spółdzielni, który

79

3. |skrvśloĄs0
4. rJfarunki em zawatcia umo]ily najmu lub wstąlienia w stosunek najmu garażu jest
posiadanie puez najemcę lub osobę blisĘ wspó}nie z njm zamieszkałe pojazdu mechanicznego. Zbycte l'ub ztiszczenie pojazdu trLoze być ptzyczyną wypovriedzena umo\ń/y
najmu ptzezkażdąz jej stton.
5. Ustanie członkostwa w SpółdzieLri powoduje wygaśnięcie umo§ry najmu ganżtl
bez pottzeby jej wypowiadańa.8l

6. Szczegółowe zasady za§tetańa umów najmu

gtńy i

ich uzyrvania okteśla od-

rębny regulamin.
§66. 1. Na pisemne żądańe człorlka będącego najemcą gatażu, o któq.m mowa v/
§65 ust.l, Spółdziebria zobońązana jest zawtzeć z ńm w ciągu tnech miesięcy umo§/ę o
pzeniesienie własnościgatażu, jeżehnajemca lub jego popzednicy prawni ponieśliw całościnakłady na budowę garażu.u
2. lX/arunkiem zawatcja uffro\xzy, o której mowa w ust.1, jest dokonanie ptzez fla)emcę ganża:.
1) spłaty pnypadzjacego fla gataż uzupełnienia wkładu z Lyffi,Łu modernizacji budynku,

2) spłaty pnlpada)acych na gataż zobosnązlń Spółdzielni z Ętułu kedytów tpożyczek zaciągniętych na sfi,nansowanie kosztów remontów nietuchomośc1 w któtej znajduie się
gataż,

3) spłaty zadłwżenla z Ętułu świadczeń wynikających z umowy najmu.
3. Koszty zawatcia umo\vy, o któtej mov/a §/ ust. 1, otaz koszty zaŁożeńa księgi
wieczystej dla ganżu i wpisu do księgi wieczystej obcĄżalączłonkaSpółdzielnil f|a tzecz
któtego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własnościgarażu.

5. |skrcśtoĄ\3
§67. |skreśtoĄ

6.

|skrvśtoryĄw

§68. [skreśbĄ
78
79
80

sl

82

§64 w

brzmieniu ustalonym mocą

§1

pkt.45 uchwały wymienionej w przypisie numer 1.

§65 ust.2 w brzmieniu ustalonym przepisem §1 pkt.4 uchwały wskazatejw przypisie numer 2.
§65 ust.3 skreślonymocą §1 pkt.4ó lit.b uchwaĘ w,vmienionej w pnypisie numer 1.
§65 ust.S w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt,4ó lit.c uchwały wyrnienionej w przlpisie numer 1.
§6ó ust,1 w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt,47 uchwały wymienionej w przypisie numer 1.

83 Oddział 5

84 Oddział

,,Pratounie auórców" (§67) skreślony mocą §1 pkt.48

6 ,,I'łĘen lokali" (§68

-

uchwaĘ wymienionej w ptzlpisie

1.

§70) skreślony mocą §1 pkt.49 uchwały wymienionej w przypisie 1.

23

§69. |skreśhĄ
§70. |skreśhĄ

R.ozdziŃ IV - Używanie lokali
§71. 1.

Lokal może być używaty wylącznie na cele określone w umowie o ustaflo-

wienie spółdzielczego lokatorskiego ptż§rl do lokalu mieszkalnego (ptzydziaLe takiego lokaĘ, * umowie o ustanowienie spółdzielczego własnościov/egoptav/a do lokalu (plrzydznle
lokalu na zasadzie spóŁdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego) lub na
zasadzie spółdzieiczego pra\x/a do lokalu użytkowego, w umowie o przeniesienie odtębnej
własnościlokalu albo w umowie najmu. Ztńana sposobu kozystania z lokalu l.ub ptzeznaczenia lokalu bądź)ego częśclmożhlvaiest jedynie za zgodąZatząda, udzieloną po uzyskaniu pozwolenia właściwegoofganu.
2. Osoby zamieszkałe w lokalu mieszkalnym mogą wykonywać czynności zawodowe, o ile ńe narasza to substancji budynku, nie jest uciążliwe dla innych mieszkańców i nie
rla;tusża porządku domowego.
3. W częścilokalu mieszkalnego osoba w nim zamieszkała może wykonywać własną dziaŁalno ść go sp o da rczą ńeac:'ążliwą dla p o z o s tałych mies zkańców. 85

riż mieszkalne może spov/odować zmianę wysokościopŁat za używanie lokalu w stopniu uzasadnionym §/żfostem ]ń/yda&ów w SpółdzieLri po zmianie ptzezn^czenia lokalu.
4. §fykouystywanie lokalu mieszkalnego fla cele inne

'W razte a,wańwywołującej szkodę |wb zagrażającej bezpośrednio powsta§72.1.
niem szkody osoba kotzystajaca z loka]u jest obowiązana ńezvłocznie udostepnić lokal w
celu usunięcia awań. Jeżell osoba ta jest nieobecna lub odmawia udostępnienia lokalu,
Spółdzielnia ma pfau/o wejśćdo lokalu w obecności funkcjonadusza Policji, a gdy wymaga
to pomocy str,aży pożatnej - także przy jej wdziale.
2. Jeżeh, otwarcie lokalu nasĘpiło pod nieobecnośćpełnoletniej osoby z niego korzystajLcej, Spółdzielnia jest obowiuz^I7a zabezpieczyć lokal t znĄdujące się w nim tzeczy,
do czasu ptzybycia tei osoby; z czynności tych sporządza się ptotokół.
3. Po wczeŚniejszyrn uzgodnieniu terminu osoba kotzystaj4ca
że udostępnić Spółdzielni lokal w celu:

zlokalu powinna tak-

1) dokonania okresowego, a \ł szczególnie uzasadnionych wlpadkach t6wńeż donźnego
przeglądu stanu §ryT)osażęńa technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych
ptzc t ich wykonania,

2)

pfac obciązajacych czŁonka Spółdzielrri albo
właścicielaiokaiu nie będącego członkiem Spółdzielni.
zastępczego v,,ykon mta ptzez Spółdzielrrię

4,Jeżell,lokal lub budynek \ńry.maga temofitu obdęającego spółdzielnię lub przebudowy, spółdzieLria może żądaćod osób konystaj+cych z tego lokalu lub budynku jego
udostępnienia w celu wykonania koniecznych robót po wcześniejszyrn uzgodnieniu terminar.

86

5. [skreśkĄg7
85
8ó
87

§71 ust.3 w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.50 uchwały wymienionej w przypisie numet 1.
§72 ust.4 w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.51 lit.a uchwały wymienionej w ptzypisie numet
§72 ust,5 skreślony mocą §1 pkt.51 lit.b uchwały wymienionej w przypisie 1.
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6. Jeżeh todzE femontu budynku tego wymaga, osoby katzysta)1ce z lokalu lub budynku obowĘzane sąn* żądańe i koszt spółdzielrri w uzgodnionym tetminie pzenieśćsię

do lokaiu zarniennego na okręs wykonywania lemontu, ściśleoznaczony i podany do wiadomości zaintetesowanych. Okres ten nie możebyć d\lńszy ńż 12 miesięcy. 88
7. \x/ okesieużywańa lokalu zamiennego członek spółdzielni albo właściciellokaiu
nie będący członkiem Spółdzielni wnosi opłaĘ jedynie za używlńe tego lokalu. OpłaĘ za
uzyrvanie lokalu zamiennego, bez względu na jego wlposażente techniczne, nie mogą być
wyższe ńż opłaty zaużywatie lokalu dotychczasowego.
*n

Członkowie obowiązani są ,ńszczać Spółdzielrri opłaty lokalowe będące:
1) w przypadku pzysługiwania im spółdzieIczych praw do lokali - ich uczestnictwem w
pokry,waniu kosztów zsrtązanych z eksploatacią i utzymaniem nieruchomości w częŚciach ptzypadajacych na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiąc,vch mienie spółdzielni;
§73.

1.

2) w przypadku przysługiwania im własnościlokali - ich uczestrrictwem w pokrywaniu
kosztów związmych z eksploataclątwazymaniem ich lokali, eksploatacja i utrzymaniem
nieruchomoŚci rvspÓJnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących
mienie spółdzielni;
3) w pzypadku oczekiwaŃa na ustanowienie na ich tzecz sp6łdzielczego lokatotskiego
ptłwa do lokalu mieszkalnego albo pfau/a odtębnej własnościlokalu - ich uczestnictwem w pokrywaniu kosztów budowy Lokals,przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych
lub budowlanych, przy czp od churili postawienia im lokali do dyspozycjińszczĄąoń
opłaty okteślonew pkt.1 albo w pkt.2;
4) ńwńeż ich uczestnictq/em w kosztach zsłiązanych z dziaŁalnościąspołeczną oświatową
i kultryalną prowadzoną pruez spiłdzielnię.
2. Osoby niebęĄce członkamj Spółdzielni, którym przysługuja spółdzielcze własnościowe prawl do lokaĘ są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych
z eksploatacja i utzymaniem nieruchomości w częśctach ptrypadajacych na ich lokale, ekspLoatacj1 i ltruymańem nietuchomości stanowiących mienie spółdzielni ptzez lńszczańe
opŁat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni.
3. §?łaścicielelokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w
pokrywaniu kosztów zwlązanych z eksploatacjł t utnymaniem ich lokali, eksploatacją i
utfzyrnaniem nieruchomoŚci wspólnych. Są oni również obowiązani uczestńczyĆ w wydatkach mliązanych z eksploataqąl uftzyrnaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są ptzezflLczone do wspólnego kotzystańa pzez osoby zamieszĘące w
określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonująprzez liszczańe opłat ta takich samych zasadach, jak członkowie Spółdzielni.
§74. 1. §7ysokość opłat, o których mowa w §73, jest ustalana na podstawi e tocznych planów otaz wysokości kosztów ponoszonycb" ptzez Spółdzielnię w trakcie toku ob-

fotowego. Różnica między faktycznymi kosztami i faktycznymi przychodami zwiększa odm
powiednio koszty lub ptzychody w następnym roku.
ż. O zmiante wysokości opłat Spółdzielńajest zobowiązana powiadomić członków
88
89
90

§72 ust.6 w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.51 lit.c uchwały wymienionei w przypisie numer 1.

brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.52 uchwały wymienionei w przypisie numer 1.
§74 ust.1 w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.5 uchwały wymienionej w przypisie numer
§73 w

ż5

2.

co naimniei 30 dni przed upływem terminu wnoszenia opłat. Zmiana wysokości opłat wymżgalzasadnienia na piśmie wtaz z kalkulacia Ęch opłat.

3. Podwyższeńe opŁat częściejtiż raz na ó miesięcy §/ sytuacit, sdy podwyźka nie
jest uzasadniona §rżfostem wysokości opłat ńezaLeżnych od Spółdzielrri, wymaga zgody
§7alnego Z gromadz eńa. ?1'
4. Członkowie Spółdzielni lub właścicielelokaii zol1oul"tązant są niezwłoczńe informować pisemnie Spółdzielnię o każdej zmtańe Lczby osób korzystających zlokalu, jeżeli liczba osób kotzystających z lokalu ma wpływ na wysokośćopŁat zultązanych z używaniem lokalu. Obowiązek taki ma)ątakże osoby nie będące członkami Spółdzielni, którym
przysługuje spóŁdzielcze własnościowepfa§/o do lokalu.
5. Członkowie Spółdzielni, osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym pzysługuja spółdzteLcze własnościowepmwa do lokĄ otaz wŁaściciele niebędący członkami
Spółdzielni mogą kwestionować zasadtęlśćzmjany wysokościopłat bezpośrednio na drodze sądowej,W pruypadku wysą>ienia na drog€ sądową ponosuą oni opłaty w dotychczasowej wysokości, a ciężat udowodnienla zaszdności zmiany wys<ikości opłat spoczywa n^
Spółdzielni.92

§75.1. Opłaty, o których mo§ra w §73, uiszcza się co miesiąc z dołw do ostatrriego
dńakażdego miesiąca. T
2. Obowtązek uiszczania opŁat powstaje z dniem postawienia lokalu do dyspozycji
czŁanka, a ustaje z dniem puekazańa Spółdzielni lokalu odnovrionego.'§7 ptzlpadku ptzekazarua lokaiu nie odnowionego obowiązek uiszczeńa opłat ustaie z drriem zakończenia
temontu lokalu, jednak nie później ńż z upływem 30 dni od chwili puekazania lokalu
Spółdzielni.
3. Za opóźnienie
ustawowe. ?1

w

zapŁacle opłat lokalowych Spółdzie7ńa może pobierać odsetki

4. Członek Spółdzielni nie jest upmwniony do pottącania swoich należnościptzysługujących mu od Spółdzielni z należnych od niego opŁatzwiązanychzurywańem lokalu.
§76. 1. Za r:płzq, o których mowa w §73 odpowiadają solidamie z czŁonkaffii
Spółdziebri, właścicielamilokali niebędącymi członkami Spółdzielni lub osobami niebędąrymi członkami Spółdzielni, którym pzysługuja spółdzielcze własnościowepla§/a do lokali, osoby pełnoletrrie stale z nimi zamieszĘące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletrrich zstępnych pozostających na ich uftzymańu, atakże osoby faktyczńekotzystające z lokalu. 95
2. Odpowiedzialność osób, o których mow-a w ust.1, ograńczl się do wysokości
opŁatnależnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu.
3. Spółdzielnia jest obosilązana przedstawić kalkulację wysokości opłat na żądańe
członka SpółdzieĘ właścicielalokalu niebędącego członkiem Spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, której ptzysługuje spółdzielcze własnościo§/e pfa§ro do 1o-

l'
92
93
94
95

§74 ust.3 w

btzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.53 lit.a uchwały wymienionej w ptzypisie numer

1.

§74 ust.5 w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.53 lit.b uchwały wymienionej w przypisie numer 1.
§75 ust.1 w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.54 lit.a uchwały wymienionei w przypisie numer 1.

§75 ust.3 w btzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.54 lit.b uchwały wymienionej w przypisie numer 1.
§7ó ust.1 w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.55 lit,a uchwały wymienionej w przypisie numer ].,
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96

§77. 1. Za dodatkovłe §/yposażenie i wykończeńe lokalu uw^ża się nie zaltczane do
kosztów inwestycji takie wyposażenie i wykończenie lokalu, które ma charaktet ttwały i
podnosi wartośćużytkową lokalu. Nakłady na dodatko\J/e §łT)osażenie i wykończenie lokalu ponosi członek Spółdzielni. Jezeli dodatkowe wyposażenie lub wykończeńę lokalu nie
jest wykonpvane ptzez Spółdzielnię hń za jei pośtednictvr'em, \ilymaga zgody Spółdzielni,
gdy połączone jest ze zmiataniw układzie funkciona}no - użytkowym loka]u lub ze zmjanami konstrukcyinymi.
2. |skreśloĄ97

Po wygaśnięciu pfa§/a do iokalu mieszkalnego członek Spółdzietni ot^z zamieszĘące §r t§J.fn lokalu osoby, któte swoje pfa§/a od niego wl,wodzą obowiązani są
§78.

optożntć lokal w terrrrinie trzech miesięcy od dnia wygaśnięcia pfa§/a. Spółdzielnia nie ma
obowiązku dostarczania lokalu zamiennego.

Członek SpółdzieLri zwalniajacy lokal, obowiązany jest pzekazaĆ lokal do
dyspozycji Spółdzielni w stanie odnowionym lub poĘć koszty jego odnowienia, a takŻe
§79.

koszty zażyciabądźwymiany urządzeń techniczno -sanitamych, stanowĘcych notmatywne
ulposazenie lokalu.
§80. Za zajmowańe lokalu bez tytułu pta§/nego Spółdzielnia pobiera odszkodowanie w maksymalnej wysokości przewidzianei przepisarri pta§ra,

Szczegółowe zasady używańa lokall otaz zasady porządku domowego okreŚla
o&ębny tegulamin.
§81,.

F.;ozdziŃY - Otgany Społdzielni
n11.

Oryanami Spółdzielni są (1) \Walne Zgtomadzenie, (2) Rada Nadzotcza",
(3) Zarząd i (4) Rady Kolonii.
2. §Oybory do otganów Spółdzielni, o których mo\v,a w ust.1 pkt.2 - pkt.3 dokonysą
w głosowaniu tajnym spośtód nieograniczonej liczby kandydatów, a odwołanie
§ralle
członków tychże otganów następuje takżew głosowaniu tajnym§S2.

9
1. Walne Zgtomadzenie
§83. §7alne Zgtomadzenie jest tajslyższymofganem Spółdzielni.

1m

§84. 'o'1. Członek btetze uóział w §faln}rm Zgromadzeniu tylko osobiście. Osoby

pia§/ne będące członkami Spółdzielrri biotątdział w Walnym Zgtomadzeniu pzez usta96
97
98

w przypisie numer 1.
§7ó ust.3 dodany mocą §1 pkt.55 lit.b uchwały wymienionej
w
przypisie numer 1.
wymienionej
uchwały
§77 ust.2 skreślony mocą §1 pkt.5ó
§82 w

brzmicniu ustalonym mocą §1 pkt.57 uchwały wymienionej w przypisie numer

1.

99 Tytrł oddziału 1w xozdzialev w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.58 uchwały wymierrionej w przypisie
numer

1"

w przypisie numer 1,
§83 w bzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.59 uchwały wymienionej
rOr
w ptzlpisie numer 1.
wymienionej
uchwały
§84 w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt,59

tOO
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:W
nolt/iofiego v/ tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępawać więcej niż iednego członka,

2. Członek mź pfawo koruystańa na własny koszt z pomocy ptawnej lub pomocy
z których pomocy kotzysta członeĘ ńe maląpfa§/a zabietanla

eksperta, jednakże osoby,
głosu.

3. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilośćposiadanych udziałów.
4. §( Walnym Zgromadzeńu mają pmwo uczestniczyć członkowie Zarządła i Rady
Nadzorczej z ptawetn zabterańa głosu, a także - z głosem doradczym - goście zaptoszeń
ptzez Zatządlllb ptzez Radę Nadzotczą,

Do ,wyłącznejwłaściwości
§7alnego Zgtonadzeńa należy:
uchwalanie kierunków tozwoju działalnościgospodatczej oraz społecznej i kuttunlnej
§85.

1,)

lj,?

1.

Spółdzielni;

2) wybót członków Rady Nadzor.r"j;'o'

3) rczpatrywanie sprawozdań Rady Nadzotczei, zatwterdzańe spwwozdań rocznych i
sptawozdań finansowych Zatząda, podejmowanie uchwał co do wniosków członkóvr
Spółdzielni, Rady Nadzorczej Lub Zanądu w Ęch sptawach cxaz adzielanie absolutorium członkomZarządu;
4) tozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego pfotokołu polustracynego z
działalnościSpółdziebri otaz podejmowanie uchwał §/ rym zakresie;
5) podejmowanie uchwał w sprawie podziałw nadwyżki bilansowej lub sposobu

poĘcia

Strat;

6) podejmowanie uchwał w sptawie zbyca nieruchomości, zbycia
tębnionei jednostki otgańzacyjnej; 1M

zdt<łada

lub innej §Tod-

7) podejmowanie uchwał w sptawie twotzenia, przystępo§iania i występowania z otganiza.
cji gospodatczych oraz w sptawie zbycla akcji lub adziałów w tych otgańzacjach;
8) oznaczańe nzjwyższei sumy zobawiązań |akie Spółdziekria może zactrynąć;

9) wytażańe zgody na podięcie ptzęz Spółdzielnię działalnościinwesĘcyjnej w zakresie
okteśionym w §4 usl2 pkt.z; 195
10) wytażańe zgody na zaciagańe ptzez Zatząd ktedytów bankowych i innych zobońązań,
jeżeii wysokoŚĆ zobowiązańa ptzektacza kwotę 10 o/o ptzychodów Spółdzielni §/ poptzednim roku obtachunkowym;
11) podeimowanie uchwał w sprawie połączeńa się Spółdzielni z inną spółdzielnią podztału otaz likwidacji Spółdzielni;

L2) rczpaaywanie w postępowaniu wewnąttz spółdzielczym odwołań od uchwał Rady
Nadzorczei;

13) podeimowanie uchwał w sprawie ptzeznaczenia budynku lub jego części dla osób wymagających opieki;
14) uchwalanie zmiat statutu;
102

§85 ust.1 w zakresie nazwy olganu ,,Wa/ne Zgromadv,enie" otaz zastąpienia w pkt,1 - pkt.15 przecinków
śtednikami, w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.óO Jit,a - lit.b uchwały wymienionej w przypisie numer 1.

103

§85 ust.1 pkt.Z w btzemieniu ustalonym

104
105

w §1 pkt,ó0 lit.c uchwały wymienionej w przypisie numet
§85 ust.1 pkt.ó w bzemieniu ustalonym w §1 pkt.60 lit.d uchwały wymienionej w przypisie numer
§85 ust.1 pkt.9 w bzemieniu ustalonym w §1 pkt.ó0 lit.e uchwały wymienionej w przypisie numet
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1.
1.

1.

::%ł

15) podejmowanie uchwał w spralłie ptzystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze zslązku
tewizyjnego otaż upo§/ażńeńa Zatządu do podejmowłll7a dziaŁań v/ tym zakresie;
16) wybót delegatów na zjazd związlr:.l tewizyinego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona;
17) uchwalanie tegulaminu §falnego Zgtomadzeńa i tegulaminu Rady Nadzotczej, jeżeh
zaldzie polrr:zeba tszczegółosłtenia przepisów statutu tegulujących t yb zuloływańa,
ptowadzenia obtad i podejmowarria uchwaŁ ptzez te otgany; 10Ó
2. Postanowienie ust.1 pkt 6, ńe dotyczy ustanawiania pfa§/a odtębnei własności
1okali.

L §7alne Zgromadzenie zwołuje Załząd przynajmńej taz w roku w ciąu 6
§86.
(, ry łrir) miesięcy po upływie toku obtachunkowego"
2. Ponadto Zarząd zwołuje lWalne Zgromadzenie na żądańe Rady Nadzotczej lub
1:7

na żądanle co najmniei 1/1,0

(jedne1

dĘuiątę/) członkóvl.

3.Żądańe zllłołlnia §falnego Zgtomadzenia powinno być złożone pisemnie z podaniem celu iego zvłoŁańa.
4. §7 ptzlpadku wskazanym w ust.2, Załząd obowiązany jest zwołlć §7alne Z§omadzeńew takim terminie, aby mogło się ono odbyć prued upływem 4 (c{erech)tygodni od
daty zgŁoszeńa żąóańa. Jeżeh to nie nasą)i, zwołuje je Rada Nadzotcza, mnązek rewizyj11y, §/ któr,r,m Spółdzielnia jest ztzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt Spół-

dzielni.
§87. 'o'1.

O

czasie, miejscu

i porządku obrad

\Walnego Zgromadzenn zalńadamia

członków na piśmieco najmniej 27 (dwad{eściajed,en)dni ptzed tetminem posiedzenia §7alnego Zgramadzeńa. Za-wiadomienie powinno określaćczas, miejsce, potządek obrad onz lnfotmacje o miejscu wyłożeniawszyst}ich sprawozdań i projektów
uchwał, które będą przedmiotem obtad onz jnfotmację o prawie czŁonka do zapoznania
się z tymi dokumentami.
2. Ptojekty uchwał i żądańa zamieszczeńa oznaczonych spraw w poządku obrad
§7alnego Zgtomadzeńa majapfawo zgŁaszać: zarząd, nda tadzorcza i członkowie. Ptojekty uchwał, v/ tym uchwał pfżygoto§/żnych w wyniku tych żądań, pourinny być wykładane
na co najmniej 14 (cęernaśdĄdni ptzed tetrnińem'§7alnego Zgromadzeńa,
3. Członkowie maja plav/o zgłaszać ptojekty uchwał i żądańa, o których movua §v
ust.2, w teffiinie do 15 (ptętnastu)dni przed dniem posiedzenia §falnego Zgromadzeńa.
Ptojekt uchwały zgŁaszatej pruez człot;.ków Spółdzielni musi być popatty ptzez co najmniei 10 (d7lenęciu) członków,
4. Członek fna pfa§io zgłaszańa poprawek do ptojektów uchwał oraz wniosków
nie późnie1 ńż na 3 ftd dni ptzed posiedzeniem'§falnego Zgromadzeńa.
się wszystkich

S.7arząd ptzygottuie pod względem fotmalnym i przedŁoży pod głosowanie na
Zgomadzeniu ptojekty uchwał i poprawek zgłoszone ptzez członków spółdziel-

'§7alnym

fi.

too

tol
toa

§85 ust.1 pkt.17 w brzemieniu ustalonym w §1 pkt,60 lit.f uchwały wymienione! w ptzypisie numer t.
§8ó w

bzemieniu ustalonym w

§87 w

brzemieniu ustalonym w §1 pkt.62 uchwały wymienionei w ptzypisie numer

§1 pkt.ó1 uchwały wymienionei w przypisie numer 1.
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§88.'on 1. §7a}ne Zgrr>madzenie moze podejmować uchwały jedynie w sprawach
objętych porządkiem obtad podanlrm do wiadomości członków w terminach i w sposób
okteŚlony w ustawie. Nie dotyczy to uchwały w sprawie odwołania człotka Zauąda,któ.
remu'07alrre Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium. §7 takim pzlpadku głosowanie w
sprawie odwołanie tego członkaZatządu następuje na tym samym Walnym Zgromadzeńu,
na którym nie u&ielono absolutorium t zg].oszonc> wniosek o odwołanie.
2. §7alne Zgtomadzenie jest ważne ńeza7,eżńę od liczby obecnych na nim czŁonków.
3. Uchwałę uważa stę za podjętą jeżell za uchwałą opowiedziała się wymagafi^ w
ustawie lub statucie większośćogólnej 1lczby członków uc7estniczących w Walnym Zgomadzeniu. Jednakże w sprawach likwidac|i Spółdzielni" przezflaczęnia majątku pozostałego

po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia za_
kładu lub innej wyodrębnionej jednostki otganizacyjnej d<l pod|ęcia uchwały konieczne iest
aby w §7alnym Zgrornadzeniu, na których uchwała była poddana pod głosowanie, uczestńczyła co najmniej 1 / 1,0 (iedna dĘesiąta) ogólne| liczby uprawnionych do głosowania.
4.Przez ogólną liczbę członków uczestniczących w §7alnym Zgromadzeniu, o któtej mowa w ust.3, tozumie się ogólną liczbę członków biotących ważnie ldziaŁ w danym
głosowaniu.
5. Uchwały §7alnego Zgtomadzenia dotyczące:

1) likwidacii Spółdzielni

- podejmowane sąwiększośĄTł(trrycll cąwartjlcb)głosów;

2) zniany statutu, potączenla się z inną SpółdzielnĘ oraz odwołańa członków Rady Nadzotczej - podejmowane sąwiększoścĘ2/3 (dwócb ttęcicb) głosów.
§89."o 1. Uchwały §7alnego Zgromadzerua obow'lązwla wszystkich członków
SpółdzieLri oraz wszystkie jej organy.
2. Uchvłałasprzeczna z usta§/ą jest nieważna.

3.Uchylałz sptzeczfLa z postanowieniami statutu, bądź dobrymi obyczajami lub godząca w intetesy Spółdzielni, albo rnEąca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu.

4.Każdy czŁonek Spółdzielni Lwb Zatząd Inoze wyoczyć powództwo o uchylenie
uchwały. Jednakże pfa§/o zaskatżeńa uchwały w sptawie wykluczenia aibo wykeślenia
członka przysługuie wyłącznie członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu.
S.JeżeliZatządwyt^cza powództwo, Spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez Radę Nadzotczą. §7 wypadku nieustanowienia pełnomocnika sąd właściwy
do ulzpoznania sptawy ustanawia kutatota dla Spółdzielni.
6. Powództwo o uchylenie uchwały'§falnego Zgtotnadzenia powinno być wniesione w ciągu szeŚciu tygodni od dnią jego odbycia, jeżeh zaśpowództwo wnosi członek nieobecny na Walnym Zgrcmadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania * w cĘu sześciu ty-

godni od dnia powzięcia wiadomości przez tego czŁonka o uchwale, ńe późruej jednak nlż
ptzedupływem toku od dnia odbycia \Walnego Zgromadzeana.
7.Jeżell, usta\v,a lub statut wymagaiązawiadomierua członka o uchwale, termin sześciotygodniowy wskazany w ust.6 biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego \M sposób wskazany w statucie.
tol

llo

bpemieniu ustalonym w §1 pkt.ó3 uchwały wymienionej w przypisie numet
§89 w brzemieniu ustalonym w §1 pkt.ó4 uchwały wymienionej w przypisie nrrmer
§88 w
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8. Sąd moze nie uwzględnić upływu tetminu, o którym mo§/a w ust.6, jeżeh uazymanie uchwały §7alnego Zgromadzenia w mocy w},wołałoby dla członka szczególrrie dotkliwe skutki, a opóźńeńe w zaskańeniu tej uchwały jest usptawiedliwione rvyjatkowymi
okolicznościami i nie jest nadmieme.

9. Otzeczeńe sądu ustalające nieistnienie albo nieważnośćuchwały \Walnego
Zgromadzenta bądź uchylające uchwałę ma moc pfa§/ną względem wszystkich członków
Spółdzielni oraz wszystkich jej otganów.
'§7alnego Zgromadzenia otwieta
przedstawiciel organu, który
§90.'111. Obmay
zlxrołzŁ to Zgromadzenie i zarządza qóór prezydium w głosowaniu jawnym w składzie:
przewodnic zący, z^stępca i sektetatz lub pzewo dńczący i sektetau, względnie tylko przewodniczący. Członkowie Zanądu nie mogąwchodzić w skład prczydium.

ńe

2. Po dokonaniu wyboru ptezydium, pzewodniczący zatządza g}osawanie w spra-

potządku obtad. §falne Zgtomadzeńe może skeślićz potządka obrad poszczególne

sptawy lub odroczyć je do następflego Zgromadzetlia, a także ztńeńć kolejność sptav/ w
poządku obrad, nie moze iednak wptowadzić do poządku obtad Zgromadzenia spraw nie
przesitdzianych w nim wcześniej.

L Członkowie obecni na lX/alnym Zgtomadzeniu - ieżeh zajdzie taka poazeba - *ybi"mią ze swego grona komisje tegoż Zgtomadzeńa, aw szczególności komisie
§901.4,1?

skrutacyjną oraz komisję wnioskową.

2. Zadańem komisji skrutacyjnei iest:
1) sprawdzanie na podstawie wykazu członków ich obecności na Zgromadzeniu oraz podawanie ltczby obecnych członków;

2) obhczante wyników głosowania i podawanie tych wyników przewodnicżącemv Zgomadzetia oraz wykonywafue innych czynnościzwĄzanych z ptżeptowadzeniem głosowanla;

3) przedstawianie zg!.oszonych kandydatut w wybotach do Rady Nadzotczej lub delegatów
na zjazd zuliązlu.
3. Zzdańem komisji wnioskowe! jest rozpatrywanie pod względem formalnym i
fżecżoyń/ym zgŁoszottych Zgtomadzeniu wniosków otaz zredagowanie ostatecżnei ich wetsji i przedstawienie tych wniosków Zgromadzeńa.
4.Każda, komisja wybiera ze swego gfona ptzewodniczące1o komisji. Pzewodniczący składa Zgrornadzeniu sprawozdańe z czyrlm.ości komisji i przedstawia wnioskj. Z
pzeprowadzonych czynności komisja spotządzaprotokół, który to protokół obowĘzani są
podpisać w§żyscy jej członkor,vie.
§90'. "'1. Po ptzedstawieniu spfawy, zamieszczonejw poządku obrad przewodniczący Zgtomadzenja otwiera dyskusję, udzie}ając głosu w kolejnościzgłaszańa się. Za zgodą większości obecnych członków dyskusja może być pueprowadzona nad kilkoma punktami p orządku obrad łączńe.
2. CzŁotkomZauąda i Rady Nadzorczej przewodnicząq udziela głosu pozakolejnością.
ttt

§90 w brzemieniu ustalonym

w §1 pkt.65 uchwały wymienionej w przypisie numer
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§901 dodany mocą §1 pkt.66 uchwały wymienionej w przypisie numer 1.
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§902 dodany mocą §1 pkt.6ó uchwały wymienionej w przypisie numet 1.
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3. Przewodńczący ma ptawo zsrtócić uwa$€ mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub ptzekncza czas ustalony dla przemówień. Niestosującym się do uwag przewodniczący może odebrać głos. Przewodniczący rr'ożę taz udzie]ić głosu w tamachrepliki,
4. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, któta w danei sprawie
jlżptzemavłuła.
5. §7 sprawach fotmalnych przewodńczący udziela' głosu poza kolejnaścĄ" Za
wnioski w sprawach formalnych u,waża się wnioski w puedmiocie sposobu obradowarria i
głosowania, a w szczególności dotyczące: (1) głosowanla bez dyskusj| (2) ptzenrania dyskusii; (3) zamkńęcia lisĘ mówców; (4) ogtańczeńa czasu ptzemówień; (5) kolejnościi
sposobu uchwalania wniosków; (6) zatządzeńaptzet:xly w qbradach. W dyskusji nad wnioskami w sptawach formalnych mogą zabierz'ć głos jedynie dwaj mówcy * jeden za i ieden
ptzeciw wnioskowi. Po zamknięciu dyskusji ptzewodniczący zebtania poddaje pod głosowanie wnioski, którc ptzymuje się zwykłą większościągłosów.
6. Przewodniczący Zgtomadzeńa nie bierze udziału w dyskusji bez zg!,oszeńa.
§fszystkie pozostałe zasady udziaŁu w dyskusji obowiązują r6wńeż wszystkich członków
ptezydium.
7. Oświadczeńa do ptotokołu po§/lnny być składane na piśmie - osobno w różnych spmwach z podaniem imienia i nazwiska na fęce sekretatza Zgromadzenia w czasie
wyzfiaczoflym pfiez ptzęwodniczącego Zgromadzenia,
§903. Po zamknięciu dyskusji i wysłuchaniu odpowiedzt referenta ptzewodńczący
poddaje pod głosowanie wnioski doĘczące poszczeglklych spraw zamjeszczonych w pouądku obtad, ptzesazegaiąc z^s^dy, aby wnioski najdal€1idące były głosowane w pierwszej
kolejności. §7arunkiem tozpattzeńa zg!.oszonego wniosku jest obecnośćwnioskodawcy w
trakcie jego rczpattyl,vania i głosowltia.'|o
§9On. "u 1. Kandydaci na czŁonków Rady Nadzotczej zgłaszań sąptzez członków
w Ębie okteślonym w §87 ust.3 - ust.4, to jest zatówno w terminie do 15 (pietnastu) dnl
przed dniem posiedzenia \Walnego Zgtornadzenia jako projekt poparty ptzeż co najmniej
10 (d{esięciu) członków, iak też w terminie nie później niż na 3 (try) dni ptzed posiedze-

niem §7aln ego Zgxomadzeńa ako wnios ek cz łonka. D o zgłosze ńa- nateży- dołączyć zgodę
na kandydowanie. Zgoda taka może być również udzietona ustnie do protokołu §falrrego
Zgtomadzeńa.
j

2. §7ybory do Rady Nadzotczej ptzeptowadza się za pomocą ptzygotowanych
przez komisję skrutacyjną katt wybotczych. Jednakże w ptzlpadku ptzeprowadzania głosowań ża pomocflą elekttonicżnego systemu oddawania i zkczańa głosów rvybo{y do Rady
Nadzotczej przeptowadza się za pofnocą tegoż systemu w sposób gwałafltlJiący ąność
wybotów. Powyższe stosuie się również do głosowańa nad odwołaniem członka Rady
Nadzotczej. l16

3. Głosujący zostawia liczbę nie skreślonych nazwisk nie większą od liczby wakują'§[/
cych miejsc,
ptzypadku, gdy llczba nazwisk na złozonei do umy karcie wybotczej jest

114

dodany mocą §1 pkt.6ó uchwały wymienionej w ptzypisie numer 1.
§904 dodxry mocą §1 pkt.66 uchwały wymienionei w ptzlpisie numer 1.
116 Zdarie drugie w
§9Oa dodane mocą §1 uchwały §7alnego Zgrornadzeńa §Varszawskiej Spółdzielni lvfieszkaniowej ,,Żohborz Centralny'' z drtta23 cżef§/ca 2013 rokuw sprawie zmiany statutu.
§903
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,%J
większa od liczby miejsc wakujących w składzie Rady Nadzorczei, głos uważa się za nieważny,

4.Liczbę głosów oddanych na poszczególrrych kandydatów oblicza komisja skrutacyjna. Przewodniczący komisji pzedstawia wyniki głosowania.
5. Za osoby wybtane do Rady Nadzotczej usraża się kandydatów,któruy otruymah
większośćgłosów stosownie do §88 ust.3 i ust. , ptzy czymKczba wybnnych osób nie może przekraczaćhczby miejsc wakujących w składzie Rady Nadzatczej. Jeżeh powyższe głosowanie nie doprowadziło do obsadzenia wszystkich mandatów, zatządza się drugą tute
głosowania, do której staie co najwryżej podwójna ltczba osób w stosunku do nieobsadzonych mandatów spośród kandydatów, który w pierwszym głosowaniu c>&zymaL najwięcej
głosów lecz nie osiągnęii większościwymaganej zgodnie z §BB ust.3 i ust.4. \X/ przlpadku
nie obsadzenia wszystkich mandatów w obu powyższych głosowaniach zzrzndza się koleine

tury głosowan1^, przy uwzględnieniu zasad dotyczących
głosów o wyboze decyduje dodatkowe tajne głosowanie.

d-g"i

tury. Przy równej liczbie

§9Ou. "'1. Obrady'§7airrego Zgrornadzenia są protokołowane. Protokoły powinny
być sporządzone nie późńej ńż w terminie 60 dni od zakoilczenia obrad. Ptotokoły podpisuje ptzewodniczący i sekretatz Zgromadzeńa, a gdy sektetarza ńe wybrano - tylko
ptzewodniczący, Podpisujący nie mogą odmówić złożęńa podpisów pod ptotokołem. Mogąwszakże wnosić na piśmiezastłzeżęńa i uwagi do tteści protokołu, Będą one dołączone
do protokołu jako jego zaŁączntk.
2. §7 protokole obrad §7alnego Zgromadzenla należy oznaczyć datę posiedzenia,
numel ptotokołu, potządek obrad, omówienie dyskutowanych na posiedzeniu spfa,§/ oraż
treśćpodjętych uchwał. §7szelkie dodatkowe dokumenty będące przedmiotem obtad, w
tym lista obecności członków ot^z żaproszonych gośc1zg}aszane pisemne wnioski, pfotokoły Komisji §falnego Zgromadzeńa należy załączyćdo ptotokołu.
3. Ptotokoły ptzechowuje zatząd Spółdzielni co naimniej pruez dziesięć laĘ o ile
puepisy w sptawie puechowywańa akt nie ptzewidują tetminu dłuzszego.

2. RadaNadzorcza
§91. Rada Nadzorcza sptawuje kontrolę t nadzót nad działalnoścĘSpółdzielni.

§92. 1. Rada Nadzorcza składa się z 13 osób. Wyboru członków Rady Nadzotczej
dokonuje §falne Zgromadzenie w głosowaniu tainym spośtód nieograniczonej liczby
członków Spółdzielrri. §7 skład Rady Nadzotczel możebyć także wybtana osoba nie będąca członkiń Spółdzielni wskazanaptzez osobę pfa,§/llą będącą członkiem Spółdzielni, 1,18
Z.Kadencja Rady Nadzotczej wynosi trzy lata i trwa od dotocznego §flalnego
Zgromadzeńa, tz którym Rada Nadzorcża została wrybtata, do dotocunego §7alnego
Zgromadzenia odbywanego \xl tzecim toku kalendarzowym od wybotów, na którym po§/inien być dokonany wybót Rady Nadzotczej. Członek Rady Nadzotczej może być odwołany ptzedupływem kadencji przez Yl alne Zgtomadzerl7e. !"
3.§7 razie ustąpienia członka Rady Nadzorczel, odwołania go lub utfaty mandatu
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§905 dodany mocą

§l pkt.ó6 uchwały wymienionej w przypisie numet

1.

§92 ust.1 w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.67 lit.a uchwały wymienionej w przypisie numer
§92 ust,Z w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.ó7 lit.a uchwały wymienionej w przypisie numer

JJ

1
1

W
wskutek ustania członkostwa w Spółdzielni, na wakujące miejsca do końca kadencji wchodzą członkowie wybtani na najb[ższym'§7ałnym Zgromadzeniu. "o
4. |skreśhnj|121
5. |skrvśtoĄ12
§93. t. Do zakresu działańaRady Nadzorczej należy:
1) uchwalanie planów gospodatczych otaz pfogfafuó§/ działalnościspołecznej i kultumlnej
Spółdzielni otaz uchllłalanie opłat lokalowych, z wyjątkiem opłat tieza|eżnych od Spół-

dzielń;lB

1,1.

§7 zakresie dotyczącym temontów onz działalnościspołbcznej i kulturalnej Rada NadzotczL zobowrązana jest do współdziałańa zRadami l(olonii. 12a

2) nadzót i kontrola działalnościSpółdzielni poprzez
a) badanie i ocenę sptawozdań finansowych Spółdzielni;
b) badanie i ocenę okresowych sprawozdańZaruądl;

c) dokonywanie ocen wykonania puez SpóŁdzielnię jej zadań gospodatczych, ze sżczególnym uwzględnieniem celowości, zetelności i gospodamośct dziaŁań Zatządu w
tr7m zaktesie;

d) dokonyT varrie oktesowych ocen przestnzęgatńapnez Spółdzielnię pfaw jej członkow;
e) ptzeprowadzatie kontroli realizacjiptzez Zatząduchwał organów Spółdzielni;
f) pzeprowadzante kontoli nad sposob em załanviańa puez Zatząd wniosków innych
otganów Spółdzielni i iei członków;
3) podejmowanie uchwał w sptawie badańa sprawozdania finansowego Spółdzielni, §/ §lrn
uchwał o wyboue podmiotu baĘącego sptawozdanie;
4) podejmowanie uchwał w sprawie puylęcia w administrację budynków nie stanowiących
własnościSpółdzielni;
5) zatwieńzanie struktury otgańzacyjnej Spółdzielni;

6) |skrvśloĄlzs
7) podziaŁ Spółdzielni na kolonie;
8) wybór i odwoływanie członków Zatządl
9) tozpatrywanie odwołań od decyzjiZałządu-ur postępov/aniu wewnąfuz spóŁdzielczym;
9)podejmowanie uchwał w sprawie ubycta lub obcĘenia nieruchomości, nabycia zakŁadu lub innej wyodtębnionej ednostki otgantzacr1t .j; .1'ł
10) rozpatrywanie skarg na działalnośćZatządu;
11) opiniowanie sprawozdań t projektów uchwał przedkładanych puez Zarząd \}Vdnemu
j

tzo

lzt
lzz

§92 ust.3 w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.67 lit.a uchwaĘ wymienionej w ptzypisie numer 1.
§92 ust.4 w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.67 lit.b uchwały wymienionej w przypisie numer 1.

brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.ó7 lit.c uchwały uymienionej w pzypisie numer 1.
§93 ust.1 pkt.1 w btzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.68 lit.b tiret pierwsze uchwały z ptzypisu numer
tzł §93 ust.1 pkt,11 dodany mocą pkró uchwały z ptrypisa numer 2.
§1
tz:

lzt

lz0

§92 ust.5 w

§93 ust.1 pkt,ó skreślony mocą §1 pkt.ó8 lit.b tiret drugie uchwały wymienionej w przypisie numer 1.
§93ust.1 pkt.91 dodanymocą§1 pkt.ó8 lit.b itettęecieuchwaływymienionej wprzypisienumer1-
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Zgromadzeńu;

12) składanie Warnemu Zgtomadzeniu sptawozdań zawierających w szczególności wyniki
konto]i i ocenę sprawozdań finansowych;128
13) uchwalanie zasad tozhczańa na poszczeEólne lokale kosztów inwestycji i modemŁacji
budynków otaz zasad tozhczatia kosztów gospodarki zasobami Spółdzielrri;
14) podejmowanie uchwał w sptawie .lirykluczenia ze SpółdZielni i wykreślenia z rejestru
członków Spółdzielni
15) uchwalanie tych regulaminów, których uchwalanie nie jest zasttzężone do kompetencji
innych otganów Spółdzielni;

16) podelmowanie uchwał w sptawie czynności ptawnych,dokonywanych między Spółdzielniąa członkiem Zatządu lub dokonywanychptzez Spółdzielnię w interesie czŁonka
Zarządu otaz teptezentowanie Spółdzie}ni przy tych czynnościach;
17) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do otgantzacji społecznych i
wystąpienia z ńch;
18) podejmowanie uchwał w sprawie zgody na zaciryańe przez Zatząd kedytów banko_
wych do wysokości 1,0o/o przychodów Spółdzielni w popzednim roku obtotowyrn. "9
2. §7 sptawach wymienionych w ust.1 pkt 16, Spółdzielnię reprezentuje dwóch
dziaŁającychŁącztieczłonkówRadyNadzorczej,upor.vażnionychptzezRadę.
3. Rada Nadzorcza może żądać od Zatządu i ptacowników Spółdzie]ni wszelkich
wyiaśnień i sptawozdań, pneflądać księgi i dokumenty ot^z sprasrdz*ć bezpośrednio stan
maiątku Spółdzieln|
4. Rada Nadzorcza rczpatfiJ}e opinie i wnioski zgłaszane ptzez rady kolonii.
sobie i,ch wykoteystania Rada powiadamia odpowiednio właściwąradę kolonii. 130

O spo-

5. Rada Nadzotcza dokonuje oceny działalnościrad kolonii, rozpatruje zgłasżane w
tym zakresie wnioski i skargi. Rada Nadz orcza upla§łniona jest do uchylania uchwał rad kolonii niezg<ldnych z przepisami pfav/a, statutu, uchvzałami lWalnego Zgtonadzeńa i Rady
Nadzotczej, a także gdy uchwały te naruszajązasady rachunku ekonomicznego lub zasady

wspólżycia społecznego. "'

§94. 1. Członek Rady Nadzotczej nie moze zalmować się interesami konkwencyjnlłrni wobec Spółdzielni, a w szczególaości nie może być wspólnikiem lub członkiem
wŁadz przedsiębiotcy prowadzącego dzjałalnośćkonkurencyjną wobec Spółdzielni lułl
przedsiębiotcy pozostaj ącego z e Spółdzielnią w stosunkach gospodat czy ch.
2. Zakaz, o którym mowa w ust.1, doĘczy także maŁżonka członka Rady Nadzotczej, osoby pozostającej z czŁonlłem Rady w stałprr pożyciu otaz ktewnych i powinowatych w linii ptostej i do drugiego stopnia linii bocznej.
3. Za zajmowanie się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni uznaje się w
szczególności zatrudnienie, posiadzńe udziaŁów lub zasiadańe we władzach podmiotów
gospodarczych, które świadcząusługi lub dostatczajątowaty l:ra tzecż Spółdzielni, jak tówtzz
tzs
tzo

t:o

tlt

§93 ust.1 pkt.11 w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.ó8 lit.b tifet czlvatte uchwały z przypisu numer 1.
§93 ust.1 pkt.12 w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.ó8 lit.b tiret piąte uchwały z ptzypisu numer 1.
§93 ust,1 pkt.18 w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt,óS lit.b tifet sżó§te uchwały z przypisu numer 1,
§93 ust.4 w brzmieniu ustalonrlm mocą §1 pkt.ó8 lit.c uchwały z ptzypisu numet 1.
§93 ust.5 w

brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.68 lit.d uchwały z prryplsu numer
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1.

niez prowadzenie tal<tej działałnościgospodarczei, któta wytr'ag^ zaw-letańa umów cywilnopfav/flych ze spółdzielnĘ.
4. §7 przypadku naruszeńa zakazu, o którym mov/a w ust.1-3, Rada Nadzorcza
moźe podiąć uchwałę o zawieszeniu czŁonka Rady w pełnieniu czynności, zawadam)ając o
trrrrn niezwłoczńe zarząd. zauąd §r teminie sześciu tygodni od dnia oftzymzńa zaslla'domienia zwołuje §falne Zgrcmadzenie któte podejmuie uchwałę o uchyieniu zawieszenia lub
odwołaniu zawieszonega człottka l{ady. 1i2
§95. 1. Rada Nadzorcza wybiera ze sv/ego gtona przewodniczącego, dwóch zastępców i sekrctatza Rady. Rada powołuje Komisje RewŁyjną i może powołać inne komisje,
okeślającjednocześnie zaktes ich dza,Łann
2. Przewodniczący Rady Nadzorczei, i"go zastępcy i sektetarz stanowią 1ej ptezydium. Zadanlemprezydium jest otganlzowanie ptac Rady,

3. fskreśhĄ133
4. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób, powoŁatych z grcna członków Rady
Nadzotczej na oktes jej kadencji. Zadańem Ę Komisji jest kontolowanie prawidłowości,
celowoŚci i rzetelnoŚci dzałańa Zaruądu onz ptżestnaegańa przepisów statutu. Komisja w
tazie stwierdzeńa niepnwidłowościma pfav/o złożentawniosku do Rady Nadzotczej o
odwołanie członka Zatządu,
5. §7 ptacach komisji Rady Nadzotczej mogą brać udznł z głosem dotadczym zaptoszeni ptzez Ftadę członkowie Spółdzielni nie będący członkami R"dy,

§96. |skreśtorJ,l'*
§97. i::

L Tetmin i potządek obrad ustala pzewodniczący Rady Nadzotczej, a w

azie jego nieobecności jego zastępca lub sekretarz. Przewodniczący Rady Nadzotczei, a w
nzte)ego nieobecności jego zastępca,jest obowiązany do zwoŁańa posiedzenia Rady na pi-

7/3 czŁonków Rady lub na wniosek Zatządu. §7 takim ptzypadku posiedzenie plename powinno się odbyć w terminie cztemastB dni od daĘ złożeńa
wniosku. Na wniosek upmwnionych do żądanja zsroŁańa posiedzenia Rady w porządku
semny wniosek co najmniej

obrad posiedzenia powinny być zanieszczol7e ozr.aczolteptzez ntch spfawy.

2. Zawadomienie o terminie posiedzenia Rady wtaz z porządkiem obtad doręcza

się członkom Rady oraz osobom uptawnionym do brańa w nim adziału przynĄmrnej na
siedem ónl przed,wyżnaczonyrr' terrninem. Do zawiadomienia powinny być dołączone projekty uchwał i inne rnaternły w sptawach, któte mająbyć fożpatfywanepfiez Radę.

3. Na posiedzeniu, ptzed zatwietdzeniem porządku obtad, członek Rady lub Zarządumoże zgłosić pzewodniczącetnll obtadom Rady wniosek o zmianę lub uzupełnienie
porządku obtad.
4. W posiedzeniu Rady moga btać udział osoby nie będące czŁonkamj Spółdzielrri
z,aptoszoree przez ptzewodniczącego Rady lub ptzez ptowadzącego to posiedzenie czŁonka

Rady.

tlz

ul

§94 ust.4 w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt,ó9 uchwały wskazanej w pt4,pisie numer 1.
§95 ust.3 skreślony mocą §1 pkt.70 uchwały wskazanej w pzypisie numet 1.

tsł §9ó skreślony mocą §1 pkt.71 uchwaĘ wskazanĄ w przypisie numer ]..
tls
§97 w brzmieniu ustalon;,łrn mocą §1 pkt.72 uchwały wskazanej w pzypisie numer
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1.

-%
§97'. "! L Prowadzący posiedzenie Rady stwierdza prawidłowośćiego zwołania i
zdolnośćdo podejmowania uchwał,

2.Ptowadzący posiedzenie kieruie jego pruebiegiem, udziela głosu, za.uądza głosowanie otaz ogłasza wyniki.

fomalnych prowadzĄcf posiedzenie udziela głosu poza kolejnoścĘ
zglaszanla sĘ. Za wnioski w sptawach fotmalnych u-waża się,wniclski dotyczące sposobu
3. §7 sptawach

obradowania i glosowania.
4. §7nioski i oświadczeniado ptotokołu mogą być zg]aszane ustrrie lub na piśmie.
\W sprawrch rozpatqwanych na posiedzeni:ch plenamych Rada podej§97'. 'o 1.
muje tozstt zy gńęcia w formie uchwał"
2. Sptawy umieszczone w potządku obnd posiedzenia plenarnego Rady, a mlłasz*
czakończone uchwałą powinny być wcześniej zaopiniowane ptzez -właściwekomisje Rady
i w rniarę potfzeby pfiez Zatząd otuz ptzez tadcę prawnego.

3. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większoścĘgłosów, w obecności co
naimniei połowy statuto§/ei liczby jej członków, jednakże w sptawach wymienionych w §93
ust.1 pkt.8 i pkt.91 uchwały podejmowane są §/ obecności co najmniej 2/3 członków Rady
Nadzotczej.
4. Głosowanie odbyr,va się jawnie, z wyjątkiem wyboru i odwołania członka Zatządu. Na żądańe co najmniej dwóch obecnych członków Rady, przewodnicząq zebnńa zarządza taine głosowanie tównież w innych sptawach.

Z

obrad Rady sporządza się ptotokół, który jest podpisywany przez przewodniczącego posiedzenia i sekretatza Rady. 1]ł
§973.

Komisja Rady wybieta ze swego grona przewodnic z,ące1o.
2. Członek Rźdy, ptacuiący iednocześnie w kilku komisiach, może byĆ przewodniczącyrn tylko jedne| z ntch.
3. Komisja uzgadńa stanowisko przez głosowanie zslykłą większoŚcĘ głosów.
Członek Komis|i może uzasadnić swoje zdańe odtębne kótkim zapisem w ptotokole z
prac Komis|i.
4. Ptotokół z posiedzeńa l(omisji podpisuje przewodniczący l(omisji.
\il/alnym
5. Komisja Rady tozpatruje sptawy: zlecone przez Radę; zgŁoszote na
Zgromadzeniu, wniesione do Rady Nadzotczei, podjete z własnej inicjatywy po uzyskaniu
§97n. ',:: 1.

aprobaty Rady.

§97'.'* 1. Rada wybieta członkóui Zanądw Spółdzielni w głosowaniu tainym spokandydatów. Wyboru dokonuje się na każdąz funlicji oddzielnieograńczonejhczby
śtód
nie.

dodany mocą §1 pkt.73 uchwały wskazanej w przypisie numet 1.
numer 1,
§972 dodany mocą §1 pkt.73 uchwały wskazanei w przypisie
l38
numer 1.
w
przlpisie
wskazanei
uchwały
§973 dodany mocą §1 pkt.73
136

l37

t39
110

§971

numer 1.
§974 dodany mocą §1 pkt.73 uchwały wskazanej w przypisie
§975

dodany mocą §1 pkt.73 uchwały wskazanej w przypisie numet
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1.

;w;
2.Po zgłoszeniu kandydatur Rada Nadzotcza ustala ostatecznąlistę kandydatów w
potądku alfabeĘcznym, a pfżev/odniczący obradom Ptady zatządza wybnnie komisji sktutacynej dla pzeptow adz eńa wyb otów.

3. Głosujący skeślanazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
4.

I(atę slybotczą uznaie

większa od jednego.

się za

nieważną gdy Eczbz nie skteślonych nazwisk jest

5. §7 przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej _ zgodnie z prue_
pisem §972 ust.3 _ hczby głosów, głosowanie powtarzż się na następnym posiedzeniu R dy,
a lista kandydatów powirrna być ponownie ustalona.

3. Zatząd
§98. 1. Zatządkieruje działalnoścĘSpółdzielriotażteptezentuie jąnazewnąttz.
2. Podejmowanie decyzji ńe zastneżonych w przepisach prawa lub w statucie dla
innych organów Spółdzielni należy do Zanądu.
§99. 1. Zatządskłada się z Zlub 3 osób, §/ tym Ptezesa i jego zastę pcy. Prczesa Za_
tządu v7bieta w tainlłrn głosowaniu Rada Nadzotczl". Pozostałych członków Zatządawy-

bieta w głosowaniu t inlrn Rada Nadzotcza na wniosek Prezesa lub w porozqmiefriu z
Ptezesem. Członkiem Zatządamoże być Głóvrny lśięgowy.
2. Z czŁonkami Zarządu zatrudnionymi
stosunek pmcy n^ podstawie umo§7y o pracę. 1o'

w Spółdzielni, Rada Nadzotcza nawiązule

3. Członek Zatządu może w każdej chvrili zostać odwołany puezPtadę Nadzorczą.
Ponadto §7alne Zgromadzenie może odwołać tych członkolv Zatządu, którym nie udzieliło absolutodum. Odwołanie \niry.łrnaga pisemnego vzaszdńetia, 1Ę
4. Odwołanie członka Zatządu nie natusza upmwnień wynikających ze stosunku
pt2cy,

Z odwołanym członkiem Zatząda stosunek ptacy rozwiąz,,ljeZatząd Spółdzielni.
6. Do członków Zatządll stosuje się odpowiednio postanourienia §94 ust,1-3.
5.

7,atząd składa sptawozdania
§100. 1. 14ą
Lgtornadzefiu. ''"

z

działalnościRadzie Nadzorczei, §7'alnemu

2. |rsklvśloĄ14
3. Zatząd obowiązany jest infotmować Radę Nadzorczą z siedmiodnio§/ym wyprzedzentem o zamiarze zalxratcja ulno,wy, którei wartośćświadczenia przektacza w złotych
równo:vartość 30.000 € (trrydĘestu EsięE euĄ.!!},
4. Zatząd informuje Radę Na.lz otcżą o bieżącej sytuacii finansowej Spółdzielni,
chyba że Rada Nadzorcza zwolni Załząd z tego obowiązku.

5. Zarząd zobowtązany jest do uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach Rady
Nadzotczej, chyba, że Rada Nadzorcza zwolni Zatząd z tego obowiązku.

lłt §99
'12

143

tł+

ust.2 w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.74 uchwały wskazanej w przypisie numer 1.
§(/ §99 ust.3 skorygowarry przepisem §1 pkt.7 uchwały wskazanej w puypisie numet 2.
§100 ust.1 w

brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.75 lit.a uchwaĘ wskazanej w ptzypisie numer

1.

§100 ust.Z skteśIony mocą §1 pkt.75 lit.b uchwały wskazatej w ptzy*plisie numet 1.
t+s
§100 ust.3 w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt,75 lit.c uchwaĘ wskazanej w przlpisie numer 1.
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,,W:

§101. Decy zje Zatządu są podejmowafl e w fotmie uchwał.

§102. Oświadczetia wolt za Spółdzielnię skladaia dwaj członkowie Zatządu lub je14Ó
den z nich łączńe z prokurentem lub pełnomocnikiem.
2. OŚwiadczeńa, o których molwa w ust.l, składa się w ten sposób, że pod
Spółdzielrri osoby upowaźnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.

17^zwą

§103.Zarząd może udziehć jednemu z członkónł Zatządl lub innei osobie pełnomocnictwa do dokony,wańa czynności ptawnych zvłiązanych z kierowaniem bteżącą działalnościąSpółdzielni lub jej wyodrębnionej organŁaryinie i gospodatczo jednostki, a także
pełnomocnictwa do dokonywania czynnościokteślonego rcózajlllub czynnościszczególnych.
§104. Regulamin Zatządw określa podział czynności między

członkami Załządu,

rcdzai spfa§/ zlsftżeżorLych do decyzji kolegialnych, t yb obndowania
uchwał ofaz !11t|e spta§iy otgańzacylne 7.aruąda,

i

podejmowania

4. fskreśloĄ 1a7
§105. |skreśloĄ
§L06. |skrvśloĄ

§l07. [skreśhnjĄ
§108. |skrcśloĄ

5. Rady Kolonii
§109.

1,.

Kolonię stanowi budynek lub zespół budynków Spółdzielni. PodznŁu

SpółdzieLri na kolonie dokonuie Rada Nadzorcz^.

Radę Kolonii wybiem zebuńe mieszkańców Ę Kolonii spośród członków
mieszkaiących na jej terenie. Zebrańe to może odwołać członka Rady Kolonii ptzed upływem kadencji. Uchwały podejmowane sąw głosowaniu jawnym, jednakże na wniosek 1/5
członków lczesfriczących w danym zebtaniu zatządza się głosowanie tajne. Zeblz;ńa te
zwołuje Zatząd z własnel inicjatywy, a także na wniosek 1,/70 czŁonków mieszkających w
danej Kolonii tub na wniosek Rady Koloń,przy cz.Jm zaurlżdomienie o zwołaniu zebnńa
powinno zawienć infotmację o jego czasie i miejscu otaz celu. Zawiadotńeń tych dokonuje
się na piśmie, co naimniej na 7 dni przed terminem zebtańa, poptzez wy1l.ieszenie ogło1€
,z.ń w biotze Spółdzielni, otaz w budynkach wchodzących w skład l{olonii.
3. §f skład Rady Kolonii moze być wybrany członek Spółdzielni, którego członkost§io iest zńązane z posizdańem lokalu w danej kolonii. Rada Kolonii rvybieta ze sv/eg,o
1a9
gtorra ptzew,odniczącego, jego zastępcę i sekteta tza rady,kt1ny stanowią jej ptezydium.
2.

t+o

numer 1.
§102 ust.2 w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.7ó uchwały wskazanej w przypisie

t1l addzi^ł4wrozdzialeY(§105-§108/skreślonymocą§1 pkt.77uchwaływskazanej wptzypisienumer1.
tłs §109 ust.2 w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.78 lit.a uchwały wskazanei w przypisie numer 1.
r+l

§109 ust.3 zdanie pierwsze w

brzmieniu ustalonym §1 pkt,8 lit.a uchwały wskazanej w pr4pisie numet 2,
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4. fskreśloĄ
5. \M przypadku usląplenia członka Rady Kolonii, odwołania go lub utaty mandatu
.
na jego miejsce na oktes do końca kadencji może wejśćczłonek wybrany rianalblŁszym
zebtańu mieszkańców tej kolonii. Ustęujłcy członkowie Rady I{oionii mogą być wybtani
ponownie.'5'

Kolonii wynosi 3lata.
7.W ptacach komisji Rady Kolonii moga brać również udziaŁ mieszkańcy kolonii
nie będący członkami Spółdzielni. Rada Kolonii może powołać komicje określajac iednocześnie zaktęs icb dziaŁanla.1??
6. I(adencja Rady

Do zaktesu działańaRaĄ Kolonii na|eży:
1) uchwalanie wniosków doĘczących ptojektów planów gospodarczych Spółdzielń, w zakresie odnoszącym się do kolonii,
2) Podejmowanie uchvrał w sptawach o istotnym znaczęŃłł dla gospodarki zasobami kolot'si ataz w obronie istotnych intetesów jej mieszkańców doqczących warunków zarnieszkiwania, a także wynżańe opinii §/ spfa§/ach dotyczących gospodatki lokalami
niemieszkalry-i znaldującynisię w obtębie kolonii 1§3
3) występowanie do Rady Nadzotczej z wnioskami o zbadańe dostrzezonych nieprawi§110. 1.

dłowościw funkcjonowaniu otganów Spółdzielni,
4) inicjowanie i otganŁouranie pomocy i opieki społecznej na tetenie kolonii,
5) wsPółdziaŁańe z Zaruądem i Radą Nadzotcząw rcahzacji działlń fla tzecz kolonii"
6) wsPółdziałatie z otgznami samoządu terytodalnego otaz organami samorządu miesz_
kańców innych zasobów mieszkaniowych,

7) wystęPowanie z wnioskami doqczącymi tworzenia na terenie kolonii placówek kultualno-oświatovrych, gospodat czych i socjalnych.
2. §fnioski Rad Kolonii powinny być tozpaazafle ptzez Zatząd lub Radę Nadzorcząw terminie 30 drri od dnia ich złożeńa.
3.DzizłalnośćRady Kolonii nie może taruszać intetesu Spółdzielni. Uchwały Rady
I(olonii wymienione w ust.l, pkt 2, sąwiĘące dla Zatządu i Rady Nadzorczej , jeżeh nie na-

rvszają zasad rachunku ekonomicżnego.
§111. Rada

Kolonii publikuje do 31

mancż kaźdego roku, sprawozdańe toczfle ze
swej działalnościna tabticy ogłoszeń w swoiej l{olonii. 15a

§t12. ReguŁmin Rad
mowania uchwał. l55

Kolonii okreśia ttyb ich zwoŁywańa, obtadowania i podej-

tso

§1O9ust.4skteślonymocą§1 pkt.78[t.buchwaływskazanejwprzypisienumer1.
'51 §109 ust.S w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.78 lit.c uchwały wskazanej w przypisie numet
'52 §109 ust.7 zdarrie drugie dodane mocą §1 pkt.8 lit,b uchwały wskazanej w prą,pisie numer 2.
tsa

ts+

tss

1.

§110 ust.1 pkt.2 w bzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.79 uchwały ułskazanejw przypisie numer 1.
5111 w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.9 uchwały wskazanej w przypisie numer 2.
§112 w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.81 uchwały wskazanej w przypisie numer 1.
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ozdział YI - Gospodatka Społdzielni

zielńa ptowadzi dz.rrłalnośćgospodarcz ą na zasadach rachunku ekoptzy
zapewnieniu
korzyści członkom Spółdzielni.
nomicznego
2.Działalnośćgospodatcza Spółdzielni ptowadzona jest bezwynikowo, nadwyzka
lub niedobór zsltększa odpowiednio koszty lub przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi w roku następnym.
§113. Spółd

§114. 1. Spółdzielnia prowadzi dziaŁńność na podstawie planów gospodatczych.

2. Roczne sprawozdanie finansowe i toczne sprawozdanie Zatządu z działaJności
Spółdzielni wykłada się w lokalu SpółdzieJni co najmniej na 15 dni przed terminem \Walnego Zgtomadzetlta, na którym maj+być rozpattlw^ne,I{ażdy członek Spółdzielni ma pfav/o
je ptzejrzeć i odpisać. §7 Spółdzielni pzeptowadza się lusttacię wg terminów okteśionych
w Prawie Spółdzielczy-. "u
3. ZacĘńęcie ptzez Spółdzielnię kedytu bankowego i zabezpieczenie tego kredytu w formie hipoteki może nastą>ić wyŁączńe na nieruchomości, dla potrzeb któtej będą
przeżflaczone śtodkifinansowe pochodzące z tego kredytu, i wymaga pisemnej zgody
większości członków Spółdzielni, których pfa§/a do lokali zwięane sąz tąnieruchomoŚcią.

§l§.

1. Spółdzielnia t§/otzy fundusze:

1) udziałowy,
2) zasobowy,
3) wkładów mieszkaniowych i budowlanych,
4) temontowy,
5) społeczno - kultutalny"
2. Saaty bilansowe Spółdzielni pokrywa się z funduszu zasobowego, a w częŚci
ptzektaczalącej ten fundusz z pozostałych funduszy §/ następuiącei koleiności:

1) fundusz udziałowy,
2) fundusz społeczno - kulturalny,
3) fundusz temonto§/y.
częŚci nad§t16. Jeżeli §7alne Zgtomadzenie podejmie uchwałę o ptzezn^czeniu
tego
podziału
Społdzielni,
członków
pomiędzy
do
podziału
§ryżki bilansowei Spółdzielni
"'
udziałów.
dokonuje się ptoporcjonalnie do liczby posiadanycb"ptzez członków

Rozdział YI I |skreśbĄ158
§1I7. |skreśhrE|
§118. |skreślonjl
§LĄ9. [skruśhryl|
rso

slskazatej w przypisie numer 1.
§114 ust.2 w btzmieniu ustalonym mocą §1 pkt,82 uchwały

tSl §lló w brzmieniu ustalonym mocą §1 pkt.83 uchwały wskazanej w przlpisie nurnet 1.
r5s Rozdział Y7I ,PąęiE Końcoae" (§117
- §122) skreślony mocą §1 pkt.84 uchwaĘ wskazanej w przypisie
nrrmer 1.
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§L20.\skreśIoryĄ

§l21. fskreśhryll
§122. |skreślonyl
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