


NOTKA
Statut uchwalony przez Walne Zgromadzenie Delegatów Warszawskiej Spó dzielni Miesz-
kaniowej „ oliborz Centralny” w brzmieniu tekstu jednolitego ustalonego na podstawie
kolejnych jego zmian przyj tych uchwa ami Walnego Zgromadzenia Delegatów tej Spó -
dzielni, w tym ostatniej uchwa y tego  Zgromadzenia z dnia 16 listopada 2008 roku w
sprawie zmiany statutu, zarejestrowanej w rejestrze przedsi biorców Krajowego Rejestru

dowego w dniu 02 kwietnia 2009 roku, nie obejmuje przepisów przej ciowych i ko co-
wych tej uchwa y stanowi cych, co nast puje:
„§2. Uchyla si :

1) uchwa  numer 1 Walnego Zgromadzenia Delegatów z dnia 24 maja 1997 roku w sprawie regula-
minu Walnego Zgromadzenia Delegatów;

2) uchwa  numer 14/2004 Walnego Zgromadzenia Delegatów z dnia 30 maja 2004 roku w sprawie
uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej.

§3. Z dniem wej cia w ycie tej uchwa y wygasaj  mandaty delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów.
§4. Trzyletnia, rozpocz  w dniu 25 czerwca 2006 roku, kadencja Rady Nadzorczej w sk adzie osobowym

wybranym do dnia ujawnienia w rejestrze przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego – dokonanej
 uchwa  – zmiany statutu, zako czy si  w 2009 roku z chwil  rozpocz cia obrad Walnego Zgro-

madzenia zatwierdzaj cego sprawozdanie finansowe za 2008 rok.
§5. Zarz d, w terminie trzydziestu dni licz c od dnia podj cia tej uchwa y, sporz dzi jednolity tekst statutu i

przed y Krajowemu Rejestrowi S dowemu sporz dzony na odpowiednim formularzu wniosek o ujaw-
nienie zmiany statutu w rejestrze przedsi biorców tego  Rejestru. Do wniosku tego Zarz d do czy
wszelkie wymagane dokumenty, w tym odpis tej uchwa y oraz jednolity tekst statutu zawieraj cy równie
zmiany uchwa  t  wprowadzone.

§6. Uchwa a wchodzi w ycie z dniem ujawnienia zmiany statutu w rejestrze przedsi biorców Krajowego
Rejestru S dowego, za wyj tkiem §1 pkt.67 lit.a dotycz cego zmiany §92 ust.1 statutu w zakresie
zmniejszenia liczby cz onków Rady Nadzorczej, który w tym zakresie wchodzi w ycie z chwil  roz-
pocz cia obrad dorocznego Walnego Zgromadzenia, o jakim mowa w §4.”
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Rozdzia  I – Postanowienia ogólne

§1. 1. Nazwa Spó dzielni brzmi: Warszawska Spó dzielnia Mieszkaniowa „ oliborz
Centralny” w Warszawie.

2. Dzia alno  Spó dzielni wywodzi si  z tradycji istniej cej od 1921 r. Warszaw-
skiej Spó dzielni Mieszkaniowej.

§2. 1. Siedzib  Spó dzielni jest m. st. Warszawa.
2. Spó dzielnia dzia a na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§21. 1 1. Ilekro  w statucie mowa jest o:
1) mieszkaniach lub lokalach mieszkalnych – rozumie si  przez to samodzielne lokale

mieszkalne w budynkach wielorodzinnych lub jednorodzinnych, a tak e pracownie
twórców przeznaczone do prowadzenia dzia alno ci w dziedzinie kultury i sztuki;

2) lokalu u ytkowym – rozumie si  przez to samodzielne lokale o przeznaczeniu innym ni
mieszkalne, jak równie  gara e, o ile mog  stanowi  odr bny przedmiot spó dzielczego
prawa do lokalu;

3) lokalu zamiennym – rozumie si  przez to lokal, o jakim mowa w art.2 ust.1 pkt.6 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (j.t. DzU z 2005 r., nr 31, poz.266, zm. nr 69, poz.626, z
2006 r.,  nr  86,  poz.602,  nr  94,  poz.657,  nr  167,  poz.1193 i  nr  249,  poz.1833 i  z  2007 r.,  nr
128, poz.902 i nr 173, poz.1218);

4) lokalach bez dodatkowego okre lenia ich rodzaju – rozumie si  przez to zarówno samo-
dzielne lokale mieszkalne, jak i lokale o innym przeznaczeniu, o których mowa w usta-
wie z dnia 24 czerwca 1994 roku o w asno ci lokali (j.t. DzU z 2000 r., nr 80, poz.903, zm.
z 2004 r., nr 141, poz.1492);

5) spó dzielczym prawie do lokalu – rozumie si  przez to zarówno spó dzielcze lokatorskie
prawo do lokalu mieszkalnego, jak i spó dzielcze w asno ciowe prawo do lokalu, chyba,
e dalsze postanowienia statutu stanowi  inaczej, przy czym w poj ciu spó dzielczego

asno ciowego prawa do lokalu mieszcz  si  dawne poj cia spó dzielczego w asno-
ciowego prawa do lokalu mieszkalnego, spó dzielczego prawa do lokalu u ytkowego, w

tym gara u lub miejsca postojowego w lokalu gara owym oraz spó dzielczego prawa do
domu jednorodzinnego;

6) ekspektatywie – rozumie si  przez to roszczenie o ustanowienie w asno ci lokalu;
7) PKD – rozumie si  przez to Polsk  Klasyfikacj  Dzia alno ci wprowadzon  do stoso-

wania w urz dowych rejestrach rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia
2007 roku w sprawie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia alno ci (PKD) (DzU nr 251,
poz.1885).

8) roku obrotowym – rozumie si  przez to rok kalendarzowy.
2. Ilekro  w statucie przytacza si  przepis:

1 §21 dodany moc  §1 pkt.1 uchwa y Walnego Zgromadzenia Delegatów Warszawskiej Spó dzielni Miesz-
kaniowej „ oliborz Centralny” z dnia 16 listopada 2008 roku w sprawie zmiany statutu, zarejestrowanej w
rejestrze przedsi biorców Krajowego Rejestru S dowego jako wpis numer 26 postanowieniem S du Rejo-
nowego dla m.st. Warszawy z dnia 02.04.2009 roku, sygn. akt: WA XII NS-REJ.KRS 5576/09/540.
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1) Prawa spó dzielczego – rozumie si  przez w ciwy przepis ustawy z dnia 16 wrze nia
1982 roku – Prawo spó dzielcze (j.t. DzU z 2003 r., nr 188, poz.1848, zm. z 2004 r., nr 99,
poz.1001, z 2005 r., nr 72, poz.643, nr 122, poz.1024 i nr 233, poz.1993, z 2006 r., nr 94,
poz.651 i z 2007 r., nr 125, poz.873);

2) ustawy o spó dzielniach mieszkaniowych – rozumie si  przez to w ciwy przepis usta-
wy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spó dzielniach mieszkaniowych (j.t. DzU z 2003 r., nr
119, poz.1116, zm. z 2004 r., nr 19, poz.177 i nr 63, poz.59, z 2005 r., nr 72, poz.643, nr 122,
poz.1024, nr 167, poz.1398 i nr 260, poz.2184, z 2006 r., nr 165, poz.1180 i z 2007 r., nr 125,
poz.873);

3) ustawy o w asno ci lokali – rozumie si  przez to w ciwy przepis ustawy, o której mo-
wa w ust.1 pkt.3.

§3. Celem Spó dzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych cz onków Spó -
dzielni i ich rodzin poprzez dostarczanie cz onkom samodzielnych lokali mieszkalnych, a
tak e lokali o innym przeznaczeniu w tym gara y. Celem Spó dzielni jest tak e zaspokajanie
gospodarczych, spo ecznych i kulturalnych potrzeb cz onków Spó dzielni i ich rodzin, wy-
nikaj cych z zamieszkiwania w koloniach i budynkach Spó dzielni.

§4. 2 1. Przedmiotem dzia alno ci Spó dzielni jest:
1) realizacja projektów budowlanych zwi zanych ze wznoszeniem budynków  .. (PKD 41.10.Z);
2) roboty budowlane zwi zane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych ..........................................
 i niemieszkalnych  ............................................................................................................ (PKD 41.20.Z);
3) kupno i sprzeda  nieruchomo ci na w asny rachunek .................................. (PKD 68.10.Z);
4) wynajem i zarz dzanie nieruchomo ciami w asnymi lub dzier awionymi . (PKD 68.20.Z);
5) zarz dzanie nieruchomo ciami wykonywane na zlecenie ............................. (PKD 68.32.Z);
6) dzia alno  pomocnicza zwi zana z utrzymaniem porz dku w budynkach ..........................

 ............................................................................................................................... (PKD 81.10.Z).
2. Powy szy przedmiot dzia alno ci Spó dzielnia realizuje poprzez:

1) zarz dzanie nieruchomo ciami, tak stanowi cymi jej w asno  oraz w asno  jej cz on-
ków, nabyt  od Spó dzielni w trybie przepisów ustawy o spó dzielniach mieszkanio-
wych, jak te  nie stanowi cymi jej mienia lub mienia jej cz onków;

2) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz cz onków spó dziel-
czych lokatorskich praw do lokali, odr bnej w asno ci oraz w celu wynajmowania lub
sprzeda y znajduj cych si  w tych budynkach lokali, jak te  ustanawianie tych e praw w
budynkach dotychczas pozostaj cych w jej zasobach;

3) prowadzenie innej dzia alno ci gospodarczej, je eli dzia alno  ta zwi zana jest bezpo-
rednio z realizacj  celu, o jakim mowa w §3.

§5. Spó dzielnia mo e wspó dzia  na podstawie umów z organizacjami spó dziel-
czymi oraz z innymi organizacjami spo ecznymi i gospodarczymi, a tak e z innymi osobami.
W szczególno ci mo e ona tworzy  z tymi organizacjami lub osobami spó dzielnie, spó ki
handlowe i cywilne, a tak e zawiera  umowy dotycz ce administrowania budynkami. 3

2 §4 w brzmieniu ustalonym przepisem §1 pkt.2 uchwa y wskazanej w przypisie numer 1.
3 §5 w brzmieniu ustalonym przepisem §1 pkt.3 uchwa y wskazanej w przypisie numer 1.
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§51. Doboru najemców lokali dokonuje Zarz d Spó dzielni spo ród osób oferuj cych
najkorzystniejsze warunki ustalane w drodze przetargu, wyboru ofert lub innych zasad, ustalo-
nych przez ten Zarz d, w zale no ci od mo liwo ci i potrzeb Spó dzielni. Najemcy lokali nie
nabywaj  roszczenia o przyj cie ich w poczet cz onków Spó dzielni. 4

Rozdzia  II – Cz onkowie Spó dzielni

§6. 1. Cz onkami Spó dzielni mog  by  osoby fizyczne, cho by nie mia y zdolno ci
do czynno ci prawnych lub mia y ograniczon  zdolno  do czynno ci prawnych, a tak e
osoby prawne, z tym, e osobie prawnej nie przys uguje spó dzielcze lokatorskie prawo do
lokalu mieszkalnego. 5

11. Cz onkami Spó dzielni mog  by  oboje ma onkowie, cho by spó dzielcze pra-
wo do lokalu albo prawo odr bnej w asno ci lokalu przys ugiwa o tylko jednemu z nich.
Ma onkowi cz onka przys uguje roszczenie o przyj cie w poczet cz onków Spó dzielni. 6

2. Osoba mo e by  przyj ta w poczet cz onków Spó dzielni, je eli spe nia jeden z
nast puj cych warunków: 7

1) zgromadzi a rodki na wk ad budowlany lub jego cz  w wysoko ci wymaganej przez
Spó dzielni  przy zawieraniu umowy o budow  lokalu lub o ustanowienie odr bnej w a-
sno ci lokalu, a Spó dzielnia ma mo liwo  zaspokojenia potrzeb lokalowych tej osoby; 8

2) zgromadzi a rodki na wk ad mieszkaniowy lub jego cz  w wysoko ci wymaganej
przez Spó dzielni  przy zawieraniu umowy o budow  lokalu mieszkalnego lub o usta-
nowienie spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, a Spó dzielnia ma
mo liwo  zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych tej osoby;

3) naby a w asno  lokalu lub ekspektatyw  odr bnej w asno ci lokalu w zasobach Spó -
dzielni;

4) naby a spó dzielcze w asno ciowe prawo do lokalu; 9

5) naby a prawo do lokalu w drodze dziedziczenia;
6) przys uguje jej roszczenie o ustanowienie spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

mieszkalnego po by ym cz onku lub roszczenie o zawarcie umowy o budow  takiego
mieszkania;

7) ma onek jej jest cz onkiem Spó dzielni;
8) je eli w zwi zku z podzia em ma skiego maj tku wspólnego po ustaniu ma stwa

lub orzeczeniu separacji przypad o jej spó dzielcze prawo do lokalu albo prawo odr b-
nej w asno ci lokalu lub ekspektatywa uzyskania prawa odr bnej w asno ci lokalu. 10

4 §51 dodany moc  §1 pkt.4 uchwa y wskazanej w przypisie numer 1.
5 §6 ust.1 w brzmieniu ustalonym przepisem §1 pkt.5 lit.a uchwa y wskazanej w przypisie numer 1.
6 §6 ust.11 dodany moc  §1 pkt.5 lit.b uchwa y wskazanej w przypisie numer 1.
7 Cz  pocz tkowa §6 ust.2 w brzmieniu ustalonym przepisem §1 pkt.5 lit.c tiret pierwsze uchwa y wska-

zanej w przypisie numer 1.
8 §6 ust.2 pkt.1 w brzmieniu ustalonym przepisem §1 pkt.5 lit.c tiret trzecie uchwa y wskazanej w przypisie

numer 1.
9 §6 ust.2 pkt.4 w brzmieniu ustalonym przepisem §1 pkt.5 lit.c tiret czwarte uchwa y wskazanej w przypisie

numer 1.
10 §6 ust.2 pkt.8 w brzmieniu ustalonym przepisem §1 pkt.5 lit.c tiret pi te uchwa y wskazanej w przypisie

numer 1.
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3. [skre lony] 11

4. [skre lony] 12

5. [skre lony] 13

6. Spó dzielnia mo e odmówi  przyj cia w poczet cz onków Spó dzielni osoby,
która nie daje gwarancji nale ytego wype niania statutowych obowi zków cz onka Spó -
dzielni.

§7. 1. Osoby przyst puj ce do Spó dzielni sk adaj  deklaracj  cz onkowsk  i staj
si  cz onkami Spó dzielni z chwil  podj cia przez Zarz d uchwa y o ich przyj ciu. Przyj cie
powinno by  stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch cz onków Zarz du lub osób do
tego przez Zarz d upowa nionych z podaniem daty uchwa y o przyj ciu.

2. Zarz d nie mo e odmówi  przyj cia do Spó dzielni osoby spe niaj cej jeden z
warunków, o których mowa w §6 ust.2 pkt 3 – 7, chyba e do osoby tej ma zastosowanie §6
ust.6, lub roszczenie o przyj cie do Spó dzielni powsta o w zwi zku z wykluczeniem
cz onka ze Spó dzielni a przyczyny wykluczenia dotycz  tak e tej osoby. 14

§8. 1. Uchwa a Zarz du w sprawie przyj cia do Spó dzielni powinna by  podj ta w
ci gu jednego miesi ca od dnia z enia deklaracji. O tre ci uchwa y zainteresowany powi-
nien by  zawiadomiony pisemnie w ci gu dwóch tygodni od dnia jej powzi cia. Od uchwa-
y odmawiaj cej przyj cia zainteresowanemu przys uguje prawo odwo ania si  do Rady

Nadzorczej w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o uchwale. Zawiadomie-
nie to powinno zawiera  uzasadnienie oraz pouczenie o prawie i terminie wniesienia odwo-
ania do Rady Nadzorczej.

2. Odwo anie, o którym mowa w ust.1, powinno by  rozpatrzone przez Rad  Nad-
zorcz  w ci gu trzech miesi cy od dnia jego wniesienia. O decyzji Rady Nadzorczej zainte-
resowany powinien by  zawiadomiony w ci gu dwóch tygodni od dnia powzi cia uchwa y.
Zawiadomienie powinno zawiera  odpis uchwa y wraz z jej uzasadnieniem.

§81. Prawa i obowi zki wynikaj ce z cz onkostwa w Spó dzielni s  dla wszystkich
cz onków równe. 15

§9. 1. W zakresie okre lonym postanowieniami statutu cz onkowi Spó dzielni przy-
uguje:

1) prawo do korzystania wraz z osobami wspólnie zamieszka ymi z wszelkich urz dze  i
us ug Spó dzielni;

2) z zastrze eniem ust.2, czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spó dzielni;
3) prawo zg aszania wszelkich wniosków zwi zanych z dzia alno ci  Spó dzielni i brania

udzia u w realizacji jej zada  statutowych;
4) prawo udzia u w organizowaniu samorz du Spó dzielni i uczestniczenia w jego pracach,
5) prawo do uzyskania w asno ci lokalu na warunkach okre lonych w pisemnej umowie

11 §6 ust.3 skre lony moc  §1 pkt.5 lit.d uchwa y wskazanej w przypisie numer 1.
12 §6 ust.4 skre lony moc  §1 pkt.5 lit.e uchwa y wskazanej w przypisie numer 1.
13 §6 ust.5 pkt.1 skre lony moc  §1 pkt.5 lit.e uchwa y wskazanej w przypisie numer 1.
14 §7 ust.2 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.6 uchwa y wskazanej w przypisie numer 1.
15 §81 dodany moc  §1 pkt.7 uchwa y wskazanej w przypisie numer 1.
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zawartej ze Spó dzielni ;
6) [skre lony] 16

7) prawo do uzyskania mieszkania na zasadzie spó dzielczego lokatorskiego prawa do loka-
lu mieszkalnego na warunkach okre lonych w pisemnej umowie zawartej ze Spó dzielni
wraz z prawem u ywania takiego mieszkania;

8) prawo do przekszta cenia spó dzielczego w asno ciowego prawa do lokalu w odr bn
asno  lokalu;

9) z zastrze eniem §37 ust.4 i 5 prawo do przekszta cenia spó dzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu mieszkalnego w odr bn  w asno  lokalu; 17

10) prawo do korzystania na podstawie umowy najmu z gara u lub z pracowni wykorzysty-
wanej przez twórc  do prowadzenia dzia alno ci w dziedzinie kultury i sztuki;

11) prawo do ustanowienia odr bnej w asno ci lub spó dzielczego w asno ciowego prawa
do gara u lub pracowni twórczej w sytuacjach okre lonych w §66 ust.1 lub §67 ust.2;

12) prawo zaskar ania do s du uchwa  Walnego Zgromadzenia; 18

13) [skre lony] 19

14) otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwa  organów Spó dzielni i pro-
toko ów obrad organów Spó dzielni, protoko ów lustracji, rocznych sprawozda  finan-
sowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spó dzielni  z osobami trzecimi, przy
czym koszty sporz dzania odpisów i kopii tych dokumentów, z wyj tkiem statutu i regu-
laminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa cz onek Spó dzielni wnioskuj cy o
ich otrzymanie; 20

15) prawo do odwo ywania si  w post powaniu wewn trzspó dzielczym od uchwa  w spra-
wach wynikaj cych ze stosunku cz onkostwa, w tym w sprawie zasadno ci zmian wyso-
ko ci op at zwi zanych z u ywaniem lokalu;

16) prawo dania przedstawienia pisemnej kalkulacji op at zwi zanych z u ywaniem lokalu
i otrzymania tej e kalkulacji oraz zaskar enia zmiany wysoko ci tych op at w post po-
waniu wewn trz spó dzielczym lub post powaniu s dowym. 21

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust.1 pkt 2, przys uguje jedynie cz onkom po-
siadaj cym pe  zdolno  do czynno ci prawnych. Przedstawiciele ustawowi osób fizycz-
nych nie posiadaj cych pe nej zdolno ci do czynno ci prawnych mog  w imieniu tych osób
bra  udzia  w obradach Walnego Zgromadzenia. 22

3. Uprawnienie przewidziane w ust.1 pkt.14 nie obejmuje tre ci protoko ów obrad
organów Spó dzielni w indywidualnych sprawach innych cz onków oraz w sprawach, w
których ujawnienie protoko ów narusza oby przepisy o ochronie danych osobowych,
wzgl dnie podlegaj cej ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji (j.t.  DzU z  2003  r.,  nr  153  poz.  1503,  zm.  z  2004  r.,  nr  96,
poz.959, nr 162, poz.1693 i nr 172, poz.1804 i z 2005 r., nr 10, poz.68) jako tajemnica przed-

16 §9 ust.1 pkt.6 skre lony moc  §1 pkt.8 lit.a tiret drugie uchwa y wskazanej w przypisie numer 1.
17 §9 ust.1 pkt.9 w brzmieniu ustalonym w §1 pkt.8 lit.a tiret trzecie uchwa y wskazanej w przypisie numer 1.
18 §9 ust.1 pkt.12 w brzmieniu ustalonym w §1 pkt.8 lit.a tiret czwarte uchwa y z przypisu numer 1.
19 §9 ust.1 pkt.13 skre lony moc  §1 pkt.8 lit.a tiret pi te uchwa y wskazanej w przypisie numer 1.
20 §9 ust.1 pkt.14 w brzmieniu ustalonym w §1 pkt.8 lit.a tiret szóste uchwa y z przypisu numer 1.
21 §9 ust.1 pkt.16 w brzmieniu ustalonym w §1 pkt.8 lit.a tiret siódme uchwa y z przypisu numer 1.
22 §9 ust.2 w brzmieniu ustalonym w §1 pkt.8 lit.b uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
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si biorstwa b ca nieujawnionymi do wiadomo ci publicznej informacjami technicznymi,
technologicznymi, organizacyjnymi przedsi biorstwa lub innymi informacjami posiadaj -
cymi warto  gospodarcz , co do których podj to niezb dne dzia ania w celu zachowania
ich poufno ci. Spó dzielnia mo e tak e odmówi  cz onkowi wgl du do umów zawieranych
z osobami trzecimi, je eli narusza oby to prawa tych e osób lub je eli istnieje uzasadniona
obawa, e cz onek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem
Spó dzielni i przez to wyrz dzi jej znaczn  szkod . Odmowa b dzie udzielona na pi mie, a
cz onek, w terminie siedmiu dni od dnia dor czenia mu tej odmowy, ma prawo wnosi  do

du rejestrowego o zobowi zanie Spó dzielni do udost pniania tych e umów. 23

§10. Cz onek Spó dzielni obowi zany jest:
1) wnie  wpisowe, zadeklarowane udzia y oraz op at  na dzia alno  spo eczn  i kultural-

,
2) wnie  w terminie wk ad budowlany w wysoko ci ustalonej w ostatecznym rozliczeniu

kosztów budowy, je eli ubiega si  o uzyskanie w asno ci lokalu, 24

3) wnie  w  terminie  wk ad  mieszkaniowy  w  wysoko ci  ustalonej  w  umowie  zawartej  ze
Spó dzielni  je eli ubiega si  o ustanowienie spó dzielczego lokatorskiego prawa do lo-
kalu mieszkalnego,

4) sp aca  w terminie raty kredytu bankowego zaci gni tego przez Spó dzielni  na pokry-
cie kosztów budowy jego lokalu,

5) pokry  koszty zwi zane z ustanowieniem odr bnej w asno ci lokalu,
6) uiszcza  w terminie op aty zwi zane z u ywaniem lokalu,
7) stosowa  si  do postanowie  statutu i regulaminów Spó dzielni,
8) dba  o dobro i rozwój Spó dzielni, o poszanowanie mienia Spó dzielni i jego ochron ,
9) uczestniczy  w pokrywaniu strat Spó dzielni do wysoko ci zadeklarowanych udzia ów,

10) udost pni  zajmowany lokal w celu usuni cia awarii, dokonania okresowego lub dora -
nego przegl du stanu wyposa enia technicznego lokalu lub wykonania przez Spó dziel-
ni  innych niezb dnych prac w lokalu,

11) zawiadamia  Spó dzielni  o zmianie danych zawartych w deklaracji cz onkowskiej.

§11. 1. Op aty cz onkowskie wynosz : 25

1) wpisowe – jedn  dwudziest  minimalnego miesi cznego wynagrodzenia za prac , o któ-
rym mowa w ustawie z dnia 10 pa dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prac (DzU nr 200, poz.1679, z 2004 r., nr 240, poz.2407 oraz z 2005 r., nr 157, poz.1314);

2) udzia  oraz op ata na dzia alno  spo eczn  i kulturaln  – ka de z nich, po ow  mini-
malnego miesi cznego wynagrodzenia za prac , o którym mowa w pkt.1.

2. [skre lony] 26

3. [skre lony]
4. [skre lony]
5. Op aty cz onkowskie wymienione w ust.1, s  p atne w terminie 30 dni od dnia

23 §9 ust.3 dodany moc  §1 pkt.8 lit.c uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
24 §10 pkt.2 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.9 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
25 §11 ust.1 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.10 lit.a uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
26 §11 ust.2 – ust.4 skre lone moc  §1 pkt.10 lit.b uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
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dor czenia zawiadomienia o przyj ciu w poczet cz onków Spó dzielni. 27

6. [skre lony] 28

§12. Cz onek Spó dzielni otrzymuje legitymacj  cz onkowsk . Za wydanie legity-
macji Spó dzielnia pobiera op at  w wysoko ci ustalonej przez Zarz d. Wysoko  tej op aty
nie mo e przekracza  zaokr glonej w gór  do pe nych z otych ceny, za któr  Spó dzielnia
naby a legitymacj .

§13. 1. Wnioski w sprawach wynikaj cych ze stosunku cz onkostwa powinny by
rozstrzygane przez Zarz d w ci gu 30 dni od dnia ich z enia. O uchwale Zarz du cz o-
nek Spó dzielni powinien by  zawiadomiony w ci gu dwóch tygodni od dnia jej powzi cia.
Decyzja odmowna powinna zawiera  uzasadnienie oraz pouczenie o prawie odwo ania od
uchwa y w przewidzianym terminie i o skutkach jego niezachowania.

2. Od uchwa y Zarz du przys uguje cz onkowi odwo anie do Rady Nadzorczej.
Termin na wniesienie odwo ania wynosi 30 dni od dnia otrzymania przez cz onka zawia-
domienia o uchwale. Odwo anie powinno by  rozpatrzone przez Rad  Nadzorcz  najpó -
niej  w  ci gu  trzech  miesi cy  od  dnia  jej  wniesienia.  O uchwale  Rady  Nadzorczej  cz onek
powinien by  zawiadomiony w ci gu dwóch tygodni od dnia jej powzi cia, zawiadomienie
powinno zawiera  odpis uchwa y wraz z jej uzasadnieniem.

3. Uchwa a Rady Nadzorczej podj ta w wyniku odwo ania oraz uchwa a Zarz du,
od której nie z ono odwo ania w terminie przewidzianym w ust.2, s  ostateczne w post -
powaniu wewn trzspó dzielczym.

4. Rada Nadzorcza powinna rozpatrzy  odwo anie wniesione po up ywie terminu,
je eli opó nienie nie przekracza sze ciu miesi cy, a odwo uj cy si  usprawiedliwi  je wyj t-
kowymi okoliczno ciami.

5. Postanowienia ust pów poprzedzaj cych o post powaniu wewn trzspó dziel-
czym nie ograniczaj  dochodzenia przez cz onków ich praw na drodze s dowej. W wypad-
ku zaskar enia przez cz onka uchwa y w post powaniu wewn trzspó dzielczym i s dowym,
post powanie wewn trzspó dzielcze umarza si . 29

§14. Cz onkostwo w Spó dzielni ustaje na skutek:
1) wyst pienia,
2) wykluczenia.
3) wykre lenia z rejestru cz onków,
4) mierci cz onka, a w odniesieniu do osoby prawnej – w przypadku jej ustania.

§15. 1. Cz onek mo e wyst pi  ze Spó dzielni w ka dym czasie za wypowiedzeniem
dokonanym w formie pisemnej.

2. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni. Na wniosek cz onka okres wypowiedzenia
mo e by  za zgod  Zarz du skrócony.

3. Za dat  wyst pienia uwa a si  nast pny dzie  po up ywie okresu wypowiedzenia.

27 §11 ust.5 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.10 lit.c uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
28 §11 ust.6 skre lony moc  §1 pkt.10 lit.d uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
29 §13 ust.5 dodany moc  §1 pkt.11 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
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§16. 1. Wykluczenie cz onka ze Spó dzielni mo e nast pi  w wypadku, gdy z jego
winy umy lnej lub z powodu ra cego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spó dzielni nie
da si  pogodzi  z postanowieniami statutu lub dobrymi obyczajami. 30

2. Podstaw  wykluczenia mo e stanowi :
1) wiadome dzia anie na szkod  Spó dzielni,
2) powa ne wykroczenie w Spó dzielni przeciwko podstawowym zasadom wspó ycia spo-

ecznego,
3) uporczywe nie wype nianie obowi zków statutowych lub powa ne naruszenie postano-

wie  statutu, w szczególno ci nie wykonywanie istotnych obowi zków wobec Spó -
dzielni a zw aszcza nie uiszczanie op at zwi zanych z u ywaniem lokalu, u ywanie loka-
lu sprzecznie z jego przeznaczeniem lub nie udost pnienie lokalu w celu usuni cia awarii
lub jej skutków, 31

4) wiadome wprowadzenie w b d Spó dzielni w celu uzyskania nienale nych wiadcze .
3. Podstawy wykluczenia nie mo e stanowi  uzasadniona krytyka niew ciwego

dzia ania organów Spó dzielni, maj ca na celu wyeliminowanie uchybie .

§17. Cz onek Spó dzielni nie wykonuj cy obowi zków statutowych z przyczyn
przez niego niezawinionych mo e by  wykre lony z rejestru cz onków Spó dzielni, w
szczególno ci, gdy: 32

1) post puje w sposób sprzeczny ze statutem lub zasadami wspó ycia spo ecznego, a z
uwagi na niezale ne od niego okoliczno ci nie mo na mu przypisa  winy;

2) utraci  prawo do lokalu w wyniku podzia u maj tku po rozwodzie;
3) pomimo zbycia prawa do lokalu nie wyst pi  ze Spó dzielni, a nie przys uguje mu w

Spó dzielni prawo do innego lokalu.

§18. 1. Uchwa  o wykluczeniu cz onka lub wykre lenie go z rejestru cz onków po-
dejmuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarz du.

2. Zarz d powinien zawiadomi  zainteresowanego cz onka pisemnie o terminie po-
siedzenia  Rady  Nadzorczej,  na  którym  ma  by  rozpatrzona  sprawa  wykluczenia  go  ze
Spó dzielni lub wykre lenia z rejestru cz onków. Zawiadomienie powinno by  dor czone
co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej i zawiera  uzasadnienie
wniosku oraz informacj  o prawie cz onka do z enia wyja nie . Je eli zainteresowany
cz onek prawid owo zawiadomiony o terminie na posiedzenie nie przyb dzie, Rada Nad-
zorcza mo e rozpatrzy  wniosek bez jego udzia u.

3. O wykluczeniu lub wykre leniu z rejestru cz onków nale y zainteresowanego za-
wiadomi  pisemnie w ci gu dwóch tygodni od daty powzi cia uchwa y przez Rad  Nadzor-
cz . Zawiadomienie powinno zawiera  odpis uchwa y wraz z jej uzasadnieniem i wskazy-
wa  tryb oraz termin wniesienia odwo ania.

4. [skre lony] 33

§19. 1. Osobie wykluczonej ze Spó dzielni, wzgl dnie wykre lonej z rejestru cz on-

30 §16 ust.1 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.12 lit.a uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
31 §16 ust.2 pkt.3 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.12 lit.b uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
32 Cz  wst pna §17 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.13 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
33 §18 ust.4 skre lony moc  §1 pkt.14 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.



12

ków, przys uguje prawo: 34

1) odwo ania si  do Walnego Zgromadzenia w ci gu 30 dni od daty otrzymania zawiado-
mienia o wykluczeniu lub wykre leniu oraz prawo popierania na Walnym Zgromadzeniu
tego odwo ania, albo

2) zaskar enia uchwa y Rady Nadzorczej do s du w terminie 6 tygodni od dnia dor czenia
cz onkowi uchwa y z uzasadnieniem, przy odpowiednim stosowaniu przepisów doty-
cz cych skar enia uchwa  Walnego Zgromadzenia do s du.

2. Odwo anie powinno by  rozpatrzone na najbli szym Walnym Zgromadzeniu, je-
eli zosta o z one co najmniej 30 dnia przed jego zwo aniem. 35

3. O terminie Warnego Zgromadzenia odwo uj cy si  powinien by  zawiadomiony
pisemnie pod wskazanym przez niego w odwo aniu adresem co najmniej 7 dni przed tym
terminem. Je eli zainteresowany prawid owo zawiadomiony o terminie obrad nie przyb -
dzie, Walne Zgromadzenie mo e rozpatrzy  odwo anie bez jego udzia u.

4. Walne Zgromadzenie powinno rozpatrzy  odwo anie wniesione po up ywie ter-
minu okre lonego w ust. 1, je eli odwo uj cy si  usprawiedliwi  opó nienie wyj tkowymi
okoliczno ciami.

5. O uchwale Warnego Zgromadzenia odwo uj cy si  powinien by  zawiadomiony
w ci gu dwóch tygodni od dnia jej powzi cia. Zawiadomienie powinno zawiera  odpis
uchwa y wraz z jej uzasadnieniem.

§191. 36 Wykluczenie albo wykre lenie staje si  skuteczne z chwil :
1) bezskutecznego up ywu terminu do zaskar enia do s du uchwa y Rady Nadzorczej,

chyba e cz onek przed up ywem tego terminu wniós  odwo anie do Walnego Zgroma-
dzenia;

2) bezskutecznego up ywu terminu do zaskar enia do s du uchwa y Walnego Zgromadze-
nia;

3) prawomocnego oddalenia przez s d powództwa o uchylenie uchwa y Rady Nadzorczej
albo Walnego Zgromadzenia.

§20. Cz onka Spó dzielni, który zmar , skre la si  z rejestru cz onków ze skutkiem
od dnia, w którym nast pi a mier . Osob  prawn  b  cz onkiem Spó dzielni skre la
si  z rejestru cz onków ze skutkiem od dnia jej ustania.

§21. 1. W razie ustania cz onkostwa by emu cz onkowi lub jego nast pcom praw-
nym przys uguje zwrot wp aconych udzia ów.

2. Rozliczenie z tytu u udzia ów jest dokonywane na podstawie sprawozdania fi-
nansowego za rok, w którym cz onek przesta  nale  do Spó dzielni. Wyp ata nale no ci
powinna nast pi  w terminie jednego miesi ca od dnia zatwierdzenia sprawozdania finan-
sowego przez Walne Zgromadzenie. 37

§22. 1. Uchwa y Zarz du, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia, których do-

34 §19 ust.1 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.15 lit.a uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
35 §19 ust.2 – ust.5 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.15 lit.b uchwa y wymienionej w przypisie numer 1

(zmiana dotyczy wykre lenia s owa „Delegatów” u ytego w ró nych przypadkach).
36 §191 dodany moc  §1 pkt.16 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
37 §21 ust.2 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.17 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.



13

czenie przewiduje statut, powinny by  dor czane cz onkom i osobom zainteresowanym
pisemnie za pokwitowaniem lub listem za zwrotnym po wiadczeniem odbioru. 38

2. Spó dzielnia dor cza pisma cz onkom na adres ostatnio przez nich podany.
Cz onek obowi zany jest zawiadomi  Spó dzielni  o ka dej zmianie swojego adresu. Pismo
zwrócone na skutek nie zg oszenia przez cz onka zmiany adresu uwa a si  za dor czone
prawid owo.

Rozdzia  III – Prawa do lokali 39

1. Spó dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

§221. Cz onek Spó dzielni, któremu w dniu 24 kwietnia 2001 roku, to jest w dniu
wej cia w ycie ustawy o spó dzielniach mieszkaniowych, przys ugiwa o spó dzielcze prawo
do lokalu na podstawie dotychczasowych przepisów zachowuje to prawo, przy czym wyda-
ny cz onkowi przydzia  spó dzielczego prawa do lokalu traktuje si  po tej dacie jako odpo-
wiedni  umow  o ustanowienie w ciwego spó dzielczego prawa do lokalu. 40

§23. 1. Spó dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwil
zawarcia umowy o ustanowienie tego prawa mi dzy cz onkiem a Spó dzielni . Umowa po-
winna by  zawarta w formie pisemnej, pod rygorem niewa no ci.

2. Spó dzielnia nie zawiera umów, o których mowa w ust. 1, z osobami, które po-
siadaj  w Spó dzielni spó dzielcze lokatorskie prawo do innego lokalu mieszkalnego.

3. Spó dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego mo e nale  do jednej
osoby albo ma onków.

§24. 1. Z cz onkiem ubiegaj cym si  o ustanowienie spó dzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu mieszkalnego Spó dzielnia zawiera umow  o budow  lokalu mieszkalnego.
Umowa taka, zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci, powinna zobowi zy-
wa  strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spó dzielczego
lokatorskiego prawa do tego lokalu, a ponadto powinna zawiera :
1) zobowi zanie cz onka Spó dzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w

cz ci przypadaj cej na jego lokal przez wniesienie wk adu mieszkaniowego okre lonego
w umowie, 41

2) okre lenie zakresu rzeczowego realizowanego zadania inwestycyjnego, które b dzie sta-
nowi  podstaw  ustalenia wysoko ci kosztów budowy lokalu,

3) okre lenie zasad ustalania wysoko ci kosztów budowy lokalu,
4) planowany termin oddania lokalu do u ytku,
5) terminy wnoszenia przez cz onka wp at, o których mowa w pkt.1,
6) okre lenie po enia i powierzchni lokalu oraz pomieszcze  do niego przynale nych.

2. Umowa o budow  lokalu mo e zosta  rozwi zana na skutek wypowiedzenia do-
konanego przez cz onka lub Spó dzielni .

38 §22 ust.1 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.18 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
39 Tytu  rozdzia u III w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.19 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
40 §221 dodany moc  §1 pkt.19 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
41 §24 ust.1 pkt.1 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.20 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.



14

3. Cz onek Spó dzielni mo e wypowiedzie  umow  o budow  lokalu, je eli Spó -
dzielnia podwy szy o ponad 20% przewidzian  w umowie wysoko  wk adu mieszkanio-
wego lub gdy opó ni si  z realizacj  umowy o wi cej ni  sze  miesi cy.

4. Spó dzielnia mo e wypowiedzie  umow  o budow  lokalu, je eli cz onek lub je-
go nast pca prawny, z przyczyn le cych po jego stronie, nie dotrzyma  takich warunków
umowy, bez spe nienia których realizacja umowy b dzie niemo liwa albo powa nie utrud-
niona.

5. Wypowiedzenia umowy o budow  lokalu dokonuje si  na pi mie pod rygorem
niewa no ci, z zachowaniem trzymiesi cznego okresu wypowiedzenia, ko cz cego si
ostatniego dnia kwarta u kalendarzowego, chyba e strony postanowi  w umowie inaczej.

§25. Cz onek ubiegaj cy si  o ustanowienie spó dzielczego lokatorskiego prawa do
lokalu mieszkalnego wnosi wk ad mieszkaniowy w wysoko ci odpowiadaj cej ró nicy mi -
dzy kosztem budowy przypadaj cym na jego lokal a uzyskan  przez Spó dzielni  pomoc
ze rodków publicznych lub z innych rodków. Je eli cz  wk adu mieszkaniowego zosta-
a sfinansowana z zaci gni tego przez Spó dzielni  kredytu na sfinansowanie kosztów bu-

dowy lokalu, cz onek jest zobowi zany uczestniczy  w sp acie tego kredytu wraz z odset-
kami w cz ci przypadaj cej na jego lokal.

§26. 1. Rozliczenia kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalenia kosztu budowy
poszczególnych lokali, do których maj  by  ustanowione spó dzielcze lokatorskie prawa do
lokali mieszkalnych, dokonuje si  w dwóch etapach:
1) wst pnie – w chwili rozpocz cia inwestycji na podstawie kosztorysu,
2) ostatecznie – po zako czeniu inwestycji i ko cowym jej rozliczeniu na podstawie rze-

czywistych kosztów poniesionych przez Spó dzielni , nie pó niej jednak ni  w terminie
6 miesi cy od dnia oddania budynku do u ytkowania. 42

2. Rozliczenia kosztów inwestycji i ustalenia kosztu budowy poszczególnych lokali
dokonuje si  z uwzgl dnieniem za  organizacyjno-finansowych poszczególnych przed-
si wzi  inwestycyjnych, uchwalanych przez Rad  Nadzorcz  i stanowi cych za cznik do
umów o budow  lokali zawieranych przez Spó dzielni  z cz onkami.

3. Wst pne ustalenie kosztu budowy poszczególnych lokali stanowi podstaw  do
okre lenia przez Spó dzielni  w umowach o budow  lokali zawieranych z cz onkami
wst pnej wysoko ci wymaganego wk adu mieszkaniowego oraz wysoko ci i terminów
wnoszenia przez cz onków zaliczek na poczet wymaganego wk adu.

4. Zasady rozliczania kosztów budowy i ustalania kosztu budowy poszczególnych
lokali nowo oddawanych do u ytku okre la odr bny regulamin.

§27. Je eli umowa o budow  lokalu w celu ustanowienia spó dzielczego lokator-
skiego prawa do lokalu mieszkalnego uleg a rozwi zaniu przed ustanowieniem tego prawa,
kolejny cz onek, z którym Spó dzielnia zawiera umow  o budow  tego lokalu obowi zany
jest wnie  wk ad mieszkaniowy albo jego cz  w wysoko ci wyp aconej osobie uprawnio-
nej po rozwi zaniu umowy oraz do pokrywania pozosta ych kosztów zadania inwestycyjne-
go w wysoko ci przypadaj cej na jego lokal.

42 §26 ust.1 pkt.2 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.21 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
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§28. [skre lony] 43

§29. Wnoszenie wk adu mieszkaniowego przez cz onka mo e by  roz one na ra-
ty,  je eli  Spó dzielnia uzyska a na ten cel  kredyt.  W przypadku roz enia wk adu na raty
cz onek ponosi pe ne ryzyko ekonomiczne zwi zane z obs ug  zad enia z tytu u nie
wniesionej przez niego cz ci wk adu.

§30. 44 1. Spó dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwil
ustania cz onkostwa oraz w innych wypadkach okre lonych w statucie.

2. Spó dzielnia mo e podj  uchwa  o wyga ni ciu spó dzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu mieszkalnego je eli cz onek:
1) pomimo pisemnego upomnienia nadal u ywa lokal niezgodnie z jego przeznaczeniem

lub zaniedbuje obowi zki, dopuszczaj c do powstania szkód, lub niszczy urz dzenia
przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszka ców albo wykracza w sposób
ra cy lub uporczywy przeciwko porz dkowi domowemu, czyni c uci liwym korzysta-
nie z innych lokali, lub

2) jest w zw oce z uiszczeniem op at za u ywanie lokalu co najmniej za 6 miesi cy.
3. W wypadku gdy spó dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przys u-

guje ma onkom, Spó dzielnia mo e podj  uchwa , o której mowa w ust. 2, wobec jed-
nego albo obojga ma onków.

4. Do uchwa y o wyga ni ciu spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu miesz-
kalnego stosuje si  odpowiednio przepisy ustawy o uchwale o wykluczeniu cz onka ze
Spó dzielni.

5. Z chwil  gdy wyga ni cie spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu miesz-
kalnego na podstawie uchwa y, o której mowa w ust.2 i ust.3, stanie si  skuteczne, ustaje
cz onkostwo w spó dzielni.

§301. 45 1. W przypadku wyga ni cia spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego Spó dzielnia, z zastrze eniem §33, og asza nie pó niej ni  w ci gu 3 miesi cy
od dnia opró nienia lokalu, przetarg na ustanowienie odr bnej w asno ci tego lokalu, za-
wiadamiaj c cz onków o przetargu przez wywieszenie og osze  w budynkach Spó dzielni
oraz przez publikacj  og oszenia w prasie lokalnej. Pierwsze stwo w nabyciu lokalu maj
cz onkowie, którzy nie maj  zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zg osz  gotowo
zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odr bnej w asno ci tego lokalu. W przy-
padku zg oszenia si  kilku uprawnionych, pierwsze stwo ma najd ej oczekuj cy. Warun-
kiem przeniesienia odr bnej w asno ci lokalu na takiego cz onka jest wp ata warto ci ryn-
kowej lokalu.

2. W wypadku wyga ni cia spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkal-
nego Spó dzielnia wyp aca osobie uprawnionej warto  rynkow  tego lokalu. Przys uguj ca
osobie uprawnionej warto  rynkowa nie mo e by  wy sza od kwoty, jak  Spó dzielnia
uzyska od osoby obejmuj cej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spó -
dzielni .

3. Z warto ci rynkowej lokalu potr ca si  przypadaj  na dany lokal cz  zobo-

43 §28 skre lony moc  §1 pkt.22 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
44 §30 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.23 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
45 §301 dodany moc  §1 pkt.24 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
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wi za  Spó dzielni zwi zanych z budow , w tym w szczególno ci niewniesiony wk ad
mieszkaniowy. Je eli Spó dzielnia skorzysta a z pomocy uzyskanej ze rodków publicznych
lub z innych rodków, potr ca si  równie  nominaln  kwot  umorzenia kredytu lub dotacji,
w cz ci przypadaj cej na ten lokal oraz kwoty zaleg ych op at za u ywanie lokalu, a tak e
koszty okre lenia warto ci rynkowej lokalu.

4. Wynagrodzenie notariusza za ogó  czynno ci notarialnych dokonanych przy za-
wieraniu umowy oraz koszty s dowe w post powaniu wieczystoksi gowym obci aj
cz onka spó dzielni, na rzecz którego spó dzielnia dokonuje przeniesienia w asno ci lokalu.

5. Warunkiem wyp aty, o której mowa w ust.2, jest opró nienie lokalu.
6. Umowa spó dzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, zawarta z innym cz on-

kiem przed wyga ni ciem prawa do tego lokalu, jest niewa na.

§31. 1. Po ustaniu ma stwa wskutek rozwodu lub uniewa nienia ma stwa
ma onkowie powinni w terminie jednego roku zawiadomi  Spó dzielni , któremu z nich
przypad o spó dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego albo przedstawi  dowód
wszcz cia post powania s dowego o podzia  tego prawa. By emu ma onkowi przys uguje
roszczenie o przyj cie w poczet cz onków Spó dzielni. Deklaracj  cz onkowsk  powinien

 w terminie trzech miesi cy od dnia, w którym przypad o mu prawo do lokalu. 46

2. Je eli ma onkowie nie dokonaj  czynno ci, o których mowa w ust. 1, Zarz d
wyznaczy im w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy ni  sze  miesi cy, uprzedzaj c o
skutkach, jakie mo e spowodowa  jego niezachowanie. Po bezskutecznym up ywie tego
terminu Zarz d mo e podj  uchwa  o wyga ni ciu spó dzielczego lokatorskiego prawa
do lokalu.

3. Postanowienia ust.1 i 2, stosuje si  odpowiednio przy orzeczeniu separacji.

§32. 1. Z chwil mierci jednego z ma onków spó dzielcze lokatorskie prawo do
lokalu mieszkalnego, które przys ugiwa o obojgu ma onkom, przypada drugiemu ma on-
kowi. Ma onek ten, je eli nie jest cz onkiem Spó dzielni, powinien w terminie jednego ro-
ku od dnia mierci wspó ma onka z  deklaracj  cz onkowsk . Postanowienie §31
ust.2 stosuje si  odpowiednio. Ma onkowi zmar ego cz onka Spó dzielni przys uguje
roszczenie o przyj cie w poczet cz onków Spó dzielni. 47

2. Przepis ust.1 nie narusza uprawnie  spadkobierców do dziedziczenia wk adu
mieszkaniowego.

§33. 48 1. W wypadku wyga ni cia spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego w nast pstwie niedokonania czynno ci, o których mowa w §311, roszczenia o
przyj cie do Spó dzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spó dzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu mieszkalnego przys uguj  dzieciom i innym osobom bliskim.

2. W wypadku wyga ni cia spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkal-
nego na podstawie §31 lub niedokonania czynno ci, o których mowa w §32, roszczenia o
przyj cie do Spó dzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spó dzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu mieszkalnego przys uguj  ma onkowi, dzieciom i innym osobom bliskim.

3. W wypadku ustania cz onkostwa w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o

46 §31 ust.1 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.25 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
47 §32 ust.1 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.26 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
48 §33 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.27 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
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ustanowienie spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego osobom, o jakich
mowa w ust.2, które mia y wspólnie z cz onkiem zamieszka  w tym lokalu, przys uguj
roszczenia o przyj cie do Spó dzielni i zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami umowy
o budow  lokalu.

4. Do zachowania roszcze , o których mowa w ust.1 – ust.3, konieczne jest z e-
nie w terminie jednego roku deklaracji cz onkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o
gotowo ci do zawarcia umowy o ustanowienie spó dzielczego lokatorskiego prawa do loka-
lu mieszkalnego. W wypadku zg oszenia si  kilku uprawnionych, rozstrzyga s d w post -
powaniu nieprocesowym, bior c pod uwag  w szczególno ci okoliczno , czy osoba
uprawniona na podstawie ust.1 albo ust.2 zamieszkiwa a odpowiednio razem z by ymi ma -
onkami lub jednym z nich albo z by ym cz onkiem. Po bezskutecznym up ywie wyzna-

czonego przez spó dzielni  terminu wyst pienia do s du, wyboru dokonuje Spó dzielnia.
5. Osoba przyj ta w poczet cz onków Spó dzielni w wypadku, o którym mowa w

ust.3, staje si  stron  umowy o budow  lokalu wi cej osob , której cz onkostwo usta o.
6. W wypadku wyga ni cia roszcze  lub braku uprawnionych osób, o których mo-

wa w ust.3, Spó dzielnia wyp aca osobie uprawnionej warto  rynkow  tego lokalu ustalon
zgodnie z §301 ust.2 i ust.3.

7. W wypadku ustania cz onkostwa w okresie poprzedzaj cym zawarcie umowy o
budow  lokalu osobom, o których mowa w ust.3, przys uguj  roszczenia o przyj cie do
Spó dzielni i zawarcie umowy.

§34. [skre lony] 49

§35. Roszczenie o zwrot wk adu mieszkaniowego jest zbywalne i podlega egzekucji.

§36. 1. Spó dzielnia, w ramach mo liwo ci, dokonuje na wniosek cz onka zamiany
lokali mieszkalnych. Spó dzielnia ma obowi zek prowadzenia rejestru wniosków o zamian .

2. Zamiana, o której mowa w ust.1, polega na rozwi zaniu umowy o spó dzielcze
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego dotychczas zajmowanego przez cz onka i na za-
warciu umowy: 50

1) ustanowienie spó dzielczego prawa do innego lokalu mieszkalnego albo
2) o ustanowienie odr bnej w asno ci innego lokalu mieszkalnego.

3. Na wniosek cz onka Spó dzielnia umo liwia zamian  zajmowanego przez cz on-
ka lokalu mieszkalnego na mieszkanie, które nie jest w asno ci  Spó dzielni. Zamiana ta po-
lega na rozwi zaniu umowy o spó dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego zaj-
mowanego przez cz onka i zawarcie z osob  wskazan  przez cz onka umowy dotycz cej
tego lokalu:
1) o ustanowienie spó dzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, albo
2) o ustanowienie odr bnej w asno ci lokalu.
Warunkiem dokonania zamiany jest uzyskanie przez cz onka tytu u prawnego do lokalu
mieszkalnego zajmowanego dotychczas przez osob , z któr  Spó dzielnia ma zawrze  jedn
z wymienionych umów.

49 §34 skre lony moc  §1 pkt.28 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
50 Oznaczenie punktów w §36 ust.2 i ust.3 ustalone moc  §1 pkt.29 uchwa y z przypisu numer 1.
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§37. 1. [skre lony] 51

2. [skre lony] 52

3. [skre lony] 53

4. Spó dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nie podlega przekszta -
ceniu na spó dzielcze prawo w asno ciowe ani w odr bn  w asno , je eli budynek, w któ-
rym znajduje si  lokal, zosta  wybudowany z udzia em rodków Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego.

5. Przepis ust.4 stosuje si  równie  do lokali b cych przedmiotem spó dzielczych
praw lokatorskich, po onych w budynku przy ul. Popie uszki 16, przeznaczonym dla
osób wymagaj cych opieki, oraz w innych budynkach przeznaczonych do zamieszkiwania
przez takie osoby na mocy uchwa y Walnego Zgromadzenia. 54

§38. [skre lony] 55

2. Spó dzielcze w asno ciowe prawo do lokalu

§39. 1. Spó dzielcze w asno ciowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rze-
czowym. 56

2. Spó dzielcze w asno ciowe prawo do lokalu mo e nale  do kilku osób, z tym,
e cz onkiem Spó dzielni mo e by  tylko jedna z nich, chyba, e przys uguje ono wspólnie

ma onkom.
3. Spó dzielcze w asno ciowe prawo do lokalu jest zbywalne i przechodzi na spad-

kobierców.

§40. [skre lony] 57

§41. [skre lony] 58

§42. [skre lony]

§43. [skre lony]

§44. [skre lony] 59

§45. [skre lony] 60

§46. W razie wyga ni cia spó dzielczego w asno ciowego prawa do lokalu – co

51 §37 ust.1 skre lony moc  §1 pkt.30 lit.a uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
52 §37 ust.2 skre lony moc  §1 pkt.30 lit.a uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
53 §37 ust.3 skre lony moc  §1 pkt.30 lit.a uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
54 §37 ust.5 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.30 lit.b uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
55 §38 skre lony moc  §1 pkt.31 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
56 §39 ust.1 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.32 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
57 §40 skre lony moc  §1 pkt.33 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
58 §41 – §43 skre lone moc  §1 pkt.33 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
59 §44 skre lony moc  §1 pkt.34 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
60 §45 skre lony moc  §1 pkt.35 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
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mo e nast pi  jedynie na skutek zrzeczenia si  tego prawa przez w ciciela tego  prawa –
Spó dzielnia obowi zana jest ui ci  uprawnionemu warto  rynkow  lokalu po potr ceniu
nale no ci z tytu u nie wniesionej cz ci wk adu budowlanego, a w przypadku gdy nie zo-
sta  sp acony kredyt zaci gni ty przez Spó dzielni  na sfinansowanie kosztów budowy da-
nego lokalu – po potr ceniu kwoty niesp aconego kredytu wraz z odsetkami. Przys uguj ca
osobie uprawnionej warto  rynkowa lokalu, nie mo e by  wy sza od kwoty, jak  Spó -
dzielnia uzyska od osoby obejmuj cej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez
Spó dzielni . 61

§47. [skre lony] 62

§48. Postanowienie §35 stosuje si  odpowiednio.

§49. 1. Spó dzielnia, w ramach mo liwo ci, dokonuje na wniosek cz onka zamiany
lokali mieszkalnych. Postanowienie §36 ust.1 zdanie drugie stosuje si  odpowiednio.

2. Zamiana, o której mowa w ust.1, polega na przekazaniu lokalu mieszkalnego ob-
ci onego spó dzielczym w asno ciowym prawem do lokalu do dyspozycji Spó dzielni i na
zawarciu umowy: 63

1) o ustanowienie spó dzielczego lokatorskiego lub spó dzielczego w asno ciowego prawa
do innego lokalu mieszkalnego albo

2) o ustanowienie odr bnej w asno ci innego lokalu mieszkalnego.

§50. Na pisemne danie cz onka lub osoby nieb cej cz onkiem spó dzielni, któ-
rym przys uguje spó dzielcze w asno ciowe prawo do lokalu, Spó dzielnia jest obowi zana
– w terminie 3 miesi cy – zawrze  z nim umow  o przeniesieniu w asno ci lokalu po do-
konaniu przez te osoby sp aty zobowi za  okre lonych w ustawach. 64

§51. 65 1. Na pisemne danie cz onka lub osoby nieb cej cz onkiem spó dzielni,
którym przys uguje prawo do miejsca postojowego w wielostanowiskowym gara u, Spó -
dzielnia jest obowi zana przenie  na te osoby u amkowy udzia  we wspó asno ci tego
gara u, przy zachowaniu zasady, e udzia y przypadaj ce na ka de miejsce postojowe s
równe, po dokonaniu przez nich sp at, o których mowa w §50.

2. Koszty ustanowienia odr bnej w asno ci wielostanowiskowego gara u stanowi -
cego wspó asno  osób, o których mowa w ust.1, pokrywaj  w odpowiednich u amko-
wych cz ciach te osoby.

§52. [skre lony] 66

3. Odr bna w asno  lokalu

§53. 1. Odr bna w asno  lokalu powstaje w drodze umowy o ustanowienie odr b-

61 §46 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.36 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
62 §47 skre lony moc  §1 pkt.37 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
63 Oznaczenie punktów w §49 ust.2 ustalone moc  §1 pkt.38 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
64 §50 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.39 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
65 §51 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.40 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
66 §52 skre lony moc  §1 pkt.41 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
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nej w asno ci lokalu zawartej w formie aktu notarialnego przez cz onka Spó dzielni i Spó -
dzielni .

2. Odr bna w asno  lokalu na rzecz Spó dzielni, mo e tak e zosta  ustanowiona
poprzez jednostronne o wiadczenie woli Spó dzielni z one w formie aktu notarialnego.

3. Do powstania odr bnej w asno ci lokalu niezb dny jest tak e wpis do ksi gi wie-
czystej.

§54. Umowa o ustanowienie odr bnej w asno ci lokalu powinna okre la  w szcze-
gólno ci:
1) warto , rodzaj, po enie i powierzchni  lokalu oraz pomieszcze  do niego przynale -

nych oraz gruntów,
2) wielko  udzia ów przypadaj cych w cicielom poszczególnych lokali w nieruchomo ci

wspólnej.

§55. 1. Z cz onkiem ubiegaj cym si  o uzyskanie odr bnej w asno ci lokalu Spó -
dzielnia zawiera umow  o budow  lokalu. Umowa, zawarta w formie pisemnej pod rygo-
rem niewa no ci, powinna zobowi zywa  strony do zawarcia umowy o ustanowienie od-

bnej w asno ci lokalu, a ponadto powinna zawiera :
1) zobowi zanie cz onka spó dzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w

cz ci przypadaj cej na jego lokal przez wniesienie wk adu budowlanego okre lonego w
umowie; 67

2) okre lenie zakresu rzeczowego realizowanego zadania inwestycyjnego, które b dzie sta-
nowi  podstaw  ustalenia wysoko ci kosztów budowy lokalu,

3) okre lenie zasad ustalania kosztów budowy lokalu,
4) okre lenie rodzaju, po enia i powierzchni lokalu oraz pomieszcze  do niego przyna-

le nych,
5) okre lenie tytu u prawnego do gruntów pod budow ,
6) termin wp aty wk adu budowlanego lub terminy wp at zaliczek na wk ad oraz planowa-

ny termin oddania lokalu do u ytku,
7) termin ostatecznego rozliczenia kosztów budowy,

2. Postanowienia §24 ust.2-5 stosuje si  odpowiednio.

§56. 68 1. Z chwil  zawarcia umowy, o której mowa w §55 ust.1, powstaje roszcze-
nie o ustanowienie odr bnej w asno ci lokalu, zwane dalej „ekspektatyw ”. Ekspektatywa
jest zbywalna, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.

2. Nabycie ekspektatywy obejmuje równie  wniesiony wk ad budowlany albo jego
cz  i staje si  skuteczne z chwil  przyj cia w poczet cz onków nabywcy lub spadkobiercy,
z tym, e w razie kolejnego zbycia ekspektatywy przed przyj ciem poprzedniego nabywcy w
poczet cz onków, zbycie to staje si  skuteczne z chwil  przyj cia kolejnego nabywcy w po-
czet cz onków.

3. Umowa zbycia ekspektatywy powinna by  zawarta w formie aktu notarialnego.

§57. 1. Cz onek ubiegaj cy si  o ustanowienie odr bnej w asno ci lokalu wnosi

67 §55 ust.1 pkt.1 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.42 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
68 §56 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.43 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
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wk ad budowlany wed ug zasad okre lonych w umowie, o której mowa w §55, w wysoko ci
odpowiadaj cej ca ci kosztów budowy przypadaj cych na jego lokal. Je eli cz  wk adu
budowlanego zosta a sfinansowana z zaci gni tego przez Spó dzielni  kredytu na sfinan-
sowanie kosztów budowy lokalu, cz onek jest zobowi zany do sp aty tego kredytu wraz z
odsetkami w cz ci przypadaj cej na jego lokal.

2. Postanowienia §26 stosuje si  odpowiednio.

§58. Je eli umowa o budow  lokalu zosta a rozwi zana przed ustanowieniem od-
bnej w asno ci lokalu, cz onek z którym Spó dzielnia zawiera kolejn  umow  o budow

tego lokalu, obowi zany jest wnie  wk ad budowlany albo jego cz  w wysoko ci wyp a-
conej osobie uprawnionej po rozwi zaniu poprzedniej umowy, oraz do pokrywania pozo-
sta ych kosztów zadania inwestycyjnego w wysoko ci przypadaj cej na jego lokal.

§59. Do wnoszenia wk adu budowlanego zwi zanego z odr bn  w asno ci  lokalu
stosuje si  odpowiednio postanowienia §29.

§60. 1. W wypadku rozwi zania umowy o budow  lokalu, do którego mia a by
ustanowiona odr bna w asno  lokalu, Spó dzielnia zwraca cz onkowi lub innej osobie
uprawnionej wniesiony wk ad budowlany lub jego wniesion  cz , zwaloryzowane wed ug
rynkowej warto ci lokalu na dzie  rozwi zania umowy.

2. Postanowienia §33 ust.2 i §35 stosuje si  odpowiednio.

§61. Je eli wp ata wk adu budowlanego zosta a roz ona na raty, nie wp acona
cz  wk adu staje si  wymagalna z dniem przeniesienia w asno ci lokalu.

§62. [skre lony] 69

§63. Postanowienia §53 – 62, stosuje si  odpowiednio do u amkowego udzia u we
wspó asno ci gara u wielostanowiskowego.

4. Gara e

§64. Budowa nowych gara y i udost pnianie ich cz onkom Spó dzielni odbywa si
w drodze ustanowienia odr bnej w asno ci lokalu. Dotyczy to odpowiednio tak e miejsc
postojowych w gara ach wielostanowiskowych. 70

§65. 1. Gara e b ce w dniu 24 kwietnia 2001 r. w asno ci  Spó dzielni s  wynaj-
mowane jej cz onkom.

2. Umow  najmu wolnego gara u zawiera Zarz d z cz onkiem spó dzielni, który
posiada w spó dzielni spó dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spó dzielcze

asno ciowe prawo do lokalu mieszkalnego albo prawo odr bnej w asno ci lokalu miesz-
kalnego, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki umowy najmu. 71

3. [skre lony] 72

69 §62 skre lony moc  §1 pkt.44 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
70 §64 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.45 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
71 §65 ust.2 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.46 lit.a uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
72 §65 ust.3 skre lony moc  §1 pkt.46 lit.b uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
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4. Warunkiem zawarcia umowy najmu lub wst pienia w stosunek najmu gara u jest
posiadanie przez najemc  lub osob  blisk  wspólnie z nim zamieszka  pojazdu mecha-
nicznego. Zbycie lub zniszczenie pojazdu mo e by  przyczyn  wypowiedzenia umowy
najmu przez ka  z jej stron.

5. Ustanie cz onkostwa w Spó dzielni powoduje wyga ni cie umowy najmu gara u
bez potrzeby jej wypowiadania. 73

6. Szczegó owe zasady zawierania umów najmu gara y i ich u ywania okre la od-
bny regulamin.

§66. 1. Na pisemne danie cz onka b cego najemc  gara u, o którym mowa w
§65 ust.1, Spó dzielnia zobowi zana jest zawrze  z nim w ci gu trzech miesi cy umow  o
przeniesienie w asno ci gara u, je eli najemca lub jego poprzednicy prawni ponie li w ca o-
ci nak ady na budow  gara u. 74

2. Warunkiem zawarcia umowy, o której mowa w ust.1, jest dokonanie przez na-
jemc  gara u:
1) sp aty przypadaj cego na gara  uzupe nienia wk adu z tytu u modernizacji budynku,
2) sp aty przypadaj cych na gara  zobowi za  Spó dzielni z tytu u kredytów i po yczek za-

ci gni tych na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomo ci, w której znajduje si
gara ,

3) sp aty zad enia z tytu u wiadcze  wynikaj cych z umowy najmu.
3. Koszty zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty za enia ksi gi

wieczystej  dla  gara u  i  wpisu  do  ksi gi  wieczystej  obci aj  cz onka  Spó dzielni,  na  rzecz
którego Spó dzielnia dokonuje przeniesienia w asno ci gara u.

5.  [skre lony] 75

§67. [skre lony]

6.  [skre lony] 76

§68. [skre lony]

§69. [skre lony]

§70. [skre lony]

Rozdzia  IV – U ywanie lokali

§71. 1. Lokal mo e by  u ywany wy cznie na cele okre lone w umowie o ustano-
wienie spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego (przydziale takiego loka-
lu), w umowie o ustanowienie spó dzielczego w asno ciowego prawa do lokalu (przydziale
lokalu na zasadzie spó dzielczego w asno ciowego prawa do lokalu mieszkalnego) lub na
zasadzie spó dzielczego prawa do lokalu u ytkowego, w umowie o przeniesienie odr bnej

73 §65 ust.5 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.46 lit.c uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
74 §66 ust.1 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.47 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
75 Oddzia  5 „Pracownie twórców” (§67) skre lony moc  §1 pkt.48 uchwa y wymienionej w przypisie 1.
76 Oddzia  6 „Najem lokali” (§68 – §70) skre lony moc  §1 pkt.49 uchwa y wymienionej w przypisie 1.
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asno ci lokalu albo w umowie najmu. Zmiana sposobu korzystania z lokalu lub przezna-
czenia lokalu b  jego cz ci mo liwa jest jedynie za zgod  Zarz du, udzielon  po uzyska-
niu pozwolenia w ciwego organu.

2. Osoby zamieszka e w lokalu mieszkalnym mog  wykonywa  czynno ci zawodo-
we, o ile nie narusza to substancji budynku, nie jest uci liwe dla innych mieszka ców i nie
narusza porz dku domowego.

3. W cz ci lokalu mieszkalnego osoba w nim zamieszka a mo e wykonywa  w a-
sn  dzia alno  gospodarcz  nieuci liw  dla pozosta ych mieszka ców. 77

4. Wykorzystywanie lokalu mieszkalnego na cele inne ni  mieszkalne mo e spowo-
dowa  zmian  wysoko ci op at za u ywanie lokalu w stopniu uzasadnionym wzrostem wy-
datków w Spó dzielni po zmianie przeznaczenia lokalu.

§72. 1. W razie awarii wywo uj cej szkod  lub zagra aj cej bezpo rednio powsta-
niem szkody osoba korzystaj ca z lokalu jest obowi zana niezw ocznie udost pni  lokal w
celu usuni cia awarii. Je eli osoba ta jest nieobecna lub odmawia udost pnienia lokalu,
Spó dzielnia ma prawo wej  do lokalu w obecno ci funkcjonariusza Policji, a gdy wymaga
to pomocy stra y po arnej - tak e przy jej udziale.

2. Je eli otwarcie lokalu nast pi o pod nieobecno  pe noletniej osoby z niego ko-
rzystaj cej, Spó dzielnia jest obowi zana zabezpieczy  lokal i znajduj ce si  w nim rzeczy,
do czasu przybycia tej osoby; z czynno ci tych sporz dza si  protokó .

3. Po wcze niejszym uzgodnieniu terminu osoba korzystaj ca z lokalu powinna tak-
e udost pni  Spó dzielni lokal w celu:

1) dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach równie  dora nego
przegl du stanu wyposa enia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezb dnych
prac i ich wykonania,

2) zast pczego wykonania przez Spó dzielni  prac obci aj cych cz onka Spó dzielni albo
ciciela lokalu nie b cego cz onkiem Spó dzielni.
4. Je eli lokal lub budynek wymaga remontu obci aj cego spó dzielni  lub prze-

budowy, spó dzielnia mo e da  od osób korzystaj cych z tego lokalu lub budynku jego
udost pnienia w celu wykonania koniecznych robót po wcze niejszym uzgodnieniu termi-
nu. 78

5. [skre lony] 79

6. Je eli rodzaj remontu budynku tego wymaga, osoby korzystaj ce z lokalu lub bu-
dynku obowi zane s  na danie i koszt spó dzielni w uzgodnionym terminie przenie  si
do lokalu zamiennego na okres wykonywania remontu, ci le oznaczony i podany do wia-
domo ci zainteresowanych. Okres ten nie mo e by  d szy ni  12 miesi cy. 80

7. W okresie u ywania lokalu zamiennego cz onek Spó dzielni albo w ciciel lokalu
nie b cy cz onkiem Spó dzielni wnosi op aty jedynie za u ywanie tego lokalu. Op aty za

ywanie lokalu zamiennego, bez wzgl du na jego wyposa enie techniczne, nie mog  by
wy sze ni  op aty za u ywanie lokalu dotychczasowego.

77 §71 ust.3 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.50 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
78 §72 ust.4 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.51 lit.a uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
79 §72 ust.5 skre lony moc  §1 pkt.51 lit.b uchwa y wymienionej w przypisie 1.
80 §72 ust.6 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.51 lit.c uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
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§73. 81 1. Cz onkowie obowi zani s  uiszcza  Spó dzielni op aty lokalowe b ce:
1) w przypadku przys ugiwania im spó dzielczych praw do lokali – ich uczestnictwem w

pokrywaniu kosztów zwi zanych z eksploatacj  i utrzymaniem nieruchomo ci w cz -
ciach przypadaj cych na ich lokale, eksploatacj  i utrzymaniem nieruchomo ci stano-

wi cych mienie spó dzielni;
2) w przypadku przys ugiwania im w asno ci lokali – ich uczestnictwem w pokrywaniu

kosztów zwi zanych z eksploatacj  i utrzymaniem ich lokali, eksploatacj  i utrzymaniem
nieruchomo ci wspólnych, eksploatacj  i utrzymaniem nieruchomo ci stanowi cych
mienie spó dzielni;

3) w przypadku oczekiwania na ustanowienie na ich rzecz spó dzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odr bnej w asno ci lokalu – ich uczestnic-
twem w pokrywaniu kosztów budowy lokali przez wnoszenie wk adów mieszkaniowych
lub budowlanych, przy czym od chwili postawienia im lokali do dyspozycji uiszczaj  oni
op aty okre lone w pkt.1 albo w pkt.2;

4) równie  ich uczestnictwem w kosztach zwi zanych z dzia alno ci  spo eczn , o wiatow
i kulturaln  prowadzon  przez spó dzielni .

2. Osoby nieb ce cz onkami Spó dzielni, którym przys uguj  spó dzielcze w a-
sno ciowe prawa do lokali, s  obowi zane uczestniczy  w pokrywaniu kosztów zwi zanych
z eksploatacj  i utrzymaniem nieruchomo ci w cz ciach przypadaj cych na ich lokale, eks-
ploatacj  i utrzymaniem nieruchomo ci stanowi cych mienie spó dzielni przez uiszczanie
op at na takich samych zasadach, jak cz onkowie spó dzielni.

3. W ciciele lokali nieb cy cz onkami spó dzielni s  obowi zani uczestniczy  w
pokrywaniu kosztów zwi zanych z eksploatacj  i utrzymaniem ich lokali, eksploatacj  i
utrzymaniem nieruchomo ci wspólnych. S  oni równie  obowi zani uczestniczy  w wydat-
kach zwi zanych z eksploatacj  i utrzymaniem nieruchomo ci stanowi cych mienie Spó -
dzielni, które s  przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkuj ce w
okre lonych budynkach lub osiedlu. Obowi zki te wykonuj  przez uiszczanie op at na ta-
kich samych zasadach, jak cz onkowie Spó dzielni.

§74. 1. Wysoko  op at, o których mowa w §73, jest ustalana na podstawie rocz-
nych planów. Ró nica mi dzy faktycznymi kosztami i faktycznymi przychodami zwi ksza
odpowiednio koszty lub przychody w nast pnym roku.

2. O zmianie wysoko ci op at Spó dzielnia jest zobowi zana powiadomi  cz onków
co najmniej 30 dni przed up ywem terminu wnoszenia op at. Zmiana wysoko ci op at wy-
maga uzasadnienia na pi mie wraz z kalkulacj  tych op at.

3. Podwy szenie op at cz ciej ni  raz na 6 miesi cy w sytuacji, gdy podwy ka nie
jest uzasadniona wzrostem wysoko ci op at niezale nych od Spó dzielni, wymaga zgody
Walnego Zgromadzenia. 82

4. Cz onkowie Spó dzielni lub w ciciele lokali zobowi zani s  niezw ocznie in-
formowa  pisemnie Spó dzielni  o ka dej zmianie liczby osób korzystaj cych z lokalu, je e-
li liczba osób korzystaj cych z lokalu ma wp yw na wysoko  op at zwi zanych z u ywa-
niem lokalu. Obowi zek taki maj  tak e osoby nie b ce cz onkami Spó dzielni, którym
przys uguje spó dzielcze w asno ciowe prawo do lokalu.

81 §73 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.52 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
82 §74 ust.3 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.53 lit.a uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
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5. Cz onkowie Spó dzielni, osoby nieb ce cz onkami Spó dzielni, którym przy-
uguj  spó dzielcze w asno ciowe prawa do lokali, oraz w ciciele nieb cy cz onkami

Spó dzielni mog  kwestionowa  zasadno  zmiany wysoko ci op at bezpo rednio na dro-
dze s dowej. W przypadku wyst pienia na drog  s dow  ponosz  oni op aty w dotychcza-
sowej wysoko ci, a ci ar udowodnienia zasadno ci zmiany wysoko ci op at spoczywa na
Spó dzielni. 83

§75. 1. Op aty, o których mowa w §73, uiszcza si  co miesi c z do u do ostatniego
dnia ka dego miesi ca. 84

2. Obowi zek uiszczania op at powstaje z dniem postawienia lokalu do dyspozycji
cz onka, a ustaje z dniem przekazania Spó dzielni lokalu odnowionego. W przypadku prze-
kazania lokalu nie odnowionego obowi zek uiszczenia op at ustaje z dniem zako czenia
remontu lokalu, jednak nie pó niej ni  z up ywem 30 dni od chwili przekazania lokalu
Spó dzielni.

3. Za opó nienie w zap acie op at lokalowych Spó dzielnia mo e pobiera  odsetki
ustawowe. 85

4. Cz onek Spó dzielni nie jest uprawniony do potr cania swoich nale no ci przy-
uguj cych mu od Spó dzielni z nale nych od niego op at zwi zanych z u ywaniem lokalu.

§76. 1. Za op aty, o których mowa w §73 odpowiadaj  solidarnie z cz onkami
Spó dzielni, w cicielami lokali nieb cymi cz onkami Spó dzielni lub osobami nieb -
cymi cz onkami Spó dzielni, którym przys uguj  spó dzielcze w asno ciowe prawa do loka-
li, osoby pe noletnie stale z nimi zamieszkuj ce w lokalu, z wyj tkiem pe noletnich zst p-
nych pozostaj cych na ich utrzymaniu, a tak e osoby faktycznie korzystaj ce z lokalu. 86

2. Odpowiedzialno  osób, o których mowa w ust.1, ogranicza si  do wysoko ci
op at nale nych za okres ich sta ego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu.

3. Spó dzielnia jest obowi zana przedstawi  kalkulacj  wysoko ci op at na danie
cz onka Spó dzielni, w ciciela lokalu nieb cego cz onkiem Spó dzielni lub osoby nie-

cej cz onkiem Spó dzielni, której przys uguje spó dzielcze w asno ciowe prawo do lo-
kalu. 87

§77. 1. Za dodatkowe wyposa enie i wyko czenie lokalu uwa a si  nie zaliczane do
kosztów inwestycji takie wyposa enie i wyko czenie lokalu, które ma charakter trwa y i
podnosi warto  u ytkow  lokalu. Nak ady na dodatkowe wyposa enie i wyko czenie loka-
lu ponosi cz onek Spó dzielni. Je eli dodatkowe wyposa enie lub wyko czenie lokalu nie
jest wykonywane przez Spó dzielni  lub za jej po rednictwem, wymaga zgody Spó dzielni,
gdy po czone jest ze zmianami w uk adzie funkcjonalno – u ytkowym lokalu lub ze zmia-
nami konstrukcyjnymi.

2. [skre lony] 88

83 §74 ust.5 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.53 lit.b uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
84 §75 ust.1 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.54 lit.a uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
85 §75 ust.3 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.54 lit.b uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
86 §76 ust.1 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.55 lit.a uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
87 §76 ust.3 dodany moc  §1 pkt.55 lit.b uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
88 §77 ust.2 skre lony moc  §1 pkt.56 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
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§78. Po wyga ni ciu prawa do lokalu mieszkalnego cz onek Spó dzielni oraz za-
mieszkuj ce w tym lokalu osoby, które swoje prawa od niego wywodz , obowi zani s
opró ni  lokal w terminie trzech miesi cy od dnia wyga ni cia prawa. Spó dzielnia nie ma
obowi zku dostarczania lokalu zamiennego.

§79. Cz onek Spó dzielni zwalniaj cy lokal, obowi zany jest przekaza  lokal do
dyspozycji Spó dzielni w stanie odnowionym lub pokry  koszty jego odnowienia, a tak e
koszty zu ycia b  wymiany urz dze  techniczno -sanitarnych, stanowi cych normatywne
wyposa enie lokalu.

§80. Za zajmowanie lokalu bez tytu u prawnego Spó dzielnia pobiera odszkodowa-
nie w maksymalnej wysoko ci przewidzianej przepisami prawa.

§81. Szczegó owe zasady u ywania lokali oraz zasady porz dku domowego okre la
odr bny regulamin.

Rozdzia  V – Organy Spó dzielni

§82. 89 1. Organami Spó dzielni s : (1) Walne Zgromadzenie, (2) Rada Nadzorcza,
(3) Zarz d i (4) Rady Kolonii.

2. Wybory do organów Spó dzielni, o których mowa w ust.1 pkt.2 – pkt.3 dokony-
wane s  w g osowaniu tajnym spo ród nieograniczonej liczby kandydatów, a odwo anie
cz onków tych e organów nast puje tak e w g osowaniu tajnym.

1. Walne Zgromadzenie 90

§83. Walne Zgromadzenie jest najwy szym organem Spó dzielni. 91

§84. 92 1. Cz onek bierze udzia  w Walnym Zgromadzeniu tylko osobi cie. Osoby
prawne b ce cz onkami Spó dzielni bior  udzia  w Walnym Zgromadzeniu przez usta-
nowionego w tym celu pe nomocnika. Pe nomocnik nie mo e zast powa  wi cej ni  jed-
nego cz onka.

2. Cz onek ma prawo korzystania na w asny koszt z pomocy prawnej lub pomocy
eksperta, jednak e osoby, z których pomocy korzysta cz onek, nie maj  prawa zabierania

osu.
3. Ka dy cz onek ma jeden g os bez wzgl du na ilo  posiadanych udzia ów.
4. W Walnym Zgromadzeniu maj  prawo uczestniczy  cz onkowie Zarz du i Rady

Nadzorczej z prawem zabierania g osu, a tak e – z g osem doradczym – go cie zaproszeni
przez Zarz d lub przez Rad  Nadzorcz .

§85. 93 1. Do wy cznej w ciwo ci Walnego Zgromadzenia nale y:

89 §82 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.57 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
90 Tytu  oddzia u 1 w rozdziale V w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.58 uchwa y wymienionej w przypisie

numer 1.
91 §83 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.59 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
92 §84 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.59 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
93 §85  ust.1  w  zakresie  nazwy  organu „Walne Zgromadzenie” oraz  zast pienia  w  pkt.1  –  pkt.15  przecinków

rednikami, w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.60 lit.a – lit.b uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
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1) uchwalanie kierunków rozwoju dzia alno ci gospodarczej oraz spo ecznej i kulturalnej
Spó dzielni;

2) wybór cz onków Rady Nadzorczej; 94

3) rozpatrywanie sprawozda  Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozda  rocznych i
sprawozda  finansowych Zarz du, podejmowanie uchwa  co do wniosków cz onków
Spó dzielni, Rady Nadzorczej lub Zarz du w tych sprawach oraz udzielanie absoluto-
rium cz onkom Zarz du;

4) rozpatrywanie wniosków wynikaj cych z przedstawionego protoko u polustracyjnego z
dzia alno ci Spó dzielni oraz podejmowanie uchwa  w tym zakresie;

5) podejmowanie uchwa  w sprawie podzia u nadwy ki bilansowej lub sposobu pokrycia
strat;

6) podejmowanie uchwa  w sprawie zbycia nieruchomo ci, zbycia zak adu lub innej wyod-
bnionej jednostki organizacyjnej; 95

7) podejmowanie uchwa  w sprawie tworzenia, przyst powania i wyst powania z organiza-
cji gospodarczych oraz w sprawie zbycia akcji lub udzia ów w tych organizacjach;

8) oznaczanie najwy szej sumy zobowi za  jakie Spó dzielnia mo e zaci gn ;
9) wyra anie zgody na podj cie przez Spó dzielni  dzia alno ci inwestycyjnej w zakresie

okre lonym w §4 ust.2 pkt.2; 96

10) wyra anie zgody na zaci ganie przez Zarz d kredytów bankowych i innych zobowi za ,
je eli wysoko  zobowi zania przekracza kwot  10 % przychodów Spó dzielni w po-
przednim roku obrachunkowym;

11) podejmowanie uchwa  w sprawie po czenia si  Spó dzielni z inn  spó dzielni , podzia-
u oraz likwidacji Spó dzielni;

12) rozpatrywanie w post powaniu wewn trz spó dzielczym odwo  od uchwa  Rady
Nadzorczej;

13) podejmowanie uchwa  w sprawie przeznaczenia budynku lub jego cz ci dla osób wy-
magaj cych opieki;

14) uchwalanie zmian statutu;
15) podejmowanie uchwa  w sprawie przyst pienia lub wyst pienia Spó dzielni ze zwi zku

rewizyjnego oraz upowa nienia Zarz du do podejmowania dzia  w tym zakresie;
16) wybór delegatów na zjazd zwi zku rewizyjnego, w którym Spó dzielnia jest zrzeszona;
17) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia i regulaminu Rady Nadzorczej, je eli

zajdzie potrzeba uszczegó owienia przepisów statutu reguluj cych tryb zwo ywania,
prowadzenia obrad i podejmowania uchwa  przez te organy. 97

2. Postanowienie ust.1 pkt 6, nie dotyczy ustanawiania prawa odr bnej w asno ci
lokali.

94 §85 ust.1 pkt.2 w brzemieniu ustalonym w §1 pkt.60 lit.c uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
95 §85 ust.1 pkt.6 w brzemieniu ustalonym w §1 pkt.60 lit.d uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
96 §85 ust.1 pkt.9 w brzemieniu ustalonym w §1 pkt.60 lit.e uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
97 §85 ust.1 pkt.17 w brzemieniu ustalonym w §1 pkt.60 lit.f uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
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§86. 98 1. Walne Zgromadzenie zwo uje Zarz d przynajmniej raz w roku w ci gu 6
(sze ciu) miesi cy po up ywie roku obrachunkowego.

2. Ponadto Zarz d zwo uje Walne Zgromadzenie na danie Rady Nadzorczej lub
na danie co najmniej 1/10 (jednej dziesi tej) cz onków.

3. danie zwo ania Walnego Zgromadzenia powinno by  z one pisemnie z
podaniem celu jego zwo ania.

4. W przypadku wskazanym w ust.2, Zarz d obowi zany jest zwo  Walne Zgro-
madzenie w takim terminie, aby mog o si  ono odby  przed up ywem 4 (czterech) tygodni od
daty zg oszenia dania. Je eli to nie nast pi, zwo uje je Rada Nadzorcza, zwi zek rewizyj-
ny, w którym Spó dzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spó dzielcza, na koszt Spó -
dzielni.

§87. 99 1. O czasie, miejscu i porz dku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia
si  wszystkich cz onków na pi mie co najmniej 21 (dwadzie cia jeden) dni przed terminem po-
siedzenia Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie powinno okre la  czas, miejsce, porz -
dek obrad oraz informacj  o miejscu wy enia wszystkich sprawozda  i projektów
uchwa , które b  przedmiotem obrad oraz informacj  o prawie cz onka do zapoznania
si  z tymi dokumentami.

2. Projekty uchwa  i dania zamieszczenia oznaczonych spraw w porz dku obrad
Walnego Zgromadzenia maj  prawo zg asza : zarz d, rada nadzorcza i cz onkowie. Projek-
ty uchwa , w tym uchwa  przygotowanych w wyniku tych da , powinny by  wyk adane
na co najmniej 14 (czterna cie) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

3. Cz onkowie maj  prawo zg asza  projekty uchwa  i dania, o których mowa w
ust.2, w terminie do 15 (pi tnastu) dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwa y zg aszanej przez cz onków Spó dzielni musi by  poparty przez co naj-
mniej 10 (dziesi ciu) cz onków.

4. Cz onek ma prawo zg aszania poprawek do projektów uchwa  oraz wniosków
nie pó niej ni  na 3 (trzy) dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

5. Zarz d przygotuje pod wzgl dem formalnym i przed y pod g osowanie na
Walnym Zgromadzeniu projekty uchwa  i poprawek zg oszone przez cz onków spó dziel-
ni.

§88. 100 1. Walne Zgromadzenie mo e podejmowa  uchwa y jedynie w sprawach
obj tych porz dkiem obrad podanym do wiadomo ci cz onków w terminach i w sposób
okre lony w ustawie. Nie dotyczy to uchwa y w sprawie odwo ania cz onka Zarz du, któ-
remu Walne Zgromadzenie nie udzieli o absolutorium. W takim przypadku g osowanie w
sprawie odwo anie tego cz onka Zarz du nast puje na tym samym Walnym Zgromadzeniu,
na którym nie udzielono absolutorium i zg oszono wniosek o odwo anie.

2. Walne Zgromadzenie jest wa ne niezale nie od liczby obecnych na nim cz on-
ków.

3. Uchwa  uwa a si  za podj , je eli za uchwa  opowiedzia a si  wymagana w
ustawie lub statucie wi kszo  ogólnej liczby cz onków uczestnicz cych w Walnym Zgro-

98 §86 w brzemieniu ustalonym w §1 pkt.61 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
99 §87 w brzemieniu ustalonym w §1 pkt.62 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
100 §88 w brzemieniu ustalonym w §1 pkt.63 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
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madzeniu. Jednak e w sprawach likwidacji Spó dzielni, przeznaczenia maj tku pozosta ego
po zaspokojeniu zobowi za  likwidowanej Spó dzielni, zbycia nieruchomo ci, zbycia za-

adu lub innej wyodr bnionej jednostki organizacyjnej do podj cia uchwa y konieczne jest
aby w Walnym Zgromadzeniu, na których uchwa a by a poddana pod g osowanie, uczest-
niczy a co najmniej 1/10 (jedna dziesi ta) ogólnej liczby uprawnionych do g osowania.

4. Przez ogóln  liczb  cz onków uczestnicz cych w Walnym Zgromadzeniu, o któ-
rej mowa w ust.3, rozumie si  ogóln  liczb  cz onków bior cych wa nie udzia  w danym

osowaniu.
5. Uchwa y Walnego Zgromadzenia dotycz ce:

1) likwidacji Spó dzielni – podejmowane s  wi kszo ci  ¾ (trzech czwartych) g osów;
2) zmiany statutu, po czenia si  z inn  Spó dzielni  oraz odwo ania cz onków Rady Nad-

zorczej – podejmowane s  wi kszo ci  2/3 (dwóch trzecich) g osów.

§89. 101 1. Uchwa y Walnego Zgromadzenia obowi zuj  wszystkich cz onków
Spó dzielni oraz wszystkie jej organy.

2. Uchwa a sprzeczna z ustaw  jest niewa na.
3. Uchwa a sprzeczna z postanowieniami statutu, b  dobrymi obyczajami lub go-

dz ca w interesy Spó dzielni, albo maj ca na celu pokrzywdzenie jej cz onka mo e by  za-
skar ona do s du.

4. Ka dy cz onek Spó dzielni lub Zarz d mo e wytoczy  powództwo o uchylenie
uchwa y. Jednak e prawo zaskar enia uchwa y w sprawie wykluczenia albo wykre lenia
cz onka przys uguje wy cznie cz onkowi wykluczonemu albo wykre lonemu.

5. Je eli Zarz d wytacza powództwo, Spó dzielni  reprezentuje pe nomocnik usta-
nowiony przez Rad  Nadzorcz . W wypadku nieustanowienia pe nomocnika s d w ciwy
do rozpoznania sprawy ustanawia kuratora dla Spó dzielni.

6. Powództwo o uchylenie uchwa y Walnego Zgromadzenia powinno by  wniesio-
ne w ci gu sze ciu tygodni od dnia jego odbycia, je eli za  powództwo wnosi cz onek nie-
obecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwo ania – w ci gu sze ciu ty-
godni od dnia powzi cia wiadomo ci przez tego cz onka o uchwale, nie pó niej jednak ni
przed up ywem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.

7. Je eli ustawa lub statut wymagaj  zawiadomienia cz onka o uchwale, termin sze-
ciotygodniowy wskazany w ust.6 biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w spo-

sób wskazany w statucie.
8. S d mo e nie uwzgl dni  up ywu terminu, o którym mowa w ust.6, je eli utrzy-

manie uchwa y Walnego Zgromadzenia w mocy wywo oby dla cz onka szczególnie do-
tkliwe skutki, a opó nienie w zaskar eniu tej uchwa y jest usprawiedliwione wyj tkowymi
okoliczno ciami i nie jest nadmierne.

9. Orzeczenie s du ustalaj ce nieistnienie albo niewa no  uchwa y Walnego
Zgromadzenia b  uchylaj ce uchwa  ma moc prawn  wzgl dem wszystkich cz onków
Spó dzielni oraz wszystkich jej organów.

§90. 102 1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przedstawiciel organu, który
zwo  to Zgromadzenie i zarz dza wybór prezydium w g osowaniu jawnym w sk adzie:

101 §89 w brzemieniu ustalonym w §1 pkt.64 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
102 §90 w brzemieniu ustalonym w §1 pkt.65 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
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przewodnicz cy, zast pca i sekretarz lub przewodnicz cy i sekretarz, wzgl dnie tylko prze-
wodnicz cy. Cz onkowie Zarz du nie mog  wchodzi  w sk ad prezydium.

2. Po dokonaniu wyboru prezydium, przewodnicz cy zarz dza g osowanie w spra-
wie porz dku obrad. Walne Zgromadzenie mo e skre li  z porz dku obrad poszczególne
sprawy lub odroczy  je do nast pnego Zgromadzenia, a tak e zmieni  kolejno  spraw w
porz dku obrad, nie mo e jednak wprowadzi  do porz dku obrad Zgromadzenia spraw nie
przewidzianych w nim wcze niej.

§901. 103 1. Cz onkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu – je eli zajdzie taka po-
trzeba – wybieraj  ze swego grona komisje tego  Zgromadzenia, a w szczególno ci komisj
skrutacyjn  oraz komisj  wnioskow .

2. Zadaniem komisji skrutacyjnej jest:
1) sprawdzanie na podstawie wykazu cz onków ich obecno ci na Zgromadzeniu oraz po-

dawanie liczby obecnych cz onków;
2) obliczanie wyników g osowania i podawanie tych wyników przewodnicz cemu Zgro-

madzenia oraz wykonywanie innych czynno ci zwi zanych z przeprowadzeniem g oso-
wania;

3) przedstawianie zg oszonych kandydatur w wyborach do Rady Nadzorczej lub delegatów
na zjazd zwi zku.

3. Zadaniem komisji wnioskowej jest rozpatrywanie pod wzgl dem formalnym i
rzeczowym zg oszonych Zgromadzeniu wniosków oraz zredagowanie ostatecznej ich wer-
sji i przedstawienie tych wniosków Zgromadzeniu.

4. Ka da  komisja  wybiera  ze  swego  grona  przewodnicz cego  komisji.  Przewodni-
cz cy sk ada Zgromadzeniu sprawozdanie z czynno ci komisji i przedstawia wnioski. Z
przeprowadzonych czynno ci komisja sporz dza protokó , który to protokó  obowi zani s
podpisa  wszyscy jej cz onkowie.

§902. 104 1. Po przedstawieniu sprawy, zamieszczonej w porz dku obrad przewodni-
cz cy Zgromadzenia otwiera dyskusj , udzielaj c g osu w kolejno ci zg aszania si . Za zgo-

 wi kszo ci obecnych cz onków dyskusja mo e by  przeprowadzona nad kilkoma punk-
tami porz dku obrad cznie.

2. Cz onkom Zarz du i Rady Nadzorczej przewodnicz cy udziela g osu poza kolej-
no ci .

3. Przewodnicz cy ma prawo zwróci  uwag  mówcy, który odbiega od tematu dys-
kusji lub przekracza czas ustalony dla przemówie . Niestosuj cym si  do uwag przewodni-
cz cy mo e odebra  g os. Przewodnicz cy mo e raz udzieli  g osu w ramach repliki.

4. Przewodnicz cy mo e odmówi  udzielenia g osu osobie, która w danej sprawie
ju  przemawia a.

5. W sprawach formalnych przewodnicz cy udziela g osu poza kolejno ci . Za
wnioski w sprawach formalnych uwa a si  wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i

osowania, a w szczególno ci dotycz ce: (1) g osowania bez dyskusji; (2) przerwania dys-
kusji; (3) zamkni cia listy mówców; (4) ograniczenia czasu przemówie ; (5) kolejno ci i
sposobu uchwalania wniosków; (6) zarz dzenia przerwy w obradach. W dyskusji nad wnio-

103 §901 dodany moc  §1 pkt.66 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
104 §902 dodany moc  §1 pkt.66 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
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skami w sprawach formalnych mog  zabiera  g os jedynie dwaj mówcy – jeden za i jeden
przeciw wnioskowi. Po zamkni ciu dyskusji przewodnicz cy zebrania poddaje pod g oso-
wanie wnioski, które przyjmuje si  zwyk  wi kszo ci  g osów.

6. Przewodnicz cy Zgromadzenia nie bierze udzia u w dyskusji bez zg oszenia.
Wszystkie pozosta e zasady udzia u w dyskusji obowi zuj  równie  wszystkich cz onków
prezydium.

7. O wiadczenia do protoko u powinny by  sk adane na pi mie – osobno w ró -
nych sprawach z podaniem imienia i nazwiska na r ce sekretarza Zgromadzenia w czasie
wyznaczonym przez przewodnicz cego Zgromadzenia.

§903. Po zamkni ciu dyskusji i wys uchaniu odpowiedzi referenta przewodnicz cy
poddaje pod g osowanie wnioski dotycz ce poszczególnych spraw zamieszczonych w po-
rz dku obrad, przestrzegaj c zasady, aby wnioski najdalej id ce by y g osowane w pierwszej
kolejno ci. Warunkiem rozpatrzenia zg oszonego wniosku jest obecno  wnioskodawcy w
trakcie jego rozpatrywania i g osowania. 105

§904. 106 1. Kandydaci na cz onków Rady Nadzorczej zg aszani s  przez cz onków
w trybie okre lonym w §87 ust.3 – ust.4, to jest zarówno w terminie do 15 (pi tnastu) dni
przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia jako projekt poparty przez co najmniej
10 (dziesi ciu) cz onków, jak te  w terminie nie pó niej ni  na 3 (trzy) dni przed posiedze-
niem Walnego Zgromadzenia jako wniosek cz onka. Do zg oszenia nale y do czy  zgod
na kandydowanie. Zgoda taka mo e by  równie  udzielona ustnie do protoko u Walnego
Zgromadzenia.

2. Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza si  za pomoc  przygotowanych
przez komisj  skrutacyjn  kart wyborczych.

3. G osuj cy zostawia liczb  nie skre lonych nazwisk nie wi ksz  od liczby wakuj -
cych  miejsc.  W przypadku,  gdy  liczba  nazwisk  na  z onej  do  urny  karcie  wyborczej  jest
wi ksza od liczby miejsc wakuj cych w sk adzie Rady Nadzorczej, g os uwa a si  za nie-
wa ny.

4. Liczb  g osów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja skruta-
cyjna. Przewodnicz cy komisji przedstawia wyniki g osowania.

5. Za osoby wybrane do Rady Nadzorczej uwa a si  kandydatów, którzy otrzymali
wi kszo  g osów stosownie do §88 ust.3 i ust.4, przy czym liczba wybranych osób nie mo-
e przekracza  liczby miejsc wakuj cych w sk adzie Rady Nadzorczej. Je eli powy sze g o-

sowanie nie doprowadzi o do obsadzenia wszystkich mandatów, zarz dza si  drug  tur
osowania, do której staje co najwy ej podwójna liczba osób w stosunku do nieobsadzo-

nych mandatów spo ród kandydatów, który w pierwszym g osowaniu otrzymali najwi cej
osów lecz nie osi gn li wi kszo ci wymaganej zgodnie z §88 ust.3 i ust.4. W przypadku

nie obsadzenia wszystkich mandatów w obu powy szych g osowaniach zarz dza si  kolejne
tury g osowania, przy uwzgl dnieniu zasad dotycz cych drugiej tury. Przy równej liczbie

osów o wyborze decyduje dodatkowe tajne g osowanie.

105 §903 dodany moc  §1 pkt.66 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
106 §904 dodany moc  §1 pkt.66 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
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§905. 107 1. Obrady Walnego Zgromadzenia s  protoko owane. Protoko y powinny
by  sporz dzone nie pó niej ni  w terminie 60 dni od zako czenia obrad. Protoko y pod-
pisuje przewodnicz cy i sekretarz Zgromadzenia, a gdy sekretarza nie wybrano – tylko
przewodnicz cy. Podpisuj cy nie mog  odmówi  z enia podpisów pod protoko em. Mo-

 wszak e wnosi  na pi mie zastrze enia i uwagi do tre ci protoko u. B  one do czone
do protoko u jako jego za cznik.

2. W protokole obrad Walnego Zgromadzenia nale y oznaczy  dat  posiedzenia,
numer protoko u, porz dek obrad, omówienie dyskutowanych na posiedzeniu spraw oraz
tre  podj tych uchwa . Wszelkie dodatkowe dokumenty b ce przedmiotem obrad, w
tym lista obecno ci cz onków oraz zaproszonych go ci, zg aszane pisemne wnioski, proto-
ko y Komisji Walnego Zgromadzenia nale y za czy  do protoko u.

3. Protoko y przechowuje zarz d Spó dzielni co najmniej przez dziesi  lat, o ile
przepisy w sprawie przechowywania akt nie przewiduj  terminu d szego.

2. Rada Nadzorcza

§91. Rada Nadzorcza sprawuje kontrol  i nadzór nad dzia alno ci  Spó dzielni.

§92. 1. Rada Nadzorcza sk ada si  z 13 osób. Wyboru cz onków Rady Nadzorczej
dokonuje Walne Zgromadzenie w g osowaniu tajnym spo ród nieograniczonej liczby
cz onków Spó dzielni. W sk ad Rady Nadzorczej mo e by  tak e wybrana osoba nie b -
ca cz onkiem Spó dzielni wskazana przez osob  prawn  b  cz onkiem Spó dzielni. 108

2. Kadencja  Rady  Nadzorczej  wynosi  trzy  lata  i  trwa  od  dorocznego  Walnego
Zgromadzenia, na którym Rada Nadzorcza zosta a wybrana, do dorocznego Walnego
Zgromadzenia odbywanego w trzecim roku kalendarzowym od wyborów, na którym powi-
nien by  dokonany wybór Rady Nadzorczej. Cz onek Rady Nadzorczej mo e by  odwo a-
ny przed up ywem kadencji przez Walne Zgromadzenie. 109

3. W razie ust pienia cz onka Rady Nadzorczej, odwo ania go lub utraty mandatu
wskutek ustania cz onkostwa w Spó dzielni, na wakuj ce miejsca do ko ca kadencji wcho-
dz  cz onkowie wybrani na najbli szym Walnym Zgromadzeniu. 110

4. [skre lony] 111

5. [skre lony] 112

§93. 1. Do zakresu dzia ania Rady Nadzorczej nale y:
1) uchwalanie planów gospodarczych oraz programów dzia alno ci spo ecznej i kulturalnej

Spó dzielni oraz uchwalanie op at lokalowych, z wyj tkiem op at niezale nych od Spó -
dzielni; 113

2) nadzór i kontrola dzia alno ci Spó dzielni poprzez:

107 §905 dodany moc  §1 pkt.66 uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
108 §92 ust.1 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.67 lit.a uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
109 §92 ust.2 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.67 lit.a uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
110 §92 ust.3 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.67 lit.a uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
111 §92 ust.4 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.67 lit.b uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
112 §92 ust.5 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.67 lit.c uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
113 §93 ust.1 pkt.1 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.68 lit.b tiret pierwsze uchwa y z przypisu numer 1.
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a) badanie i ocen  sprawozda  finansowych Spó dzielni;
b) badanie i ocen  okresowych sprawozda  Zarz du;
c) dokonywanie ocen wykonania przez Spó dzielni  jej zada  gospodarczych, ze szcze-

gólnym uwzgl dnieniem celowo ci, rzetelno ci i gospodarno ci dzia  Zarz du w
tym zakresie;

d) dokonywanie okresowych ocen przestrzegania przez Spó dzielni  praw jej cz onków;
e) przeprowadzanie kontroli realizacji przez Zarz d uchwa  organów Spó dzielni;
f) przeprowadzanie kontroli nad sposobem za atwiania przez Zarz d wniosków innych

organów Spó dzielni i jej cz onków;
3) podejmowanie uchwa  w sprawie badania sprawozdania finansowego Spó dzielni, w tym

uchwa  o wyborze podmiotu badaj cego sprawozdanie;
4) podejmowanie uchwa  w sprawie przyj cia w administracj  budynków nie stanowi cych

asno ci Spó dzielni;
5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spó dzielni;
6) [skre lony] 114

7) podzia  Spó dzielni na kolonie;
8) wybór i odwo ywanie cz onków Zarz du;
9) rozpatrywanie odwo  od decyzji Zarz du w post powaniu wewn trz spó dzielczym;
91) podejmowanie uchwa  w sprawie nabycia lub obci enia nieruchomo ci, nabycia zak a-

du lub innej wyodr bnionej jednostki organizacyjnej; 115

10) rozpatrywanie skarg na dzia alno  Zarz du;
11) opiniowanie sprawozda  i projektów uchwa  przedk adanych przez Zarz d Walnemu

Zgromadzeniu; 116

12) sk adanie Warnemu Zgromadzeniu sprawozda  zawieraj cych w szczególno ci wyniki
kontroli i ocen  sprawozda  finansowych; 117

13) uchwalanie zasad rozliczania na poszczególne lokale kosztów inwestycji i modernizacji
budynków oraz zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami Spó dzielni;

14) podejmowanie uchwa  w sprawie wykluczenia ze Spó dzielni i wykre lenia z rejestru
cz onków Spó dzielni;

15) uchwalanie tych regulaminów, których uchwalanie nie jest zastrze one do kompetencji
innych organów Spó dzielni;

16) podejmowanie uchwa  w sprawie czynno ci prawnych dokonywanych mi dzy Spó -
dzielni  a cz onkiem Zarz du lub dokonywanych przez Spó dzielni  w interesie cz onka
Zarz du oraz reprezentowanie Spó dzielni przy tych czynno ciach;

17) podejmowanie uchwa  w sprawie przyst pienia Spó dzielni do organizacji spo ecznych i
wyst pienia z nich;

18) podejmowanie uchwa  w sprawie zgody na zaci ganie przez Zarz d kredytów banko-

114 §93 ust.1 pkt.6 skre lony moc  §1 pkt.68 lit.b tiret drugie uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
115 §93 ust.1 pkt.91 dodany moc  §1 pkt.68 lit.b tiret trzecie uchwa y wymienionej w przypisie numer 1.
116 §93 ust.1 pkt.11 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.68 lit.b tiret czwarte uchwa y z przypisu numer 1.
117 §93 ust.1 pkt.12 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.68 lit.b tiret pi te uchwa y z przypisu numer 1.
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wych do wysoko ci 10% przychodów Spó dzielni w poprzednim roku obrotowym. 118

2. W sprawach wymienionych w ust.1 pkt 16, Spó dzielni  reprezentuje dwóch
dzia aj cych cznie cz onków Rady Nadzorczej, upowa nionych przez Rad .

3. Rada Nadzorcza mo e da  od Zarz du i pracowników Spó dzielni wszelkich
wyja nie  i sprawozda , przegl da  ksi gi i dokumenty oraz sprawdza  bezpo rednio stan
maj tku Spó dzielni.

4. Rada Nadzorcza rozpatruje opinie i wnioski zg aszane przez rady kolonii. O spo-
sobie ich wykorzystania Rada powiadamia odpowiednio w ciw  rad  kolonii. 119

5. Rada Nadzorcza dokonuje oceny dzia alno ci rad kolonii, rozpatruje zg aszane w
tym zakresie wnioski i skargi. Rada Nadzorcza uprawniona jest do uchylania uchwa  rad ko-
lonii niezgodnych z przepisami prawa, statutu, uchwa ami Walnego Zgromadzenia i Rady
Nadzorczej, a tak e gdy uchwa y te naruszaj  zasady rachunku ekonomicznego lub zasady
wspó ycia spo ecznego. 120

§94. 1. Cz onek Rady Nadzorczej nie mo e zajmowa  si  interesami konkurencyj-
nymi wobec Spó dzielni, a w szczególno ci nie mo e by  wspólnikiem lub cz onkiem

adz przedsi biorcy prowadz cego dzia alno  konkurencyjn  wobec Spó dzielni lub
przedsi biorcy pozostaj cego ze Spó dzielni  w stosunkach gospodarczych.

2. Zakaz, o którym mowa w ust.1, dotyczy tak e ma onka cz onka Rady Nadzor-
czej, osoby pozostaj cej z cz onkiem Rady w sta ym po yciu oraz krewnych i powinowa-
tych w linii prostej i do drugiego stopnia linii bocznej.

3. Za zajmowanie si  interesami konkurencyjnymi wobec Spó dzielni uznaje si  w
szczególno ci zatrudnienie, posiadanie udzia ów lub zasiadanie we w adzach podmiotów
gospodarczych, które wiadcz  us ugi lub dostarczaj  towary na rzecz Spó dzielni, jak rów-
nie  prowadzenie takiej dzia alno ci gospodarczej, która wymaga zawierania umów cywil-
noprawnych ze spó dzielni .

4. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w ust.1-3, Rada Nadzorcza
mo e podj  uchwa  o zawieszeniu cz onka Rady w pe nieniu czynno ci, zawiadamiaj c o
tym niezw ocznie Zarz d. Zarz d w terminie sze ciu tygodni od dnia otrzymania zawiado-
mienia zwo uje Walne Zgromadzenie które podejmuje uchwa  o uchyleniu zawieszenia lub
odwo aniu zawieszonego cz onka Rady. 121

§95. 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodnicz cego, dwóch zast p-
ców i sekretarza Rady. Rada powo uje Komisj  Rewizyjn  i mo e powo  inne komisje,
okre laj c jednocze nie zakres ich dzia ania.

2. Przewodnicz cy Rady Nadzorczej, jego zast pcy i sekretarz stanowi  jej prezy-
dium. Zadaniem prezydium jest organizowanie prac Rady.

3. [skre lony] 122

4. Komisja Rewizyjna sk ada si  z 3-5 osób, powo anych z grona cz onków Rady
Nadzorczej na okres jej kadencji. Zadaniem tej Komisji jest kontrolowanie prawid owo ci,

118 §93 ust.1 pkt.18 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.68 lit.b tiret szóste uchwa y z przypisu numer 1.
119 §93 ust.4 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.68 lit.c uchwa y z przypisu numer 1.
120 §93 ust.5 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.68 lit.d uchwa y z przypisu numer 1.
121 §94 ust.4 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.69 uchwa y wskazanej w przypisie numer 1.
122 §95 ust.3 skre lony moc  §1 pkt.70 uchwa y wskazanej w przypisie numer 1.
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celowo ci i rzetelno ci dzia ania Zarz du oraz przestrzegania przepisów statutu. Komisja w
razie stwierdzenia nieprawid owo ci ma prawo z enia wniosku do Rady Nadzorczej o
odwo anie cz onka Zarz du.

5. W pracach komisji Rady Nadzorczej mog  bra  udzia  z g osem doradczym za-
proszeni przez Rad  cz onkowie Spó dzielni nie b cy cz onkami Rady.

§96. [skre lony] 123

§97. 124 1. Termin i porz dek obrad ustala przewodnicz cy Rady Nadzorczej, a w
razie jego nieobecno ci jego zast pca lub sekretarz. Przewodnicz cy Rady Nadzorczej, a w
razie jego nieobecno ci jego zast pca, jest obowi zany do zwo ania posiedzenia Rady na pi-
semny  wniosek  co  najmniej  1/3  cz onków Rady  lub  na  wniosek  Zarz du.  W takim przy-
padku posiedzenie plenarne powinno si  odby  w terminie czternastu dni od daty z enia
wniosku. Na wniosek uprawnionych do dania zwo ania posiedzenia Rady w porz dku
obrad posiedzenia powinny by  zamieszczone oznaczone przez nich sprawy.

2. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady wraz z porz dkiem obrad dor cza
si  cz onkom Rady oraz osobom uprawnionym do brania w nim udzia u przynajmniej na
siedem dni przed wyznaczonym terminem. Do zawiadomienia powinny by  do czone pro-
jekty uchwa  i inne materia y w sprawach, które maj  by  rozpatrywane przez Rad .

3. Na posiedzeniu, przed zatwierdzeniem porz dku obrad, cz onek Rady lub Za-
rz du mo e zg osi  przewodnicz cemu obradom Rady wniosek o zmian  lub uzupe nienie
porz dku obrad.

4. W posiedzeniu Rady mog  bra  udzia  osoby nie b ce cz onkami Spó dzielni
zaproszone przez przewodnicz cego Rady lub przez prowadz cego to posiedzenie cz onka
Rady.

§971. 125 1. Prowadz cy posiedzenie Rady stwierdza prawid owo  jego zwo ania i
zdolno  do podejmowania uchwa .

2. Prowadz cy posiedzenie kieruje jego przebiegiem, udziela g osu, zarz dza g oso-
wanie oraz og asza wyniki.

3. W sprawach formalnych prowadz cy posiedzenie udziela g osu poza kolejno ci
zg aszania  si .  Za  wnioski  w  sprawach  formalnych  uwa a  si  wnioski  dotycz ce  sposobu
obradowania i g osowania.

4. Wnioski i o wiadczenia do protoko u mog  by  zg aszane ustnie lub na pi mie.

§972. 126 1. W sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach plenarnych Rada podej-
muje rozstrzygni cia w formie uchwa .

2. Sprawy umieszczone w porz dku obrad posiedzenia plenarnego Rady, a zw asz-
cza ko czone uchwa , powinny by  wcze niej zaopiniowane przez w ciwe komisje Rady
i w miar  potrzeby przez Zarz d oraz przez radc  prawnego.

3. Uchwa y Rady s  podejmowane zwyk  wi kszo ci  g osów, w obecno ci co
najmniej po owy statutowej liczby jej cz onków, jednak e w sprawach wymienionych w §93

123 §96 skre lony moc  §1 pkt.71 uchwa y wskazanej w przypisie numer 1.
124 §97 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.72 uchwa y wskazanej w przypisie numer 1.
125 §971 dodany moc  §1 pkt.73 uchwa y wskazanej w przypisie numer 1.
126 §972 dodany moc  §1 pkt.73 uchwa y wskazanej w przypisie numer 1.
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ust.1 pkt.8 i pkt.91 uchwa y podejmowane s  w obecno ci co najmniej 2/3 cz onków Rady
Nadzorczej.

4. G osowanie odbywa si  jawnie, z wyj tkiem wyboru i odwo ania cz onka Zarz -
du. Na danie co najmniej dwóch obecnych cz onków Rady, przewodnicz cy zebrania za-
rz dza tajne g osowanie równie  w innych sprawach.

§973. Z obrad Rady sporz dza si  protokó , który jest podpisywany przez prze-
wodnicz cego posiedzenia i sekretarza Rady. 127

§974. 128 1. Komisja Rady wybiera ze swego grona przewodnicz cego.
2. Cz onek Rady, pracuj cy jednocze nie w kilku komisjach, mo e by  przewodni-

cz cym tylko jednej z nich.
3. Komisja uzgadnia stanowisko przez g osowanie zwyk  wi kszo ci  g osów.

Cz onek Komisji mo e uzasadni  swoje zdanie odr bne krótkim zapisem w protokole z
prac Komisji.

4. Protokó  z posiedzenia Komisji podpisuje przewodnicz cy Komisji.
5. Komisja Rady rozpatruje sprawy: zlecone przez Rad ; zg oszone na Walnym

Zgromadzeniu, wniesione do Rady Nadzorczej, podj te z w asnej inicjatywy po uzyskaniu
aprobaty Rady.

§975. 129 1. Rada wybiera cz onków Zarz du Spó dzielni w g osowaniu tajnym spo-
ród nieograniczonej liczby kandydatów. Wyboru dokonuje si  na ka  z funkcji oddziel-

nie.
2. Po zg oszeniu kandydatur Rada Nadzorcza ustala ostateczn  list  kandydatów w

porz dku alfabetycznym, a przewodnicz cy obradom Rady zarz dza wybranie komisji skru-
tacyjnej dla przeprowadzenia wyborów.

3. G osuj cy skre la nazwiska kandydatów, na których nie g osuje.
4. Kart  wyborcz  uznaje si  za niewa , gdy liczba nie skre lonych nazwisk jest

wi ksza od jednego.
5. W przypadku, gdy aden z kandydatów nie uzyska  wymaganej – zgodnie z prze-

pisem §972 ust.3 – liczby g osów, g osowanie powtarza si  na nast pnym posiedzeniu Rady,
a lista kandydatów powinna by  ponownie ustalona.

3. Zarz d

§98. 1. Zarz d kieruje dzia alno ci  Spó dzielni oraz reprezentuje j  na zewn trz.
2. Podejmowanie decyzji nie zastrze onych w przepisach prawa lub w statucie dla

innych organów Spó dzielni nale y do Zarz du.

§99. 1. Zarz d sk ada si  z 2 lub 3 osób, w tym Prezesa i jego zast pcy. Prezesa Za-
rz du wybiera w tajnym g osowaniu Rada Nadzorcza. Pozosta ych cz onków Zarz du wy-
biera w g osowaniu tajnym Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa lub w porozumieniu z
Prezesem. Cz onkiem Zarz du mo e by  G ówny Ksi gowy.

127 §973 dodany moc  §1 pkt.73 uchwa y wskazanej w przypisie numer 1.
128 §974 dodany moc  §1 pkt.73 uchwa y wskazanej w przypisie numer 1.
129 §975 dodany moc  §1 pkt.73 uchwa y wskazanej w przypisie numer 1.
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2. Z cz onkami Zarz du zatrudnionymi w Spó dzielni, Rada Nadzorcza nawi zuje
stosunek pracy na podstawie umowy o prac . 130

3. Cz onek Zarz du mo e w ka dej chwili zosta  odwo any przez Rad  Nadzorcz .
Ponadto Walne Zgromadzenie Delegatów mo e odwo  tych cz onków Zarz du, którym
nie udzieli o absolutorium. Odwo anie wymaga pisemnego uzasadnienia.

4. Odwo anie cz onka Zarz du nie narusza uprawnie  wynikaj cych ze stosunku
pracy.

5. Z odwo anym cz onkiem Zarz du stosunek pracy rozwi zuje Zarz d Spó dzielni.
6. Do cz onków Zarz du stosuje si  odpowiednio postanowienia §94 ust.1-3.

§100. 1. Zarz d sk ada sprawozdania z dzia alno ci Radzie Nadzorczej, Walnemu
Zgromadzeniu. 131

2. [skre lony] 132

3. Zarz d obowi zany jest informowa  Rad  Nadzorcz  z siedmiodniowym wy-
przedzeniem o zamiarze zawarcia umowy, której warto wiadczenia przekracza w z otych
równowarto  30.000 € (trzydziestu tysi cy euro). 133

4. Zarz d informuje Rad  Nadzorcz  o bie cej sytuacji finansowej Spó dzielni,
chyba e Rada Nadzorcza zwolni Zarz d z tego obowi zku.

5. Zarz d zobowi zany jest do uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach Rady
Nadzorczej, chyba, e Rada Nadzorcza zwolni Zarz d z tego obowi zku.

§101. Decyzje Zarz du s  podejmowane w formie uchwa .

§102. O wiadczenia woli za Spó dzielni  sk adaj  dwaj cz onkowie Zarz du lub je-
den z nich cznie z prokurentem lub pe nomocnikiem. 134

2. O wiadczenia, o których mowa w ust.1, sk ada si  w ten sposób, e pod nazw
Spó dzielni osoby upowa nione do ich sk adania zamieszczaj  swoje podpisy.

§103. Zarz d mo e udzieli  jednemu z cz onków Zarz du lub innej osobie pe no-
mocnictwa do dokonywania czynno ci prawnych zwi zanych z kierowaniem bie  dzia-
alno ci  Spó dzielni lub jej wyodr bnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a tak e

pe nomocnictwa do dokonywania czynno ci okre lonego rodzaju lub czynno ci szczegól-
nych.

§104. Regulamin Zarz du okre la podzia  czynno ci mi dzy cz onkami Zarz du,
rodzaj spraw zastrze onych do decyzji kolegialnych, tryb obradowania i podejmowania
uchwa  oraz inne sprawy organizacyjne Zarz du.

130 §99 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.74 uchwa y wskazanej w przypisie numer 1.
131 §100 ust.1 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.75 lit.a uchwa y wskazanej w przypisie numer 1.
132 §100 ust.2 skre lony moc  §1 pkt.75 lit.b uchwa y wskazanej w przypisie numer 1.
133 §100 ust.3 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.75 lit.c uchwa y wskazanej w przypisie numer 1.
134 §102 ust.2 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.76 uchwa y wskazanej w przypisie numer 1.
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4.  [skre lony] 135

§105. [skre lony]

§106. [skre lony]

§107. [skre lony]

§108. [skre lony]

5. Rady Kolonii

§109. 1. Koloni  stanowi budynek lub zespó  budynków Spó dzielni. Podzia u
Spó dzielni na kolonie dokonuje Rada Nadzorcza.

2. Rad  Kolonii wybiera zebranie mieszka ców tej Kolonii spo ród cz onków
mieszkaj cych na jej terenie. Zebranie to mo e odwo  cz onka Rady Kolonii przed up y-
wem kadencji. Uchwa y podejmowane s  w g osowaniu jawnym, jednak e na wniosek 1/5
cz onków uczestnicz cych w danym zebraniu zarz dza si  g osowanie tajne. Zebrania te
zwo uje Zarz d z w asnej inicjatywy, a tak e na wniosek 1/10 cz onków mieszkaj cych w
danej Kolonii lub na wniosek Rady Koloni, przy czym zawiadomienie o zwo aniu zebrania
powinno zawiera  informacj  o jego czasie i miejscu oraz celu. Zawiadomie  tych dokonuje
si  na pi mie, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, poprzez wywieszenie og o-
sze  w biurze Spó dzielni oraz w budynkach wchodz cych w sk ad Kolonii. 136

3. W sk ad Rady Kolonii mo e by  wybrany cz onek Spó dzielni zamieszka y na te-
renie kolonii, nie b cy pracownikiem zatrudnionym w Spó dzielni. Rada Kolonii wybiera
ze swego grona przewodnicz cego, jego zast pc  i sekretarza rady, którzy stanowi  jej pre-
zydium.

4. [skre lony] 137

5. W przypadku ust pienia cz onka Rady Kolonii, odwo ania go lub utraty mandatu
na jego miejsce na okres do ko ca kadencji mo e wej  cz onek wybrany na najbli szym
zebraniu mieszka ców tej kolonii. Ust puj cy cz onkowie Rady Kolonii mog  by  wybrani
ponownie. 138

6. Kadencja Rady Kolonii wynosi 3 lata.
7. W pracach komisji Rady Kolonii mog  bra  równie  udzia  mieszka cy kolonii

nie b cy cz onkami Spó dzielni.

§110. 1. Do zakresu dzia ania Rady Kolonii nale y:
1) uchwalanie wniosków dotycz cych projektów planów gospodarczych Spó dzielni, w za-

kresie odnosz cym si  do kolonii,
2) podejmowanie uchwa  w sprawach o istotnym znaczeniu dla gospodarki zasobami kolo-

nii oraz w obronie istotnych interesów jej mieszka ców dotycz cych warunków za-
mieszkiwania, a tak e wyra anie opinii w sprawach dotycz cych gospodarki lokalami

135 Oddzia  4 w rozdziale V (§105 – §108) skre lony moc  §1 pkt.77 uchwa y wskazanej w przypisie numer 1.
136 §109 ust.2 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.78 lit.a uchwa y wskazanej w przypisie numer 1.
137 §109 ust.4 skre lony moc  §1 pkt.78 lit.b uchwa y wskazanej w przypisie numer 1.
138 §109 ust.5 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.78 lit.c uchwa y wskazanej w przypisie numer 1.
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niemieszkalnymi znajduj cymi si  w obr bie kolonii, 139

3) wyst powanie do Rady Nadzorczej z wnioskami o zbadanie dostrze onych nieprawi-
owo ci w funkcjonowaniu organów Spó dzielni,

4) inicjowanie i organizowanie pomocy i opieki spo ecznej na terenie kolonii,
5) wspó dzia anie z Zarz dem i Rad  Nadzorcz  w realizacji dzia  na rzecz kolonii,
6) wspó dzia anie z organami samorz du terytorialnego oraz organami samorz du miesz-

ka ców innych zasobów mieszkaniowych,
7) wyst powanie z wnioskami dotycz cymi tworzenia na terenie kolonii placówek kultural-

no-o wiatowych, gospodarczych i socjalnych.
2. Wnioski Rad Kolonii powinny by  rozpatrzone przez Zarz d lub Rad  Nadzor-

cz  w terminie 30 dni od dnia ich z enia.
3. Dzia alno  Rady Kolonii nie mo e narusza  interesu Spó dzielni. Uchwa y Rady

Kolonii wymienione w ust.1 pkt 2, s  wi ce dla Zarz du i Rady Nadzorczej, je eli nie na-
ruszaj  zasad rachunku ekonomicznego.

§111. Rada Kolonii publikuje corocznie sprawozdanie ze swej dzia alno ci. 140

§112. Regulamin Rad Kolonii okre la tryb ich zwo ywania, obradowania i podej-
mowania uchwa . 141

Rozdzia  VI – Gospodarka Spó dzielni

§113. Spó dzielnia prowadzi dzia alno  gospodarcz  na zasadach rachunku eko-
nomicznego przy zapewnieniu korzy ci cz onkom Spó dzielni.

2. Dzia alno  gospodarcza Spó dzielni prowadzona jest bezwynikowo, nadwy ka
lub niedobór zwi ksza odpowiednio koszty lub przychody gospodarki zasobami mieszka-
niowymi w roku nast pnym.

§114. 1. Spó dzielnia prowadzi dzia alno  na podstawie planów gospodarczych.
2. Roczne sprawozdanie finansowe i roczne sprawozdanie Zarz du z dzia alno ci

Spó dzielni wyk ada si  w lokalu Spó dzielni co najmniej na 15 dni przed terminem Walne-
go Zgromadzenia, na którym maj  by  rozpatrywane. Ka dy cz onek Spó dzielni ma prawo
je przejrze  i odpisa . W Spó dzielni przeprowadza si  lustracj  wg terminów okre lonych
w Prawie Spó dzielczym. 142

3. Zaci gni cie przez Spó dzielni  kredytu bankowego i zabezpieczenie tego kredy-
tu w formie hipoteki mo e nast pi  wy cznie na nieruchomo ci, dla potrzeb której b
przeznaczone rodki finansowe pochodz ce z tego kredytu, i wymaga pisemnej zgody
wi kszo ci cz onków Spó dzielni, których prawa do lokali zwi zane s  z t  nieruchomo ci .

§115. 1. Spó dzielnia tworzy fundusze:
1) udzia owy,

139 §110 ust.1 pkt.2 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.79 uchwa y wskazanej w przypisie numer 1.
140 §111 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.80 uchwa y wskazanej w przypisie numer 1.
141 §112 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.81 uchwa y wskazanej w przypisie numer 1.
142 §114 ust.2 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.82 uchwa y wskazanej w przypisie numer 1.
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2) zasobowy,
3) wk adów mieszkaniowych i budowlanych,
4) remontowy,
5) spo eczno – kulturalny.

2. Straty bilansowe Spó dzielni pokrywa si  z funduszu zasobowego, a w cz ci
przekraczaj cej ten fundusz z pozosta ych funduszy w nast puj cej kolejno ci:
1) fundusz udzia owy,
2) fundusz spo eczno - kulturalny,
3) fundusz remontowy.

§116. Je eli Walne Zgromadzenie podejmie uchwa  o przeznaczeniu cz ci nad-
wy ki bilansowej Spó dzielni do podzia u pomi dzy cz onków Spó dzielni, podzia u tego
dokonuje si  proporcjonalnie do liczby posiadanych przez cz onków udzia ów. 143

Rozdzia  VII [skre lony] 144

§117. [skre lony]

§118. [skre lony]

§119. [skre lony]

§120. [skre lony]

§121. [skre lony]

§122. [skre lony]

Opracowa :
odzimierz Lorenc – radca prawny

(Wa-2510)

Kancelaria Radców Prawnych
Chwalczyk, Ko buk, Lorenc, Militz i R ysko
ulica Wspólna 69 lokal 12a, 00-687 Warszawa

 i 621-53-32, 621-90-89
wlodzimierz.lorenc@poczta.jzk.pl

143 §116 w brzmieniu ustalonym moc  §1 pkt.83 uchwa y wskazanej w przypisie numer 1.
144 Rozdzia  VII „Przepisy Ko cowe” (§117 – §122) skre lony moc  §1 pkt.84 uchwa y wskazanej w przypisie

numer 1.
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