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§ 1.
1. Spółdzielnia nosi nazwę: Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa, zwana dalej Spółdzielnią. Dopuszczalne jest
stosowanie skrótu nazwy Spółdzielni: „KSM”.
2. Siedzibą Spółdzielni jest miasto Bielsko-Biała.
3. Doręczeń do Spółdzielni dokonuje się na adres: 43-316 Bielsko-Biała, ul. Morskie Oko 23.
§ 2.
1. Spółdzielnia działa na podstawie przepisów:
1.1. ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1285),
1.2. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.
845),
1.3. ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1892
z późn. zm.),
1.4. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity (Dz.U. z 2016 r. poz. 1610 z późn. zm.),
1.5. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.
121 z późn. zm.),
1.6. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 459
z późn. zm.),
1.7. oraz innych ustaw, aktów wykonawczych i postanowień niniejszego Statutu.
§ 3.
Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.
§ 4.
1. Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin,
przez dostarczenie samodzielnych lokali mieszkalnych.
2. Spółdzielnia nie może odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członków, w szczególności
z tytułu przekształceń praw do lokali.
3. Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie
ustawy mienie jej członków.
§ 5.
1. Przedmiot działalności Spółdzielni stanowią (według Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD):
1.1. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – 68.10.Z PKD,
1.2. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z PKD,
1.3. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – 68.32.Z PKD,
1.4. Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych – 60.20.Z PKD,
1.5. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką – 90 PKD,
1.6. Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna – 93 PKD.
1.7. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej 61.10.Z
1.8. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
61.20.Z
2. Spółdzielnia może prowadzić działalność:
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2.1. gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom Spółdzielni.
Działalność ta ma na celu pozyskiwanie środków finansowych z przeznaczeniem na cele związane
z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych i inne wymienione w statucie,
2.2. społeczną i oświatowo-kulturalną.
§ 6.
1. Członkiem Spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych albo miała
ograniczoną zdolność do czynności prawnych i której przysługuje tytuł prawny do lokalu lub roszczenie
o ustanowienie tytułu prawnego do lokalu. Najemca może być członkiem Spółdzielni tylko jeśli wynajmuje
mieszkanie zakładowe, o którym mowa w ustawie.
2. Członkami Spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli
wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu.
3. Członkiem spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu. Właścicielowi lokalu,
który nie jest członkiem spółdzielni, przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni.
Osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu, zachowuje członkostwo w spółdzielni.
4. Członkiem spółdzielni jest osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub
ekspektatywa własności.
5. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa
własności należy do kilku osób, członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje
ono wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd
w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu
wystąpienia do sądu, nie dłuższego niż 12 miesięcy, wyboru dokonuje spółdzielnia. Do czasu
rozstrzygnięcia, o którym mowa w zdaniu drugim, lub wyboru, o którym mowa w zdaniu trzecim, osoby,
którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo
ekspektatywa własności, mogą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu wykonywania uprawnień
wynikających z członkostwa w spółdzielni.
6. Członkostwo w spółdzielni powstaje z chwilą:
6.1. nabycia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
6.2. nabycia ekspektatywy własności,
6.3. zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
6.4. zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli
członkostwo nie zostało nabyte wcześniej,
6.5. upływu terminu jednego roku, w którym osoby bliskie zmarłego lub byłego członka Spółdzielni,
któremu wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mogą zgłosić gotowość zawarcia umowy
o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli przed upływem
powyższego terminu, jedna z osób uprawnionych zgodnie z § 24 Statutu, złożyła pisemne zapewnienie
o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego, z zastrzeżeniem pkt 6.6.,
6.6. prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd w postępowaniu nieprocesowym lub wyboru dokonanego
przez Spółdzielnię, jeżeli po śmierci członka Spółdzielni lub po wygaśnięciu spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu więcej niż jedna osoba złożyła pisemne zapewnienie o gotowości
zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
7. W przypadku, w którym członek spółdzielni uzyskuje udział w kolejnym prawie do lokalu
(spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu lub prawie odrębnej własności lokalu), członkostwo
w spółdzielni związane z kolejnym lokalem może przysługiwać innej osobie niż dotychczasowy członek
spółdzielni o ile ten członek oraz wszyscy pozostali współuprawnieni do lokalu wyrażą na to zgodę na
piśmie.
§ 7.
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1. Decyzje co do przyjęcia w poczet członków Spółdzielni, w przypadkach gdy zgodnie
z postanowieniami Statutu i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członkostwo nie powstaje
z mocy samego prawa, podejmuje Zarząd.
2. Właściciel lokalu, który stara się o członkostwo w Spółdzielni obowiązany jest złożyć deklarację
członkowską, zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania, Pesel, a jeżeli przystępujący jest osobą
prawną - jej nazwę i siedzibę.
3. Decyzja w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni właściciela lokalu, powinna być podjęta przez
Zarząd w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
4. W sytuacji dokonywania wyboru przez Zarząd osoby, która ma stać się członkiem Spółdzielni,
w przypadku niedokonania wyboru przez uprawnionych lub zgłoszenia się z wnioskiem o przyjęcie kilku z
nich, Zarząd podejmuje uchwałę.
5. O treści decyzji lub uchwały Zarząd zawiadamia właściciela lokalu lub inną osobę, którą przyjmuje w poczet
członków zgodnie z przepisami, o których mowa w ust. 1, na piśmie w terminie do dwóch tygodni od daty
jej podjęcia.
6. W przypadku decyzji odmownej lub dokonywania przez Spółdzielnię wyboru osoby, która ma zostać
członkiem Spółdzielni, Zarząd podejmuje uchwałę, w której należy podać co najmniej uzasadnienie oraz
pouczenie o sposobie i terminie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej.
7. Od uchwały Zarządu, o której mowa w ust. 6 przysługuje odwołanie do Rady Nadzorczej Spółdzielni
w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę
Nadzorczą najpóźniej w ciągu 2-ch miesięcy od dnia jego wniesienia, chyba, że w tym terminie nie odbywa
się posiedzenie Rady Nadzorczej. Wówczas odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Rady
Nadzorczej po upływie w/w terminu. O uchwale Rady Nadzorczej zainteresowany powinien zostać
zawiadomiony w ciągu 2 tygodni od dnia podjęcia decyzji. Od decyzji podjętej przez Radę Nadzorczą dalsze
odwołanie nie przysługuje.
8. Osoba zainteresowana może wytoczyć powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały Zarządu lub/
i Rady Nadzorczej Spółdzielni z powodu ich sprzeczności z ustawą.
9. Zarząd Spółdzielni nie może odmówić przyjęcia w poczet członków osoby fizycznej lub prawnej spełniającej
wymogi ustawowe i Statutowe.
10. Członkostwo w Spółdzielni w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie powstaje:
10.1. z chwilą podjęcia decyzji przez Zarząd Spółdzielni o przyjęciu w poczet członków właściciela
lokalu,
10.2. z chwilą bezskutecznego upływu terminu na odwołanie się od uchwały Zarządu w sprawie
przyjęcia w poczet członków gdy Zarząd dokonuje wyboru zgodnie z przepisami, o których mowa
w ust. 1, a w razie odwołania się do Rady Nadzorczej z chwilą podjęcia przez nią uchwały
podtrzymującej decyzję Zarządu.
§ 8.
1. Spółdzielnia prowadzi rejestr członków zawierający:
1.1. imię i nazwisko,
1.2. miejsce zamieszkania,
1.3. datę przyjęcia w poczet członków,
1.4. datę wypowiedzenia członkostwa,
1.5. datę i sposób ustania członkostwa,
1.6. wysokość zaległości z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
1.7. liczbę osób zamieszkałych w danym lokalu.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, ujawnia się w rejestrze członków niezwłocznie po ich zaistnieniu,
z wyjątkiem danych, o których mowa w pkt. 1.6., które aktualizuje się kwartalnie według stanu na ostatni
dzień każdego kolejnego kwartału kalendarzowego.
3. Członek Spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub Spółdzielni ma prawo przeglądać rejestr.
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§ 9.
1. Członkostwo w Spółdzielni ustaje z chwilą:
1.1. wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
1.2. zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie,
1.3. zbycia prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie,
1.4. zbycia ekspektatywy własności lub udziału w tym prawie,
1.5. wygaśnięcia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego,
1.6. podjęcia uchwały przez większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach w obrębie danej
nieruchomości o tym, że w zakresie ich praw i obowiązków, będą miały zastosowanie przepisy
ustawy o własności lokali lub jeżeli w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej
nieruchomości została wyodrębniona własność wszystkich lokali.
2. Jeżeli członkowi przysługuje więcej niż jeden tytuł prawny do lokalu, będący podstawą do uzyskania
członkostwa, utrata członkostwa następuje w przypadku utraty wszystkich tytułów prawnych do lokali
w ramach Spółdzielni.
3. Członek Spółdzielni, będący właścicielem lokalu, może wystąpić ze Spółdzielni w każdym czasie za
wypowiedzeniem, złożonym Zarządowi. Oświadczenie o wypowiedzeniu członkostwa winno być złożone
na piśmie pod rygorem nieważności.
4. Okres wypowiedzenia członkostwa wynosi 1 miesiąc. Bieg terminu wypowiedzenia rozpoczyna się
w pierwszym dniu miesiąca, następującego po dniu złożenia oświadczenia.
5. Na pisemny wniosek członka, Zarząd może skrócić okres wypowiedzenia do trzech dni.
6. Cofnięcie złożonego wypowiedzenia może nastąpić za zgodą Zarządu i tylko na pisemny wniosek członka
Spółdzielni, złożony najpóźniej w ostatnim dniu przed upływem okresu wypowiedzenia.
7. Za datę wystąpienia członka ze Spółdzielni uważa się dzień następny po upływie okresu wypowiedzenia.
8. Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków Spółdzielni ze skutkiem od dnia, w którym nastąpił zgon.
§ 10.
1. Członkowi Spółdzielni przysługują uprawnienia wynikające z postanowień Statutu oraz z ogólnie
obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:
1.1. prawo do używania przez czas nieokreślony lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu
uzyskanego na podstawie przydziału lub umowy,
1.2. prawo do żądania przeniesienia na członka odrębnej własności lokalu mieszkalnego, do którego
przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie bądź spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
mieszkalnego,
1.3. prawo uczestniczenia w życiu Spółdzielni oraz zgłaszania wniosków w sprawach związanych
z działalnością Spółdzielni,
1.4. prawo do żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Spółdzielni wniosków dotyczących
jej działalności, udostępnienia do wglądu protokołu lustracji, wniosków polustracyjnych oraz
otrzymania informacji o ich realizacji przez Spółdzielnię,
1.5. prawo do uzyskania od organów Spółdzielni informacji o działalności Spółdzielni, jej wynikach oraz
zamierzeniach,
1.6. możliwość przeglądania rejestru członków,
1.7. prawo do przeglądania w siedzibie Spółdzielni własnych akt członkowskich i otrzymywania odpisów
z tych akt,
1.8. prawo do otrzymania nieodpłatnie odpisu Statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie Statutu oraz
otrzymania odpłatnie kopii uchwał organów Spółdzielni i protokołów obrad organów Spółdzielni,
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protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez
Spółdzielnię z osobami trzecimi z zastrzeżeniem art. 18 §3 ustawy Prawo spółdzielcze,
1.9. czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni,
1.10. prawo do otrzymania w sposób wskazany w Statucie informacji o czasie, miejscu i porządku obrad
Walnego Zgromadzenia,
1.11. prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu,
1.12. możliwość zgłaszania projektów uchwał, poprawek do projektów uchwał, żądania zamieszczenia
oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
1.13. prawo do korzystania, bądź współkorzystania wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi,
z wszelkich pomieszczeń wspólnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i regulaminami obowiązującymi
w tym zakresie w Spółdzielni,
1.14. możliwość zaskarżania do Sądu uchwał Walnego Zgromadzenia sprzecznych z ustawą,
postanowieniami Statutu bądź
dobrymi obyczajami lub godzących w interesy Spółdzielni
albo mających na celu pokrzywdzenie członka,
1.15. możliwość zaskarżania do Sądu uchwał Rady Nadzorczej i Zarządu sprzecznych z ustawą
w drodze powództwa o stwierdzenie nieważności tych uchwał,
1.16. prawo dochodzenia swoich uprawnień w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym o ile Statut takie
przewiduje i na drodze sądowej,
1.17. prawo do żądania kalkulacji wysokości opłat za używanie lokalu,
1.18. możliwość wystąpienia z wnioskiem do Zarządu o zawarcie ugody w zakresie spłaty zaległości
w opłatach eksploatacyjnych,
1.19. możliwość uzyskiwania zaświadczeń na temat lokalu mieszkalnego, do którego posiada tytuł prawny,
1.20. prawo do korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta na Walnym
Zgromadzeniu.
2. Koszty sporządzenia kopii dokumentów wymienionych w podpunkcie 1.8. pokrywa członek Spółdzielni
wnioskujący o ich otrzymanie. Wysokość opłat za sporządzenie kopii dokumentów ustala uchwałą Zarząd
Spółdzielni, przy czym stawki te nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów ich sporządzenia.
3. Wnioski członków kierowane do Zarządu w sprawach dotyczących wydania dokumentów wymienionych
w podpunkcie 1.8. winny być załatwione bezzwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni roboczych
od dnia złożenia wniosku o ich wydanie.
4. Członek zainteresowany udostępnieniem do wglądu dokumentów, o których mowa w podpunkcie
1.8., zgłasza pisemnie Zarządowi wykaz dokumentów, z którymi chce się zapoznać. Zarząd wyznacza termin
udostępnienia wskazanych dokumentów, nie dłuższy niż 14 dni od daty złożenia wniosku.
§ 11.
1. Członkowie Spółdzielni, poza innymi obowiązkami określonymi w Statucie oraz w ogólnie obowiązujących
przepisach prawa, zobowiązani są:
1.1. przestrzegać przepisów prawa, postanowień Statutu oraz opartych na nim regulaminów i innych uchwał
organów Spółdzielni oraz zasad współżycia społecznego,
1.2. dbać o dobro i rozwój Spółdzielni, o poszanowanie mienia spółdzielczego i jego ochronę,
1.3. zawiadamiać
niezwłocznie
Spółdzielnię o zmianie danych
osobowych widniejących
w Spółdzielni, oraz o sytuacjach mających wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, w tym o zbyciu
prawa do lokalu jeśli było to jedyne prawo do lokalu w Spółdzielni.
1.4. składać w okresach, przewidzianych w regulaminach lub na wezwanie Spółdzielni oświadczenie
o liczbie osób, zamieszkałych w lokalu. W razie braku złożenia oświadczenia pomimo dwukrotnego
pisemnego wezwania przez Spółdzielnię, Spółdzielnia jest uprawniona do przyjęcia, że w lokalu
zamieszkuje tyle osób, ile wynika z wyliczenia: jedna osoba na każde rozpoczynające się 8 m2 powierzchni
użytkowej danego lokalu,
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1.5. utrzymywać swój lokal w należytym stanie technicznym,
1.6. udostępnić lokal w celu kontroli sprawności zainstalowanych w lokalu urządzeń pomiarowych
i podzielników kosztów oraz w celu odczytów wskazań tych urządzeń,
1.7. niezwłocznie udostępnić lokal lub zapewnić jego udostępnienie przez inną osobę korzystającą
z lokalu w celu usunięcia awarii wywołującej szkodę, zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody lub
zagrożenia życia. W razie nieobecności w lokalu lub odmowy udostępnienia lokalu przez członka lub
osobę korzystającą z lokalu, Spółdzielnia ma prawo wejść do lokalu w obecności policji lub straży pożarnej.
Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność pełnoletniej osoby korzystającej z lokalu, Spółdzielnia
zobowiązana jest zabezpieczyć lokal, znajdujące się w nim rzeczy do czasu przybycia tej osoby oraz
sporządzić protokół z tych czynności.
2. Członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali lub będący właścicielami lokali,
a także właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu
określonych w Statucie i ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych kosztów przez uiszczanie opłat zgodnie
z dalszymi postanowieniami Statutu.
§ 12.
1. Wnioski członków kierowane do Zarządu powinny być rozpatrzone w ciągu 1 miesiąca, a jeżeli sprawa jest
skomplikowana to w ciągu 3 miesięcy od dnia ich złożenia. O sposobie załatwienia wniosku Zarząd
zawiadamia zainteresowanego członka na piśmie.
2. Wnioski członków skierowane do Rady Nadzorczej powinny być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą
nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia ich złożenia. O sposobie załatwienia wniosku Rada Nadzorcza
zawiadamia zainteresowanego członka na piśmie.
§ 13.
Spółdzielnia doręcza wszelką korespondencję na adres zameldowania, bądź na podany ostatnio adres
zamieszkania, lub też na wskazany ostatnio adres do doręczeń.
§ 14.
1. Spółdzielnia nie pobiera udziałów od właścicieli lokali składających wniosek o przyjęcie w poczet członków
spółdzielni.
2. Udział byłego członka, wniesiony zgodnie z przepisami przewidującymi taki obowiązek w dacie jego
wniesienia, wypłaca się na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok,
w którym członek przestał należeć do Spółdzielni w terminie 3 miesięcy od daty zatwierdzenia tego
sprawozdania.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do spadkobierców zmarłego członka, który wniósł udział.
§ 15.
1. Tytułem prawnym do lokalu w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni jest:
1.1. spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
1.2. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
1.3. prawo odrębnej własności lokalu,
1.4. umowa najmu lokalu.
§ 16.
1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia
zobowiązuje się oddać osobie, na rzecz której ustanowione jest prawo, lokal mieszkalny do używania a osoba
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ta zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie o spółdzielniach
mieszkaniowych i w Statucie.
2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione na rzecz członka spółdzielni
albo członka spółdzielni i jego małżonka.
§ 17.
1.
2.
3.

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia pisemnej umowy
między osobą ubiegającą się o ustanowienie tego prawa, a Spółdzielnią. Umowa powinna być zawarta pod
rygorem nieważności w formie pisemnej.
Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na
spadkobierców i nie podlega egzekucji. Do ochrony tego prawa stosuje się odpowiednio przepisy
o ochronie własności.
Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do małżonków.
§ 18.

1.

Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku,
umowę przeniesienia własności lokalu, po dokonaniu przez niego:
1.1. spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których
mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w tym w szczególności
odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami, a jeżeli Spółdzielnia
skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków – spłaty przypadającej
na ten lokal części umorzenia kredytu w kwocie podlegającej odprowadzeniu przez Spółdzielnię do
budżetu państwa,
1.2. spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
2. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której
mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym, tj. założenia księgi wieczystej dla
lokalu oraz wymaganych wpisów do księgi wieczystej obciążają członka Spółdzielni, na rzecz którego
Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
§ 19.
Wysokość wkładu mieszkaniowego stanowi różnica pomiędzy kosztem budowy przypadającym na dany lokal,
a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków uzyskanych na
sfinansowanie kosztów budowy lokalu. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana
z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, osoba ubiegająca
się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest obowiązana uczestniczyć
w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.
§ 20.
1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych przypadkach
określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i w Statucie.
2. W przypadku zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych, za okres co najmniej 6 miesięcy, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby
korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania
tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Spółdzielnia może
w trybie procesu żądać orzeczenia przez sąd o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego.
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3. Jeżeli podstawą żądania orzeczenia o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego jest zaleganie z zapłatą opłatnie można orzec o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego
prawa do tego lokalu, jeżeli najpóźniej przed zamknięciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji, a jeżeli
wniesiono apelację - przed sądem drugiej instancji członek spółdzielni uiści wszystkie zaległe opłaty.
4. W przypadku gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje małżonkom wspólnie,
sąd może orzec o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wobec jednego
z małżonków albo wobec obojga małżonków.
5. Z chwilą gdy orzeczenie sądu, o którym mowa w niniejszym paragrafie stanie się prawomocne, spółdzielcze
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, spółdzielcze
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa wobec jednego z małżonków albo wobec obojga
małżonków.
§ 21.
1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego i w sytuacji gdy
zostaje przeprowadzony przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu, zgodnie z postanowieniami
Statutu w wyniku, którego następuje przeniesienie odrębnej własności lokalu na nabywcę, Spółdzielnia
wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość
rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku
przetargu.
2. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań Spółdzielni związanych
z budową, w tym w szczególności nie wniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli Spółdzielnia skorzystała
z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę
umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których
mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a także koszty określenia wartości rynkowej
lokalu.
3. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty
sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której spółdzielnia dokonuje
przeniesienia własności lokalu.
4. Warunkiem wypłaty, o której mowa w ustępie 1, jest opróżnienie lokalu.
§ 22.
1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, gdy ten lokal nie
podlega zbyciu w drodze przetargu zgodnie z postanowieniami Statutu, Spółdzielnia zwraca osobie
uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy albo jego wniesioną część, zwaloryzowane według wartości
rynkowej lokalu. W rozliczeniu tym nie uwzględnia się długu obciążającego członka spółdzielni z tytułu
przypadającej na niego części zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy
danego lokalu wraz z odsetkami,
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, warunkiem zwrotu wartości wkładu mieszkaniowego albo jego części
jest:
2.1. wniesienie wkładu mieszkaniowego przez członka spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące
innej osobie;
2.2. opróżnienie lokalu, chyba że członek spółdzielni zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie,
wyrazi pisemną zgodę na dokonanie wypłaty pomimo nieopróżnienia lokalu.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2. 1. z wkładu mieszkaniowego potrąca się kwoty zaległych
opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a także koszty określenia
wartości rynkowej lokalu.

str. 9

STATUT KARPACKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
4. Członek spółdzielni zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie, wnosi wkład mieszkaniowy
w wysokości określonej w ust. 1 oraz zobowiązuje się do spłaty długu obciążającego tę osobę z tytułu
przypadającej na nią części zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy
danego lokalu wraz z odsetkami.
5. Umowa o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, zawarta z inną osobą
przed wygaśnięciem prawa do tego lokalu, jest nieważna.
§ 23.
1. Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa małżonkowie zawiadamiają
spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Do momentu
zawiadomienia spółdzielni o tym, komu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
małżonkowie, których małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód lub unieważnione, odpowiadają
solidarnie za opłaty, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
2. Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które
przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi.
3. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu.
§ 24.
1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie
śmierci uprawnionego lub w przypadkach, o których mowa w § 20 Statutu roszczenia o zawarcie umowy
o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują osobom bliskim
członka Spółdzielni.
2. Umowy, o których mowa w ust. 1, zawiera się na warunkach określonych w dotychczasowej umowie
o ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
3. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1 konieczne jest złożenie w terminie jednego roku
pisemnego zapewnienia o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa
do lokalu mieszkalnego. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd
w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona
zamieszkiwała z byłym członkiem. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu
wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje spółdzielnia. Jeżeli o roszczeniu rozstrzygał sąd, osoby, które
pozostawały w sporze, niezwłocznie zawiadamiają o tym spółdzielnię. Do momentu zawiadomienia
spółdzielni o tym, komu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, osoby te
odpowiadają solidarnie za opłaty, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
4. W wypadku wygaśnięcia roszczeń lub braku uprawnionych osób, o których mowa w ust. 1, spółdzielnia
wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu ustaloną zgodnie z § 21 i § 22 Statutu.
§ 25.
1. Osobie, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a której prawo wygasło
z powodu nieuiszczania opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem jej lokalu lub eksploatacją i
utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, przysługuje roszczenie do spółdzielni
o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli spłaci
spółdzielni całe zadłużenie wynikające z nieuiszczania tych opłat wraz z odsetkami.
2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje tylko wtedy, jeżeli wcześniej nie został ustanowiony tytuł
prawny do lokalu na rzecz innej osoby. Warunkiem ustanowienia przez spółdzielnię tytułu prawnego do
lokalu na rzecz innej osoby jest opróżnienie lokalu przez osobę, której spółdzielcze lokatorskie prawo do
lokalu mieszkalnego wygasło.
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§ 26.
Z zastrzeżeniem zapisów Statutu i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w zakresie roszczeń
o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, w ciągu 3 miesięcy po wygaśnięciu tytułu
prawnego do lokalu mieszkalnego osoby, którym przysługiwało spółdzielcze prawo do lokalu, oraz
zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od nich wywodzą, są obowiązane do opróżnienia lokalu.
Na spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu.
§ 27.
1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia,
z zastrzeżeniem § 24 i § 25 Statutu, ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu,
przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu.
2. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu jest wpłata wartości rynkowej lokalu.
3. Spółdzielnia nie przenosi odrębnej własności lokalu, jeżeli:
3.1. osoba, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a której prawo
wygasło, zgłosi roszczenie o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego w przypadku, o którym mowa w § 25 Statutu,
3.2. osoba, o której mowa w § 24 ust. 1 Statutu, zgłosi roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego
prawa do tego lokalu.
§ 28.
W celu przeprowadzenia przetargu Zarząd zleca przygotowanie operatu szacunkowego wartości lokalu
i podejmuje uchwałę w sprawie ogłoszenia przetargu. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę stanowi
cenę wywoławczą lokalu w przetargu.
§ 29.
1. Informację o przetargu Zarząd Spółdzielni ogłasza w siedzibie, na stronie internetowej, w telewizji kablowej
oraz w prasie lokalnej (co najmniej w jednym tytule prasowym w wydaniu w powszedni dzień tygodnia) co
najmniej na dwa tygodnie przed terminem przetargu.
2. Ogłoszenie o przetargu zawierać powinno co najmniej:
2.1. nazwę i adres Spółdzielni,
2.2. przedmiot przetargu, adres i lokalizację, opis i powierzchnię lokalu oraz powierzchni pomocniczych
i przynależnych, wartość rynkową lokalu ustaloną przez rzeczoznawcę,
2.3. informacje o możliwości odwołania przetargu lub/i nie przeniesienia odrębnej własności lokalu
w przypadkach określonych w § 27 ust. 3 Statutu,
2.4. termin składania ofert,
2.5. informację gdzie można uzyskać szczegółowe dane dotyczące oferty przetargowej,
2.6. wysokość wadium.
§ 30.
1. Zarząd powołuje Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu na ustanowienie odrębnej własności
i przeniesienie własności lokalu, zwaną dalej Komisją. Komisja składa się z Członka Zarządu i dwóch
pracowników Spółdzielni wyznaczonych przez Zarząd.
2. W posiedzeniu Komisji mogą brać udział jako obserwatorzy oddelegowani członkowie Rady Nadzorczej.
3. Wszelkie rozstrzygnięcia należące do Komisji Przetargowej zapadają zwykłą większością głosów.
W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” rozstrzygający jest głos Przewodniczącego Komisji.
4. Wadium określa się w wysokości 5 % ceny wywoławczej.
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5. Wszelkie dane, materiały i informacje otrzymane przez Komisję od uczestników przetargu w związku
z przeprowadzonym przetargiem mają charakter poufny.
§ 31.
1. W pracach Komisji nie mogą brać udziału osoby, które:
1.1. przystępują do przetargu,
1.2. są członkami rodziny osoby przystępującej do przetargu,
1.3. pozostają z przystępującym do przetargu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić
uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
2. Członek Komisji, który stwierdzi w toku postępowania przetargowego, że zachodzą okoliczności określone
powyżej, powinien niezwłocznie złożyć rezygnację z dalszych prac w Komisji Przetargowej.
§ 32.
1. Komisja Przetargowa ma obowiązek:
1.1. stwierdzenia prawidłowości ogłoszenia przetargu,
1.2. stwierdzenia nienaruszalności kopert zawierających oferty oraz nadanie im kolejnego numeru według
daty wpływu,
1.3. komisyjnego otwarcia kopert, odczytania ich zawartości z wymienieniem oferenta i oferowanej ceny,
1.4. stwierdzenia, że nie zachodzą żadne okoliczności wynikające z § 31Statutu,
1.5. wyboru oferty zawierającej najwyższą propozycję cenową,
1.6. sporządzenia protokołu z przetargu.
2. Komisja odrzuca oferty, które:
2.1. zostały złożone po wyznaczonym terminie,
2.2. nie zawierają wysokości oferowanej ceny,
2.3. są nieczytelne, zawierają przeróbki i skreślenia lub budzą wątpliwości co do ich treści lub prawdziwości
podanych w nich danych,
2.4. nie odpowiadają warunkom przetargowym.
§ 33.
1. Zarząd może odwołać przetarg w przypadkach określonych w § 27 ust. 3 Statutu. Możliwym jest również
odwołanie przetargu bez podania przyczyny, o ile zostało to wskazane w ogłoszeniu
o przetargu.
2. Spółdzielnia pomimo przeprowadzenia przetargu może nie przenieść prawa odrębnej własności
w przypadkach określonych w § 27 ust. 3 Statutu.
3. Zarząd ma prawo unieważnić przetarg, w szczególności gdy:
3.1. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że Spółdzielnia nie będzie mogła podpisać umowy
o ustanowienie odrębnej własności i przeniesienie własności lokalu, czego nie można było
przewidzieć wcześniej,
3.2. w pracach Komisji brały udział osoby wymienione w §31 Statutu,
3.3. oferent, który wygrał przetarg, nie wpłaci w terminie należności,
3.4. umowa nie zostanie zawarta przez oferenta, który wygrał przetarg w terminie wyznaczonym przez
Spółdzielnię. Spółdzielnia przy wyznaczaniu terminu powinna uwzględniać wnioski oferenta, który
wygrał przetarg, w szczególności jeśli nabycie mieszkania w drodze przetargu jest finansowane
z kredytu. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż 3 miesiące.
4. Przetarg może zostać również unieważniony przez Zarząd w każdym przypadku uznanym za istotny.
§ 34.
1. Oferent przystępujący do przetargu składa pisemną ofertę, która powinna zawierać:
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1.1. nazwisko i imię, adres zamieszkania, adres dla korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
a w przypadku osoby prawnej jej nazwę, siedzibę, adres dla korespondencji (jeśli jest inny niż siedziba)
i telefon kontaktowy,
1.2. oferowaną cenę,
1.3. oświadczenie o związaniu ofertą do czasu zakończenia przetargu oraz zobowiązanie do zawarcia umowy
w przypadku wygrania przetargu w terminie ustalonym ze Spółdzielnią,
1.4. oświadczenie o akceptacji możliwościami odwołania przetargu lub/ i nie przeniesienia odrębnej własności
lokalu przez Spółdzielnię, w przypadkach, o których mowa w § 33 Statutu,
1.5. dowód wpłacenia wadium,
1.6. zobowiązanie, iż w przypadku wygrania przetargu oferent zobowiązuje się wnosić opłaty eksploatacyjne
związane z korzystaniem z lokalu począwszy od dnia wygrania przetargu.
2. Niewpłacenie należności w terminie przez oferenta, który wygrał przetarg, powoduje przepadek wadium
i unieważnienie przetargu bądź zawarcie umowy z inną osobą biorącą udział w przetargu, która zaoferowała
kolejną najwyższą cenę – pod warunkiem że zaoferowała ona cenę wyższą od ceny wywoławczej.
3. Wadium osoby wygrywającej przetarg nie podlega zwrotowi. Wadium to zalicza się na poczet wymaganej
należności z tytułu nabywanego prawa. Pozostałym osobom wadium zwraca się do trzech dni roboczych.
§35.
1. Wynik przetargu Zarząd ogłasza w następnym dniu po jego rozstrzygnięciu w siedzibie Spółdzielni, oraz –
nie później niż w ciągu trzech dni roboczych po jego rozstrzygnięciu na stronie internetowej oraz
w telewizji kablowej.
2. O wyniku przetargu Zarząd Spółdzielni niezwłocznie zawiadamia osobę, która wygrała przetarg, informując
ją o obowiązku wpłacenia zaoferowanej ceny i terminie tej wpłaty oraz o konsekwencjach ich
nieuregulowania, w postaci utraty wadium. Pozostałe osoby biorące udział w przetargu, Zarząd Spółdzielni
niezwłocznie zawiadamia o wyniku przetargu, informując przy tym o zwrocie wadium.
3. Zapisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku odstąpienia od przetargu, unieważnienia przetargu lub
niedojścia przetargu do skutku.
4. W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy przez osobę, która wygrała przetarg, Zarząd Spółdzielni –
o ile nie unieważni przetargu – powiadamia osobę, która zgodnie z protokołem Komisji Przetargowej
zaoferowała kolejną najwyższą cenę – pod warunkiem że zaoferowała ona cenę wyższą od ceny
wywoławczej.
§ 36.
Jeżeli przetarg nie zostanie rozstrzygnięty, Zarząd ogłasza drugi przetarg obniżając wartość rynkową lokalu nie
więcej niż o 5%. Jeśli i ten przetarg nie zostanie zakończony wyborem najkorzystniejszej oferty, Zarząd może
ogłosić trzeci przetarg, obniżając wartość rynkową o nie więcej niż dalsze 10 % albo może podjąć decyzję
o udostępnieniu lokalu na podstawie umowy najmu.
§ 37.
1. Umowę w sprawie ustanowienia odrębnej własności i przeniesienia własności lokalu zawiera
w imieniu Spółdzielni Zarząd.
2. Przeniesienie własności lokalu na rzecz osoby uprawnionej nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia
przyzwalającej na zbycie nieruchomości.
3. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty
sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, która wygrała przetarg.
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§ 38.
1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców
i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym na nieruchomości.
2. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany. Dopóki prawo to
nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne.
3. Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
Pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do lokalu przysługuje prawo pierwokupu.
Umowa zbycia ułamkowej części własnościowego prawa do lokalu, zawarta bezwarunkowo albo bez
zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do wiadomości istotnych postanowień umowy
niezgodnie z rzeczywistością, jest nieważna.
4. Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu musi być zawarta w formie aktu
notarialnego.
5. Spółdzielnia prowadzi rejestr lokali, dla których zostały założone księgi wieczyste, z adnotacją
o ustanowionych hipotekach.
§ 39.
1. Na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu, Spółdzielnia jest obowiązana w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia
wniosku, zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu:
1.1. spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym
w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami,
1.2. spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
2. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy,
o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym tj. założenia księgi
wieczystej dla lokalu oraz wymaganych wpisów do księgi wieczystej obciążają osobę, na rzecz której
Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
§ 40.
1. W przypadku śmierci osoby, która posiadała lub współposiadała spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
jej potencjalni spadkobiercy – w przypadku podjęcia jakichkolwiek działań związanych
z tym lokalem – zobowiązani są do przedstawienia w Spółdzielni postanowienia sądu
o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu notarialnego zawierającego poświadczenie dziedziczenia. Jeżeli
postępowanie sądowe w tym zakresie nie zostało zakończone, powinni oni przedłożyć dowód jego wszczęcia
i informować Spółdzielnię o stanie tego postępowania, w przypadku gdy trwa ono dłużej niż 1 rok.
2. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców:
2.1. mogą oni po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub po uzyskani
potwierdzenia dziedziczenia, dokonać działu spadku i wskazać Spółdzielni osobę, która w jego wyniku
uzyskała prawo do lokalu,
2.2. w przypadku niedokonania czynności określonych w punkcie 2.1. powinni oni, w terminie jednego roku
od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności
prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy
o przeniesienie własności lokalu. W razie bezskutecznego upływ tego terminu, na wniosek
spadkobierców lub Spółdzielni, sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela.
3. W przypadku śmierci członka spółdzielni, w przypadku określonym w ust. 2 pkt. 2.2. spadkobiercy powinni
wskazać spośród siebie jedną osobę, która będzie członkiem Spółdzielni. W razie braku zgody lub zgłoszenia
się kilku uprawnionych, zastosowanie ma § 6 ust. 5 Statutu.
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4. W razie śmierci jednego z małżonków, którym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługiwało
wspólnie, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
§ 41.
1. W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat eksploatacyjnych za korzystanie z lokalu, rażącego
lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi
domowemu,
albo
niewłaściwego
zachowania
tej
osoby,
czyniącego
korzystanie
z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Spółdzielnia może w trybie procesu żądać
sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego
o egzekucji z nieruchomości.
2. Z żądaniem, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu występuje Zarząd Spółdzielni na wniosek Rady
Nadzorczej.
3. Osobie posiadającej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, który został sprzedany w tym trybie, nie
przysługuje prawo do lokalu zastępczego.
§ 42.
1. Ustanowienie odrębnej własności i przeniesienie własności lokalu może nastąpić tylko na podstawie umowy
zawartej w formie aktu notarialnego.
2. Umowę w imieniu Spółdzielni zawiera Zarząd. Przeniesienie własności lokalu na rzecz osoby uprawnionej
nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia przyzwalającej na zbycie nieruchomości.
3. Przez umowę o ustanowienie odrębnej własności lokalu, Spółdzielnia ustanawia odrębną własność lokalu
i przenosi na rzecz osoby uprawnionej własność samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz
z pomieszczeniami przynależnymi, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały, oraz udziałem
w nieruchomości wspólnej stanowiącej grunt, i częściami budynku i urządzeń nie służących wyłącznie do
użytku właściciela.
§ 43.
Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków niebędącego jej członkiem właściciela lokalu
podlegającego przepisom ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w tym także nabywcy prawa odrębnej
własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiercy i licytanta z zastrzeżeniem zachowania pozostałych warunków
pozwalających na przyjęcie w poczet członków określonych w Statucie i ustawie o spółdzielniach
mieszkaniowych.
§ 44.
1. Spółdzielnia pozostaje właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości i użytkownikiem lub
współużytkownikiem wieczystym gruntu w takim zakresie, w jakim nie narusza to przysługującej członkom
i właścicielom lokali niebędącym członkami Spółdzielni odrębnej własności lokali lub praw z nią
związanych.
2. W szczególności mieniem Spółdzielni pozostają:
2.1. nieruchomości służące prowadzeniu przez Spółdzielnię działalności wytwórczej, budowlanej,
handlowej,usługowej,społecznej,oświatowo-kulturalnej,administracyjnej
i
innej, zabudowane
budynkami i innymi urządzeniami,
2.2. nieruchomości zabudowane urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym urządzeniami
i sieciami technicznego uzbrojenia terenu związanymi z funkcjonowaniem budynków, z zastrzeżeniem
art. 49 Kodeksu Cywilnego,
2.3. nieruchomości niezabudowane.
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§ 45.
Właściciel lokalu niebędący członkiem Spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę Walnego Zgromadzenia
Spółdzielni, w takim zakresie w jakim dotyczy ona jego prawa odrębnej własności lokalu. Przepisy art. 42
ustawy Prawo spółdzielcze dotyczącego zaskarżania uchwał stosuje się odpowiednio.
§ 46.
1. W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat eksploatacyjnych za korzystanie z lokalu, rażącego lub
uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu,
albo niewłaściwego zachowania tej osoby, czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej
uciążliwym, Spółdzielnia może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie
przepisów kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.
2. Z żądaniem, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu występuje Zarząd Spółdzielni na wniosek
większości właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości.
3. Właścicielowi, którego lokal został sprzedany w tym trybie, nie przysługuje prawo do lokalu zastępczego.
§ 47.
1. Jeżeli w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości została
wyodrębniona własność wszystkich lokali, po wyodrębnieniu własności ostatniego lokalu stosuje
się przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
2. Uprawnienia właścicieli lokali oraz obowiązki Spółdzielni w przypadku określonym w ust. 1 niniejszego
paragrafu określa art. 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i przepisy, do których odsyła.
§ 48.
1. W zakresie nieuregulowanym w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i w Statucie Spółdzielni do prawa
odrębnej własności lokalu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o własności lokali, z zastrzeżeniem ust.
2 i 3 niniejszego paragrafu.
2. Zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez
spółdzielnię jak zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18 ust. 1ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.
o własności lokali, z zastrzeżeniem art. 241 i art. 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Przepisów
ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali o zarządzie nieruchomością wspólną nie stosuje
się, z wyjątkiem art. 22 oraz art. 29 ust. 1 i 1a, które stosuje się odpowiednio.
3. Przepisów ustawy o własności lokali, o wspólnocie mieszkaniowej i zebraniu właścicieli nie stosuje się,
z zastrzeżeniem ust. 2 art. 27, art. 241 i art. 26 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Do podjęcia uchwały
właścicieli lokali, o której mowa w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy
o własności lokali.
4. Czynności zwykłego zarządu podejmuje Zarząd Spółdzielni samodzielnie. Do podjęcia przez zarząd
czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca
zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów
stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej.
5. Połączenie dwóch lokali stanowiących odrębne nieruchomości w jedną nieruchomość lub podział lokalu
wymaga zgody właścicieli lokali wyrażonej w uchwale. W razie odmowy zainteresowany właściciel lokalu
może żądać rozstrzygnięcia przez sąd.
§ 49.
Spółdzielnia może wynajmować lokale osobom fizycznym lub prawnym. Do wynajmu lokali mieszkalnych
stosuje się przepisy ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
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i o zmianie Kodeksu cywilnego, natomiast do lokali o innym przeznaczeniu przepisy Kodeksu cywilnego.
Stawkę czynszu najmu ustala Zarząd Spółdzielni. Do wynajmu lokali, w szczególności w zakresie dotyczącym
naliczania opłat z tytułu zużycia „mediów” w lokalu stosuje się regulaminy wewnętrzne obowiązujące
w Spółdzielni.
§ 50.
1. Organami Spółdzielni są:
1.1. Walne Zgromadzenie,
1.2. Rada Nadzorcza,
1.3. Zarząd.
2. Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa w ust. 1 punkty 1.2. i 1.3. dokonywane są w głosowaniu
tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu także następuje
w głosowaniu tajnym.
3. Do Rady Nadzorczej Spółdzielni wchodzą kandydaci, którzy otrzymali w wyborach kolejno największą
ilość oddanych głosów, ale nie mniej niż 50%. Jeżeli w pierwszej turze głosowania nie nastąpi
oddanych głosów.
rozstrzygnięcie, to w drugiej turze decyduje zwykła większość
W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów zarządza się wśród nich ponowne
głosowanie. Kandydaci, którzy nie weszli do Rady Nadzorczej zostają zastępcami członków Rady
Nadzorczej, w kolejności uzyskanej największej ilości głosów.
4. Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków. Walne Zgromadzenie,
które podejmuje uchwały w sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po
zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki
organizacyjnej wymaga obecności co najmniej 10% członków, a w przypadku zbycia nieruchomości co
najmniej 5% członków. Wymóg quorum nie obowiązuje, jeżeli uchwała dotyczy zmian okresów
użytkowania wieczystego nieruchomości lub jeżeli zbycie nieruchomości ma nastąpić w drodze zamiany
z Gminą Bielsko-Biała w związku z planowanymi przez Spółdzielnię inwestycjami.
5. Zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia i posiedzeń organów Spółdzielni, obradowania na nich
i podejmowania uchwał, oraz zasady i tryb wyboru oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej
Spółdzielni określa niniejszy Statut i uchwalone na jego podstawie regulaminy.
6. Wymóg quorum w przypadku zbycia nieruchomości, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu nie
obowiązuje również w przypadku zbycia lub zamiany nieruchomości na rzecz Gminy Bielsko-Biała
w związku z regulowaniem spraw własności gruntów.
6a. Teren pomiędzy ul. Giewont a al. Andersa (skarpa) ma mieć charakter rekreacyjno-wypoczynkowy
poprzez zmianę wykorzystania tego terenu jako niebudowlany po uzyskaniu tego rozpocząć prace związane
z wyposażeniem tego terenu w ścieżkę rekreacyjno-edukacyjno-spacerową.
7. Przed każdym Walnym Zgromadzeniem i z odpowiednim wyprzedzeniem Zarząd zobowiązany jest do
organizowania zebrań konsultacyjnych z mieszkańcami, których przedmiotem będą najbardziej istotne
sprawy oraz proponowane zmiany, które mają być przedmiotem obrad danego Walnego Zgromadzenia
zgodnie z wnioskami Zarządu i Rady Nadzorczej. Szczegółowe zasady przeprowadzania zebrań
konsultacyjnych ustala Zarządu Spółdzielni.
§ 51.
1.
2.
3.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej 1 raz w roku, w ciągu 6 miesięcy po upływie roku
obrachunkowego.
Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie:
3.1. Rady Nadzorczej,
3.2. przynajmniej 1/10 członków.
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4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie, z podaniem celu jego zwołania.
W przypadku wskazanym w ust. 3, Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie w takim terminie,
aby mogło się ono odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi,
zwołuje je Rada Nadzorcza, Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada
Spółdzielcza, na koszt Spółdzielni.
O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółdzielni zawiadamia wszystkich
członków na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
Zawiadomienie powinno zawierać również informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań
i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się
z tymi dokumentami.
Materiały na Walne Zgromadzenie wyłożone są do wglądu co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia
Walnego Zgromadzenia. Członek Spółdzielni może również na własne żądanie i nieodpłatnie otrzymać do
użytku własnego materiały na Walne Zgromadzenie.
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad,
podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w ust. 6. Powyższa zasada
nie dotyczy uchwały o odwołaniu członka zarządu w związku z nieudzieleniem mu absolutorium.
Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odroczyć ich rozpatrzenie
do następnego Walnego Zgromadzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych
porządkiem obrad przed jego przyjęciem.
Walne Zgromadzenie, które ma podjąć uchwały w sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku
pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, zbycia zakładu lub innej
wyodrębnionej jednostki organizacyjnej wymaga obecności co najmniej 10% członków, a w sprawie zbycia
nieruchomości co najmniej 5% członków z zastrzeżeniem zapisów § 50 Statutu.
W przypadku braku wymaganego quorum uchwały nie podejmuje się.
Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą opowiedziała się zwykła większość, chyba że ustawa
wymaga większości kwalifikowanej. Przy obliczaniu wymaganej zwykłej większości głosów bierze się pod
uwagę tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale. Nie bierze się pod uwagę głosów „wstrzymujących
się”. W głosowaniu tajnym nie bierze się pod uwagę głosów nieważnych.
Ustawowa kwalifikowana większość głosów wymagana jest przy podejmowaniu uchwał w sprawach:
12.1. zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, połączenia
się Spółdzielni, zmian Statutu, odwołania członka Rady Nadzorczej – 2/3 głosów,
12.2. likwidacji Spółdzielni – 3/4 głosów (na dwóch kolejno następujących po sobie Walnych
Zgromadzeniach, w odstępie co najmniej dwóch tygodni).
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie, z wyjątkiem corocznego udzielania
absolutorium poszczególnym członkom Zarządu oraz odwołania poszczególnych członków Zarządu,
którzy nie otrzymali absolutorium.
Na pisemne żądanie co najmniej 1/5 członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu,
jego przewodniczący zarządza głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad.
Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą brać udziału w głosowaniu nad zatwierdzeniem sprawozdania
Rady Nadzorczej, a członkowie Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu nad zatwierdzeniem
sprawozdania Zarządu. Poszczególni członkowie wymienionych organów nie mogą brać udziału
w głosowaniu nad ich odwołaniem, a członkowie Zarządu dodatkowo nad udzieleniem im absolutorium.
Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał
przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni przed terminem
Walnego Zgromadzenia.
Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ustępie 15 w terminie do
15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków
Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków. W celu umożliwienia Spółdzielni ustalenia
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18.

19.
20.
21.

22.

23.
24.

prawa do zgłoszenia projektu uchwały członkowie są zobowiązani dołączyć oryginalną listę zawierającą
dane wszystkich osób – członków Spółdzielni popierających oznaczony projekt uchwały tj.: imiona,
nazwiska, adresy osób wraz z ich podpisami w oryginałach. Nie dopuszcza się składania kserokopii lub
skanów itp. ww. list.
Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni zamieszcza w siedzibie
Spółdzielni, na tablicach informacyjnych w klatkach schodowych poszczególnych budynków
mieszkalnych, w osiedlowej telewizji kablowej oraz na stronie internetowej Spółdzielni wraz
z informacją o możliwości zapoznania się z uzupełnieniem „Materiałów na Walne Zgromadzenie” lub ich
odebrania.
Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem
Walnego Zgromadzenia.
Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na
Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.
Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika,
który jednak nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu
nie może być członek zarządu Spółdzielni, a pracownik Spółdzielni tylko, jeżeli jest jednocześnie
członkiem Spółdzielni zatrudnionym na podstawie spółdzielczej umowy o pracę.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w imieniu członka na Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielane
na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Podpisanie
pełnomocnictwa przez członka następuje w obecności pracownika Spółdzielni, w biurze Spółdzielni,
a w przypadkach uzasadnionych, zgłoszonych przez członka, może nastąpić w innym miejscu.
Wuzasadnionych przypadkach Zarząd może zainteresowanego obciążyć kosztami pełnomocnictwa. Jeżeli
podpisanie pełnomocnictwa nie nastąpiło w obecności pracownika Spółdzielni, Spółdzielnia może
odmówić przyjęcia pełnomocnictwa, jeśli brak jest możliwości zweryfikowania autentyczności podpisu
członka Spółdzielni. Spółdzielnia udostępnia członkom wzór pełnomocnictwa. Lista pełnomocnictw
podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Związku
Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej.
Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby,
z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu i pozostają na Walnym
Zgromadzeniu wyłącznie w obecności członka Spółdzielni, na rzecz którego świadczą pomoc prawną lub
ekspercką.
§ 52.

1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:
1.1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej, oświatowej i kulturalnej,
1.2. rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań
finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej
lub Zarządu w tych sprawach oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
1.3. rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalność
Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
1.4. podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu
pokrycia strat,
1.5. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej
jednostki organizacyjnej,
1.6. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz
występowania z nich,
1.7. oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
1.8. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji
Spółdzielni,
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1.9. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
1.10. uchwalanie zmian Statutu,
1.11. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku rewizyjnego
oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
1.12. wybór delegatów na zjazd związku, w którym spółdzielnia jest zrzeszona,
1.13. uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia, regulaminu Rady Nadzorczej i jej stałych
komisji,
1.14. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia innych funduszy własnych niż te określone w art. 78 § 1
ustawy Prawo spółdzielcze,
1.15. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia, wydzierżawienia itp. osiedlowej telewizji kablowej.
2. Walne Zgromadzenie może wyrażać opinie w formie uchwał we wszelkich sprawach związanych
z działalnością Spółdzielni.
3. Walne Zgromadzenie może odwołać zwykłą większością głosów, oddanych w głosowaniu tajnym, każdego
członka Zarządu, któremu nie udzieliło absolutorium, mimo że porządek obrad nie zawiera punktu
dotyczącego odwołania członka Zarządu. Walne Zgromadzenie może odwołać większością 2/3 głosów,
oddanych w głosowaniu tajnym, każdego członka Rady Nadzorczej, pod warunkiem że porządek obrad
zawiera punkt dotyczący odwołania członków Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie rozstrzyga
o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonego członka Rady Nadzorczej.
4. Absolutorium poszczególnym członkom Zarządu udziela się corocznie w głosowaniu tajnym, zwykłą
większością oddanych głosów.
§ 53.
1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady
Nadzorczej przez nią upoważniony.
2. Otwierający obrady zarządza wybór prezydium Walnego Zgromadzenia w składzie: przewodniczący,
sekretarz i dwóch asesorów. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład prezydium Walnego
Zgromadzenia.
3. Szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Sprawy dotyczące sposobu obradowania Walnego Zgromadzenia nieobjęte ustawą, Statutem
lub regulaminem, rozstrzyga większością głosów Walne Zgromadzenie, po zasięgnięciu opinii prawnika
obsługującego zgromadzenie.
§ 54.
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz jej wszystkie organy.
2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.
3. Uchwała sprzeczna z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami, lub godząca w interesy
Spółdzielni, albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka, może być zaskarżona do sądu.
4. Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały, w trybie
i terminach określonych w art. 42 ustawy Prawo Spółdzielcze.
5. Jeżeli Zarząd wytacza powództwo, Spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez Radę
Nadzorczą.
6. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni
od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Walnym
Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania – w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości
przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego
Zgromadzenia.
7. Jeżeli ustawa lub Statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale, termin sześciotygodniowy wskazany
w ust. 6 biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w Statucie.
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8. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia, bądź uchylające
uchwałę, ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.
§ 55.
1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który udostępnia się członkom Spółdzielni
nie później niż 15 dni roboczych od zakończenia obrad.
2. Protokół podpisują przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia.
3. Obrady Walnego Zgromadzenia nagrywa się na nośnik audiowizualny.
4. Protokoły i nośniki audiowizualne są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli Związku
Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.
5. Protokoły oraz nośniki audiowizualne przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez 10 lat,
o ile przepisy nie przewidują terminu dłuższego.
§ 56.
1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
2. Rada Nadzorcza odpowiada za nadzorowanie prac Zarządu, celem uniknięcia podejmowania wątpliwych
decyzji sprzecznych z wolą członków Spółdzielni.
§ 57.
1. Rada Nadzorcza składa się z 14-15 członków wybieranych spośród członków Spółdzielni przez Walne
Zgromadzenie. Wraz z wyborem członków Rady Nadzorczej dokonuje się wyboru zastępców członków
Rady Nadzorczej, w ilości nie mniejszej niż ilość jej członków.
2. Ilość mandatów przypadających w Radzie Nadzorczej dla każdej z czterech jednostek mieszkalnych
Spółdzielni („A”, „B1”, „B2” i „C”) ustala Zarząd, proporcjonalnie do ilości członków do nich należących
według stanu na dzień 1 stycznia tego roku, w którym przeprowadzane są wybory.
3. Wyróżnia się jednostki mieszkalne osiedla:
3.1. Jednostka mieszkalna „A” obejmuje budynki przy ulicach:
Morskie Oko 2, 4, 7, 15, 17, 21, 23 i 25, Pięciu Stawów 1, 3, 5, 7 i 11, Żyznej 6a.
3.2. Jednostka mieszkalna „B1” obejmuje budynki przy ulicach:
Doliny Miętusiej 3, 11, 15, 21, 26, 27, 28, 30, 33 i 35, Roztoki 1, 3 i 7.
3.3. Jednostka mieszkalna „B2” obejmuje budynki przy ulicach:
Doliny Miętusiej 8, 14, 16, 18, 20 i 22, Giewont 3, 6, 8, 10, 12, 16, 18 i 20.
3.4. Jednostka mieszkalna „C” obejmuje budynki przy ulicach:
Kolistej 41, Matusiaka 1, 3, 6, 7, 9, 11,12, Zaruskiego 2, 4, 9, 11.
4. Zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej może dokonać wyłącznie członek Spółdzielni obecny na
Walnym Zgromadzeniu. Zgłoszenia dokonuje się na piśmie podając imię, nazwisko, adres kandydata oraz
takie same dane członka zgłaszającego, a także zgodę kandydata na kandydowanie wraz z jego
oświadczeniem, że nie ma zaległości finansowych wobec Spółdzielni większych niż jednomiesięczna opłata
za używanie jego lokalu mieszkalnego, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni i nie
jest skazany prawomocnym wyrokiem sądowym.
5. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała
w sprawie wyboru takiej osoby jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy w Spółdzielni przez
członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej Spółdzielni.
6. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez jej 2 kolejne kadencje.
7. Wyboru do Rady Nadzorczej i odwoływania z jej składu dokonuje się w głosowaniu tajnym.
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8. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i biegnie od następnego dnia po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia
w roku, w którym członkowie Rady Nadzorczej zostali wybrani. Kadencja kończy się następnego dnia po
dniu odbycia Walnego Zgromadzenia, w trzecim roku po tym, w którym wybór miał miejsce.
9. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. Utrata mandatu
przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
9.1. odwołania większością 2/3 głosów przez Walne Zgromadzenie,
9.2. zrzeczenia się mandatu członka Rady Nadzorczej, przy czym rezygnację należy złożyć na piśmie,
9.3. ustania członkostwa w Spółdzielni,
9.4. wystąpienia jakichkolwiek zaległości finansowych wobec Spółdzielni większych niż jednomiesięczna
opłata za używanie jego lokalu mieszkalnego,
9.5. skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi
gospodarczemu, dokumentom lub karno-skarbowe,
9.6. nawiązania stosunku pracy w Spółdzielni,
9.7. naruszenia zakazu konkurencji.
10. Na miejsce członków Rady Nadzorczej, którzy utracili mandat, w skład Rady Nadzorczej do końca kadencji
wchodzą zastępcy członków, w kolejności uzyskanych głosów. Obowiązuje zachowanie zasady, że na
miejsce członka reprezentującego daną jednostkę mieszkalną wchodzi zastępca z tej jednostki.
W przypadku braku zastępcy, dokonuje się wyborów uzupełniających na najbliższym Walnym
Zgromadzeniu.
11. Członkowie Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach otrzymują wynagrodzenie, które jest wypłacane
w formie miesięcznego ryczałtu, bez względu na ilość posiedzeń. Wynagrodzenie za udział
w posiedzeniach komisji Rady Nadzorczej i dyżurach nie przysługuje.
12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11:
12.1. nie przysługuje, jeżeli w danym miesiącu nie odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej,
12.2. nie przysługuje tym członkom Rady Nadzorczej, którzy w danym miesiącu nie brali udziału
w jej posiedzeniu, spóźnili się na posiedzenie lub opuścili je w trakcie jego trwania, bez
uzasadnionej przyczyny.
13. Wysokość miesięcznego ryczałtu dla członków Rady Nadzorczej ustala się procentowo w odniesieniu do
minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:
13.1. przewodniczący Rady Nadzorczej: 50 % minimalnego wynagrodzenia;
13.2. zastępca przewodniczącego, sekretarz, przewodniczący stałej komisji Rady Nadzorczej: 35 %
minimalnego wynagrodzenia.
13.3. pozostali członkowie Rady Nadzorczej: 25 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.
§ 58.
1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
1.1. uchwalanie rocznego planu gospodarczego Spółdzielni, zawierającego plan finansowy i plan rzeczowy,
w tym:
1.1.1. plan remontów i inwestycji,
1.1.2. plan działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia
zdecyduje o prowadzeniu tej działalności przez Spółdzielnię,
1.2. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
1.2.1. badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
1.2.2. dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych,
ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
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1.2.3. przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej
członków,
1.3. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej
jednostki organizacyjnej,
1.4. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych i organizacji
nieprowadzących działalności gospodarczej oraz występowania z nich,
1.5. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni, którą określa Regulamin organizacyjny wraz
ze schematem organizacyjnym,
1.6. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
1.7. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią
a członkiem Zarządu, lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz
reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach – do reprezentowania Spółdzielni wystarczy
dwóch członków Rady Nadzorczej, przez nią upoważnionych,
1.8. uczestniczenie w lustracji Spółdzielni i nadzór nad wykonaniem zaleceń polustracyjnych,
1.9. uchwalanie regulaminów nie wymienionych w niniejszym paragrafie i niezastrzeżonych
w Statucie do kompetencji innych organów Spółdzielni,
1.10. uchwalanie regulaminu gospodarki finansowej Spółdzielni,
1.11. uchwalanie regulaminu szczegółowego rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
1.12. uchwalanie wysokości opłat na pokrycie wydatków związanych z używaniem lokali mieszkalnych,
za wyjątkiem opłat niezależnych od Spółdzielni, których ustalanie należy do kompetencji Zarządu,
1.13. rozpatrywanie odwołań od uchwał i decyzji Zarządu,
1.14. rozpatrywanie wniosków skierowanych do Rady Nadzorczej przez inne organy i członków Spółdzielni
oraz pisemne informowanie tych organów i członków o sposobie załatwienia tych wniosków,
1.15. upoważnienie Zarządu do zaciągania kredytów bankowych i innych zobowiązań w zakresie najwyższej
sumy zobowiązań określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia,
1.16. wybór i odwoływanie członków Zarządu,
1.17. podejmowanie uchwały w sprawie utraty mandatu w przypadku, określonym w § 57 ust. 9 pkt 9.4,
1.18. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółdzielni,
1.19. wybór podmiotu przeprowadzającego lustrację w przypadku braku zrzeszenia Spółdzielni
w związku rewizyjnym spółdzielni mieszkaniowych.
2. W celu wykonania swoich zadań, Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu Spółdzielni wszelkich
sprawozdań i wyjaśnień, może przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku
Spółdzielni. Powyższe uprawnienie nie dotyczy poszczególnych członków Rady Nadzorczej, chyba że Rada
Nadzorcza na posiedzeniu podejmie uchwałę o oddelegowaniu poszczególnych członków Rady Nadzorczej
do wykonywania powyższych czynności.
3. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły Walnemu Zgromadzeniu, a na
jego żądanie również za inny okres, wskazany przez Walne Zgromadzenie.
4. Rada Nadzorcza może korzystać z pomocy prawnej oraz powoływać biegłych rzeczoznawców
i ekspertów do opracowywania lub opiniowania konkretnych zagadnień bądź spraw. Wynagrodzenie dla
wyżej wymienionych osób płatne jest z kosztów zarządzania.
§ 59.
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona:
1.1. przewodniczącego,
1.2. zastępcę przewodniczącego,
1.3. sekretarza,
1.4. przewodniczących komisji rewizyjnej oraz komisji technicznej i organizacyjno- członkowskiej Rady
Nadzorczej,
1.5. członków ww. komisji Rady Nadzorczej.
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2. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz stanowią prezydium, które kieruje pracą Rady
Nadzorczej.
3. W uzasadnionych przypadkach Rada Nadzorcza może powołać komisje czasowe, po uprzednim określeniu
zakresu ich działania i merytorycznym uzasadnieniu potrzeby ich powołania.
4. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej – w celu ukonstytuowania się Rady – zwołuje przewodniczący
Walnego Zgromadzenia, na którym dokonano wyboru członków Rady Nadzorczej, w terminie do 14 dni po
zakończeniu jego obrad. W przypadku niezwołania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej przez
Przewodniczącego, posiedzenie to zwołuje w ciągu 14 dni sekretarz Walnego Zgromadzenia.
5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca
przewodniczącego. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane co najmniej raz na kwartał.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane także na wniosek 1/3 składu Rady Nadzorczej lub na
wniosek Zarządu, w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
7. Z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który udostępnia się członkom Spółdzielni
niezwłocznie po jego zatwierdzeniu, na następnym najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
8. Protokół podpisują przewodniczący i sekretarz Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności na posiedzeniu
inni jej członkowie określeni w regulaminie Rady Nadzorczej.
§ 60.
Regulamin Rady Nadzorczej, uchwalony przez Walne Zgromadzenie, szczegółowo określa tryb obradowania
i podejmowania uchwał oraz pozostałe sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej
§ 61.
1. Zarząd składa się z trzech członków: prezesa i jego zastępców.
2. Członek Zarządu powinien spełniać co najmniej niżej wymienione wymagania:
2.1. posiadać wyższe wykształcenie. Preferowane wykształcenie: techniczne z zakresu budownictw
ogólnego, ekonomiczne lub prawnicze,
2.2. posiadać co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
2.3. posiadać co najmniej podstawową znajomość zagadnień spółdzielczości, w tym w szczególności
spółdzielczości mieszkaniowej,
2.4. posiadać umiejętności kierowania zespołem pracowników i organizowania pracy,
2.5. posiadać umiejętność nawiązywania i kontynuowania poprawnych kontaktów międzyludzkich,
2.6. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sadowym za przestępstwo przeciwko mieniu obrotowi
gospodarczemu, dokumentom lub karno-skarbowe.
3. Członków Zarządu wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
4. Członka Zarządu może odwołać również Walne Zgromadzenie, jeżeli nie udzieliło mu absolutorium.
5. Z członkami Zarządu zatrudnianymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy
w zależności od powierzonego stanowiska, na podstawie umowy o pracę albo powołania.
6. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.
§ 62.
1. Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.
2. Zarząd rozpatruje wnioski i opinie zgłoszone w sprawach Spółdzielni przez Walne Zgromadzenie
oraz zawiadamia je o sposobie ich załatwienia lub wykorzystania.
3. Zarząd obowiązany jest corocznie przekazywać informację o realizacji wniosków polustracyjnych Walnemu
Zgromadzeniu oraz podmiotowi przeprowadzającemu lustrację.
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4. Zarząd – w ramach posiadanych środków finansowych i możliwości prawnych oraz faktycznych – jest
zobowiązany do przestrzegania istniejących potrzeb Spółdzielni poprzez zapewnienie przyjaznego
zagospodarowania terenów na cele rekreacyjne i wypoczynkowe.
§ 63.
1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Podejmowanie decyzji niezastrzeżonych w ustawach lub w Statucie innym organom Spółdzielni należy do
Zarządu.
3. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
3.1. podejmowanie uchwał i decyzji w sprawach przyjęcia w poczet członków Spółdzielni,
3.2. podejmowanie uchwał w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokalu,
3.3. zawieranie umów:
3.3.1. ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
3.3.2. ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia własności spółdzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz członka,
3.3.3. ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia własności spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz osób uprawnionych z tytułu posiadania tego prawa do lokalu,
3.3.4. ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz przeniesienia własności lokalu na rzecz osób, które
wygrały przetarg,
3.4. sporządzanie projektu rocznego planu gospodarczego Spółdzielni zawierającego plan finansowy
i plan rzeczowy, w tym:
3.4.1. plan remontów i inwestycji,
3.4.2. plan działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej, jeżeli Walne Zgromadzenie zdecyduje
o prowadzeniu tej działalności przez Spółdzielnię,
3.5. prowadzenie gospodarki w ramach uchwalonego rocznego planu gospodarczego Spółdzielni
zawierającego plan finansowy i plan rzeczowy, w tym:
3.5.1. plan remontów i inwestycji,
3.5.2. plan działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej, jeżeli Walne Zgromadzenie zdecyduje
o prowadzeniu tej działalności przez Spółdzielnię oraz wykonywanie związanych z tym czynności
organizacyjnych i finansowych,
3.6. sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (w tym m.in. bilansu) i sprawozdań z wykonania
rocznego planu gospodarczego Spółdzielni, o którym mowa w pkt. 3.5. oraz przedkładanie
ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
3.7. zabezpieczenie majątku Spółdzielni,
3.8. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
3.9. zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań w ramach najwyższej sumy zobowiązań
oznaczonych uchwałą Walnego Zgromadzenia,
3.10. udzielanie pełnomocnictw,
3.11. ustalanie wysokości opłat niezależnych od Spółdzielni, a w szczególności wynikających
z zaliczkowania i rozliczania:
3.11.1. kosztów dostawy mediów, w tym energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody oraz odbioru ścieków,
odpadów i nieczystości ciekłych i stałych,
3.11.2. kosztów opłaty za użytkowanie wieczyste, podatku od nieruchomości.
§ 64.
1. Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. W okresie pomiędzy posiedzeniami
Zarząd wykonuje swoje funkcje w ramach podziału czynności pomiędzy członków Zarządu.
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2. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który udostępnia się członkom Spółdzielni, nie później niż 7
dni roboczych od zakończenia posiedzenia.
3. Protokół podpisują członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.
4. Podział czynności pomiędzy członków Zarządu, sprawy zastrzeżone do decyzji kolegialnych,
tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin uchwalony
przez Radę Nadzorczą.
§ 65.
1. Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu
i osoba do tego przez Zarząd upoważniona (pełnomocnik).
2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby
upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.
§ 66.
1. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu, lub innej osobie, pełnomocnictwa do dokonywania
czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Spółdzielni lub jej wyodrębnionej
organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego
rodzaju lub czynności szczególnych.
2. Z zakresu czynności, o których mowa w ust. 1, wyłącza się sprawy wymienione w § 63 ust. 3. pkt 3.1., 3.3.1,
3.6., 3.8., 3.9., 3.11. Statutu. Nie wyklucza to uprawnień Zarządu do podejmowania kolegialnych decyzji
w każdej sprawie dotyczącej bieżącej działalności Spółdzielni, które są wiążące dla pełnomocników.
§ 67.
1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni. W razie konieczności, Rada
Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka
(członków) Zarządu, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Do członków Rady Nadzorczej wyznaczonych do
czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu nie stosuje się wymogów, o których mowa w § 61 ust. 3, za
wyjątkiem wymogu określonego w pkt 3.6.
2. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie
ich dotyczących.
3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec
Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorstw
i spółek prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni lub działalność usługową
dla Spółdzielni.
4. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady Nadzorczej lub Zarządu
oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach. W wypadku naruszenia
przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji, określonego w ust. 3, Rada Nadzorcza może podjąć
uchwałę o zawieszeniu członka tego organu w pełnieniu czynności.
5. W przypadku podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie określonej w ust.4, Zarząd zwołuje Walne
Zgromadzenie, które rozstrzyga o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonego członka Rady. Takie
Walne Zgromadzenie musi odbyć się maksymalnie w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały przez
Radę Nadzorczą.
6. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby pozostające z członkami Zarządu, lub kierownikami
bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni, w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.
7. Członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej oraz likwidator odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę
wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu Spółdzielni,
chyba że nie ponosi winy.
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§ 68.
1. Działalność Spółdzielni finansowana jest ze środków własnych, które mogą być uzupełniane kredytami
bankowymi, pożyczkami i innymi środkami finansowymi.
2. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu
korzyści członkom Spółdzielni. Działalność gospodarczą można prowadzić we wszystkich formach
przewidzianych przez prawo.
3. Celem prowadzenia przez Spółdzielnię działalności gospodarczej jest uzyskiwanie środków finansowych
przeznaczonych na utrzymanie zasobów mieszkaniowych. Uzyskane środki stanowią uzupełnienie opłat,
jakie wnoszą członkowie do Spółdzielni za używanie lokali mieszkalnych.
4. Spółdzielnia realizuje remonty w sposób umożliwiający osiągnięcie porównywalnego, dobrego stanu
technicznego wszystkich zarządzanych nieruchomości i jednostek mieszkalnych, określonych w § 57 ust. 3
Statutu.
5. Spółdzielnia realizuje inwestycje w sposób umożliwiający osiągnięcie porównywalnego standardu
wszystkich jednostek mieszkalnych określonych w § 57 ust. 3 Statutu.
§ 69.
1. Fundusze Spółdzielni stanowią:
1.1. fundusz udziałowy – stanowi równowartość wniesionych udziałów członkowskich,
1.2. fundusz zasobowy – powstający z wpłat wpisowego przez członków, części nadwyżki bilansowej lub
innych źródeł określonych w odrębnych przepisach,
1.3. fundusz wkładów mieszkaniowych,
1.4. fundusz wkładów budowlanych.
2. Spółdzielnia tworzy następujące fundusze celowe:
2.1. fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych, w tym fundusz na docieplenie ścian zewnętrznych
budynków mieszkalnych,
2.2. fundusz na inwestycje,
2.3. fundusz pomocy rodzinie,
2.4. fundusz społeczny, oświatowy i kulturalny,
2.5. zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
3. Szczegółowe zasady tworzenia i gospodarowania funduszami określają regulaminy uchwalone przez Radę
Nadzorczą.
4. Zasady tworzenia i gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych określają ogólnie
obowiązujące przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z 4 marca 1994 r. (tj. Dz.U.
z 2017 r. poz. 2191 z późniejszymi zmianami).
§ 70.
1. Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć
w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach
przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni
przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami Statutu.
2. Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów
związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych,
eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie
z postanowieniami Statutu.
3. Właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów
związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych.
Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem
nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez
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4.

5.

6.
7.

osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat
na takich samych zasadach, jak członkowie Spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych.
Członkowie Spółdzielni są również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z działalnością
społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia
tak stanowi. Właściciele lokali niebędący członkami mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na
podstawie umów zawieranych ze Spółdzielnią.
Za opłaty, o których mowa w powyższych ustępach, solidarnie z członkami Spółdzielni lub właścicielami
lokali nie będącymi członkami Spółdzielni, odpowiadają stale zamieszkujące z nimi w lokalu osoby
pełnoletnie, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych, pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie
korzystające z lokalu.
Odpowiedzialność osób, o których mowa w ust. 5 ogranicza się do wysokości opłat należnych za okres ich
stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu.
Kwestie uiszczania opłat, w tym na fundusz remontowy w sytuacji przejściowej gdy spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu przysługuje osobom, z których żadna nie jest członkiem Spółdzielni reguluje
ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych.
§ 71.

1. Zarząd Spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości:
1.1. ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w poprzednim paragrafie;
1.2. ewidencję i rozliczenie przychodów i wydatków funduszu remontowego zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy;
(ewidencja i rozliczenie przychodów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości
powinna uwzględniać wszystkie przychody i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości).
2. Uiszczanie opłat, o których mowa w poprzednim paragrafie, następuje co miesiąc z góry do 15 dnia
miesiąca. Od opłat wniesionych po terminie naliczane są odsetki ustawowe, przy czym od wpłat wniesionych
od 16 dnia do końca miesiąca, Spółdzielnia odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie nie nalicza.
Odsetki „kapitalizowane” są każdorazowo na koniec miesiąca kalendarzowego. Rada Nadzorcza, działając
z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, nie więcej niż jeden raz w roku, może podjąć uchwałę
o umorzeniu odsetek w całości lub części, w razie zapłaty przez dłużnika lub dłużników w wyznaczonym
w uchwale terminie, całości zaległych należności głównych wobec Spółdzielni.
3. Opłaty, o których mowa w poprzednim paragrafie, przeznacza się wyłącznie na cele w nich określone.
4. Spółdzielnia jest obowiązana, na żądanie członka Spółdzielni, właściciela lokalu niebędącego członkiem
Spółdzielni, przedstawić kalkulację wysokości opłat.
5. O zmianie wysokości opłat zależnych od Spółdzielni, Spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby,
o których mowa w poprzednim paragrafie, co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca
kalendarzowego. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.
6. W przypadku zmiany wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni, przez które rozumie
się w szczególności:
6.1. koszty dostawy mediów, w tym energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody oraz odbioru ścieków,
odpadów i nieczystości ciekłych i stałych,
6.2. koszty opłaty za użytkowanie wieczyste, podatku od nieruchomości, Spółdzielnia jest obowiązana
zawiadomić osoby, o których mowa w poprzednim paragrafie co najmniej na 14 dni przed upływem terminu
do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana
wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.
7. Członkowie Spółdzielni oraz właściciele niebędący członkami Spółdzielni mogą kwestionować zasadność
zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. W przypadku wystąpienia na drogę sądową
ponoszą oni opłaty w dotychczasowej wysokości. Ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat
spoczywa na Spółdzielni.
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§ 72.
1. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej
eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali,
proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej.
2. Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielnia może przeznaczyć szczególności
na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym
członków oraz na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.
§ 73.
1. Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, zarządzanej przez Spółdzielnię na
podstawie art. 1 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, a przychodami z opłat, o których mowa
w art. 4 ust. 1-2 i 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty
eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.
2. Wydatki na eksploatację i utrzymanie nieruchomości rozliczane są indywidualnie.
3. Odpisy na fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych, w tym fundusz na docieplenie ścian zewnętrznych
budynków mieszkalnych, obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia
na fundusz dotyczy członków Spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni.
§ 74.
Regulamin funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych, może przewidywać utworzenie w jego ramach
rezerwy na przejściowe finansowanie wydatków remontowych, podlegającej rozliczeniu po zakończeniu roku.
§ 75.
Koszty eksploatacji oraz remontów lokali wykorzystywanych do działalności gospodarczej pokrywane są
z uzyskiwanych przychodów z tej działalności.
§ 76.
Członek Spółdzielni nie odpowiada wobec wierzycieli Spółdzielni za jej zobowiązania.
§ 77.
1. Zysk Spółdzielni, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające
z odrębnych przepisów ustawowych, stanowi nadwyżkę bilansową. Nadwyżka bilansowa podlega
podziałowi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, z uwzględnieniem następujących zasad:
1.1. co najmniej 5% nadwyżki przeznacza się na zwiększenie funduszu zasobowego, jeżeli fundusz ten nie
osiąga wysokości wniesionych udziałów obowiązkowych,
1.2. część nadwyżki bilansowej pozostałej po dokonaniu odpisu, o którym mowa w punkcie 1.1.przeznacza
się na cele, określone w uchwale Walnego Zgromadzenia,
1.3. jeżeli nadwyżka ma podlegać podziałowi pomiędzy członków, kwotę nadwyżki, przeznaczoną do
podziału dzieli się przez ilość m2 powierzchni lokali mieszkalnych, użytkowanych przez członków we
wszystkich budynkach, pozostających w zasobach Spółdzielni, i przypadającą na członka część
nadwyżki oblicza się według powierzchni użytkowanego lokalu.
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami na nieruchomościach mieszkalnych nie może zostać pokryta
z funduszy Statutowych Spółdzielni.
3. Straty bilansowe pokrywa się z funduszy według następujących kolejności:
3.1. fundusz zasobowy,
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3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

fundusz udziałowy,
fundusz wkładów mieszkaniowych,
fundusz wkładów budowlanych,
fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych.
§ 78.

1. Spółdzielnia dokonując rozliczeń z tytułu opłat eksploatacyjnych oraz innych, w przypadku wystąpienia
nadpłat oraz istnienia zaległości lub niedopłat, dokonuje potrącenia lub/i zaliczenia na poczet bieżących
należności.
2. Zwrot nadpłat następuje wyłącznie w przypadku przekroczenia miesięcznej kwoty należności i do wysokości
nadwyżki, na pisemne żądanie uprawnionego.
§ 79.
1. Koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją nieruchomości (koszty eksploatacji) zależne od Spółdzielni
to koszty, obciążające użytkowników lokali mieszkalnych, szczegółowo określone w odrębnych
regulaminach, obejmujące w szczególności koszty:
1.1. konserwacji, utrzymania należytego stanu technicznego nieruchomości, w tym przeprowadzonych
bieżących drobnych napraw,
1.2. zarządzania nieruchomością,
1.3. utrzymania pomieszczeń wspólnego użytkowania, windy, instalacji telewizji kablowej, domofonu oraz
zieleni,
1.4. ubezpieczenia nieruchomości.
2. Koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją nieruchomości niezależne od Spółdzielni – to koszty,
obciążające użytkowników lokali mieszkalnych za dostawy do nieruchomości energii, gazu, wody
oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych oraz opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
i podatek od nieruchomości.
3. Koszty wymienione w ustępie 1 i 2 rozlicza się według następujących zasad:
3.1. konserwacja, utrzymanie należytego stanu technicznego nieruchomości, koszty zarządzania, utrzymanie
pomieszczeń wspólnych, ubezpieczenie nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie oraz podatek
od nieruchomości i inne – proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu,
3.2. osiedlowa telewizja kablowa – od mieszkania,
3.3. domofon – od mieszkania,
3.4. winda – od ilości osób w lokalu,
3.5. gaz (w lokalach nieopomiarowanych) – od ilości osób w lokalu,
3.6. wywóz odpadów stałych:
3.6.1. od ilości mieszkańców danej nieruchomości, lub
3.6.2. od ilości zużytej wody w danej nieruchomości, lub
3.6.3. od powierzchni lokalu mieszkalnego, lub
3.6.4. od gospodarstwa domowego.
Szczegółowe zasady dotyczące kosztów i przychodów określa regulamin rozliczania kosztów gospodarki
zasobami mieszkaniowymi.
§ 80
Zakres napraw wewnątrz lokali, obciążających Spółdzielnię oraz napraw obciążających członka Spółdzielni
bądź użytkownika lokalu, szczegółowo określają odrębne regulaminy.
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§ 81.
Zmiana Statutu Spółdzielni wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów.
§ 82.
Spółdzielnia umieszcza ogłoszenia zgodnie z przepisami prawa.

str. 31

