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PosTANowIENIA oGÓLNE.

r.

Nazwa spółdzielni brzmi: Spółdzielnia Mie.Ż.suo1o*u * Lipoi".

$2

Siedzibą Spółdzielni jest Lipno.
2. Spółdzielnia działa na terenie miasta Lipna i Tłuchorła.
3. Czas trwania Spółdzielni nie jest oglaniczony.
1.

1.

2.
1-

li
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SŃłdzielnia jest dobrowolnym tzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zrrriermym
składzie osobowym i zrrrierrrrym fimduszu ud'iało*y''1 ldóra w interesie swoich
prowadzi wspólną działalnośógospottarczą. Spółdzielnia moŹe prowarlziĆ
:źonków
działalnośó społeczną i oświatowo kulturalrrą ,'u- oć", swoich cżonków i ich
-

środowiska.
ł,Iaj{ek Społdzielni stanowi prywatną własnośójej członków.
Spółdzielnia jest nzeszotla w Zwiąku Rewizyjnym SM w Toruniu.

zasrakajanie potrzeb mieszkaniowych cżoŃów i ięfo rorlzin,
zaspa1_<aja-ne potrzeb gospodarczycĘ socjal_nych
kulturalnych wynikających
z zamiesz'kirvania we wspólaym osiedtu lub jednym budynku"

:j'tuiioiux 1ń:";Ń"ć_d;;

oĘbnej własnościlokali,
4) ustanawiać na rzecz czf,onków

i

;&.#;;;i;

lub wynajmowac inn}m osobom lokale użytkowe'
budowac sarnorlzielnie lub systemem gospodarcą'rn gataże i oddawać je członkom
w uĘtkowanie na zasadach określonych w Stafucie,
6) wynajmować lokale mieszkalne,
7) budowaó domy mieszkaIne laed1towane przez banki w celu w}najmowania lub sprzedazy
zrajdująpych się w Ęch budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym prz.ezniczenlv',
8) budować domy jednorodzjnne w celu przeniesienia ich własnościna rzeciosób trzecich.
9) budowac lokale w celu przeniesienia ich własnościna rzecz osób trzecich.
3. Spółdzielnia prowadzi swoją&iałalnośćsarnodzielnie.
W ramach Ę działalnościSpółdzielnia:
1) nabywa potrzebne jej tereny na własnośćlub w uąrtkowanie wieczyste,
2) nabywa lub buduje domy mieszkaln e, wządzena pomocnicze i gospodarcze oraz lokale

5)

ułtkowe i garażze,
3) prowadzi gospodarkę zasobami mieszkaniow}mi otaz zarządza majątkiem własnym
i domarni mieszkalnymi przyjętpi w zarząd bądz administrację,
4) prowadzi zarząd bądźał{mini3fi2gję domów jednorodzinnych po przeniesieniu ich

własnościna członków,
5) prowadzi zakłady budowlano - remontowe, produkcji pomocniczej oraz inne placowki
usługowe we własn1m zakresie lub we wspołdziałaniu ze specjalistycznymi organizacjami
usługowymi,
6) prowadzi działalnośćspołeczną i kulturatną

7) organizuje inicjatywy mieszkańców rl, zakresie doskonalenia gospodarki zasobami

mieszkaniowymi. zaspokajanie potrzeb socjalnych
i krzewienia kultury rł'spółŻ5 cia.

i

kulturalnych. wzajemnej pomocy

4'Spółdzielnia współdziała na podstawie unrólv z orgaruzacjami spółdzielczymi"
gospodarczymi i społeczn1mi zajmującymi się problenranri miesźkulnict-u.
Może ona
tworzyó z tymi orgarizacjami spółdzielńe osób prawnych, spółki handlowe
i c}rvilne
a w prąpadkach społecznie i gospodarczo uzasadnionyclr może zawieraó umow}'
w przedmiocie zarządu bądŹ administrowania budynkami mieszkalnymi.

5.Spółdzielnia

nie może odnosić korzyści majątkorłych kosaóm swoich

w szczególności z Ętułu przeksŹałcenia praw do lokali.

cźonków.

s5

odrębnej

w

budowie

bud}ł:ków mieszkalrrych

lub

domów

lokali

pro$amów telewizyjnych ogólrrodostępnych i abonarrrentowych
t4. przetwarzani e danych,
15. działalnośó rachunkowo_księgowa.
13. nadawanie

1- Spółdzielnia z?łządza nieruchomościamiS f*o*u""-, jej własnośćoraz

2.

własnolśćjej

cżonków lub moze zarzaśzae nieruchomością nie stanowiącą jej mienia tub mienia jej
członków na podstawie umowy zawttej z właścicielem(włxiióieia"'l; te; nieruchomości.
Spółdzielnia może prowadzió działalnośó gosp odarcząa w szrzsgólności: a) działalnośćbudowlarrą i remontową na poEzeby własle i osób t-zecicĘ
b) usfugi inwestycyjne, w tym powiernictwa i nadzoru inwesĘcyjnego, na potrzeby
własne i osób fuzecicĘ

na celu pozyskirł'anie środków finansowych,
nabyrłanie terenów na własność,
d)działalnośćw dziedzinie rynku kapitałowego w celu uzyskania odsetek od
PoŻ.yczęĘ
wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowycĘ obligacji, udziałów
akcji
spółkach prawa handlowego, lokowanie środków
funduszach
inwesĘcyjnych oraz innych papierach wartościowvch
e) dochoóy Ęskane z clziałalnoi"i *ym.ł"""j *',rJ r i 2 spółdzielnia prze^)atz, na
cłle złłięanezutzyaaniem -osobów mieszkaniowych i irrne wymienioni w statucie.
c)

działalnośćgospodarczą mającą

a następnie

i

i
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n. CZŁoNKowIE
1.

Członkami spółdzielni mogąbyć orouy

n|f'n.,

choćby nie miały zdolności do cz1,nności

prarłmych lub miały ograniczoną zdolnośćdo cz1.nności prawnych.

t-

Członkami spółdzielni mogą być oboje małzónkorł'ie' choćty spółdzielcze
lokatorskie
prawo d9 lokalu lub spółdzielcze własnościoweprawo do lokalu
mieszkalnego, albo prawo
o-d1eb1ej własnościlokalu przysługiwało tylko jódnemu z nich.
CzJ::{1ni spółdzielni nrogą być osoby prawne z tym, żę takim osobom nie przysfuguje
spół'izielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnąo,
Członkowi spółdzielni może przysługiwać;
a. spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
b. spółdzielcze własnościoweprawo do lokalu mieszkalnego
lub domu
jednorod"inneg6,
spółrlzielcze własnościoweprawo do lokalu użytkowego, w tym do garaŹu lub
do miejsca posĘowego w wielostanowiskow1rrr garaią
prawo odrębnej własnościlokalu mieszkalnego, do-o jednorodzirrnego lub
lokalu o innym p rzsataczeriu.
Cźonkami społdzielni mogą być także osoby, które na podstawi e zawatte1ze spółdzielnią
umowy:

*

1sobg nganisan9jaenarai;i. Deklaracja
formie pisemnej i powinna zawierać:

pońna tye złózo* poa

rygorem nieważnościw

. imię, nazwisko i miejsce zarrrieszkania przystępującego a
'
przystępującyjest osobą prawną
-jej nazwę i siedzibę,
o ilośćzadeklarowanych udziałów,

l

jeżsli

dłng d6Ępząge wkładów .
Przyjęcie w poczet cżonków powinno być stwierdzone podpisem dwóch cżonków Rady
Nu*o':"".i na deklaracji (Przewodniczącego i Sekretarza) z podaniem daty uchwĄ o
przyjęciu w poczet członków.
4. Rada nie może odmówió prz}'jęcia w poczet cżonków nabyrrcy
spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalr:' nabyrvcy ekspektatywy odrębĘ własnościlokal-lł
nabywcy odrębnej własnościlokalu i ich spadkobiercow, zaiisobioico* i li"ytuotu.
5. Ieżnli zg)asza się kilku uprawnionych Rada wymarza termĘ w jakim
,'p.u.'*i"oi *ir.i
uryskać rozstrzygnięcie sądu w postgrowaniu nieproo'o*y.. Pol.zskutecznym upływie
wyznaczonego temrinu do wysąlienia do sądq wńoru dokonuje Rada
6. Uchwała o przyjęciu w poczet cźonków osób, o których
-ó*u w ust 5 powinna być
podjęta w ciągu jednego miesiąpą a w pozostĄch wypadkach
w ciągu sześiciu miesięcy
od dnia złożenja deklanrcji przysĘlienia do spółdziófoi. O uchwale Rada zawiadamia
zainteresowaną osobę pisemnie w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwĄ.
7. Zawiadomienie o odmowie przajęłia w poczet członkó* pó*i""o
-*ieraó uzasadnienie.
8. od uchwĄ odmawiafącćj pizyjęcia w poczet człońów przysfuguje
odwołanie do
Walnego Zgrornadzenta w t€,fminie dwóch Ęgodni od dnia jej dóręcźenia Rozpatrzenie
-Ńa""go
odwołania powinno nasĘlić w terminie 2 miesięcy. Decyzja
Zgromadzenia jest
3.

ostateczna.

III. PRAWA I
1.
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oBowIĄzKI CzŁoNKÓw
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Członkowi Spółdzielrri przysługuj e:
1) czynne i bieme prawo wyborcze do organów statutowych spółdzielni,
2) prawo uczestniczenia w walrrym zgrońadzeniu,
3) p11wo żądarua rozpatrzeria przez rłłaścivreorgany Spółdzieini wniosków
doĘczących
jej działainości
4) prawo do czynnego ulziału w zyciu Spółdzielni i zgłaszarria wniosków
w sprawach
zvłięanych z jej działalnością
5) prawo Ędania w trybie przewidzian}'rn w Statucie zwołania Walnego
Zgromadzenta
i 2ą1111ę37g2aniąw Porządku obrad ozrraczonych spraw,
6) prawo do otrzymania w sposób wskazany w statucie infonnacji o c"ąsie, miejscu
i porządku obrad Walnego Zgromadzeńa
'
prawo
7)
do przeglądania i żądania otr4łnania
odpłatnego odpisu Protokółu obrad
Wahego Zgromadzenia ,
8) prawo Ądarlla bezpłatnego odpisu obowiąującego statutu i Regulaminów
wydanych
na jego podstawie,
9) prawo do przeglądania Ęestru członków Spółdzielai,
10) prarło. otąmatia odpisu statutu
róguaminow

i
oraz kopii uchwał organów
spółdzielni i protokołów obrad organów społdzielni, protokołów lusaacji, roctych
sprawozdań fi1ans6wych oraz faktur i rrmów zawiiranych po""
.
osobami 62ęgi6i,
"płłdri"lńi

14) prawo do korrystania ze wspólnych pomieszczeń Społdzielni oraz ubiegania się o
- . ustanowienie odrębnej własnoścido lokalu uzytko*"gó lob g**o
15) prawo do ubiegania się o najem lokalu mieszkaln"go, ozrytkó*"gol,
saraiu,
16) prawo Ądalna przernesienia odrębnej własnościlokalu mie'*ańego, do którego
przysĘiwało mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalrreio,
' -.
17) prawo Ędania przeniesienia odrębnej własnościlokalu' do którego pĘsługiwałomu
spółdzielcze własnościoweprawo do lokalu mieszkalnego lub sp-ółdzieicze-prawo do

lokalu u{tkowego' w tym prawo do garuhl luó miejsca postojowego w
wielostanowiskowym garażą
18) prawo uzyskania odrębnej własnościlokalu mieszkalnego lub lokźlu o innym
zgodnie z zawartą ze spółdzielnią umową o budowę tego lokalq
' -.przsznaczerńu
19)
prawo uzyskania od organów spółdzielni informacji ó a'iaumos"i Spółdzielni, jej
wlnikach oraz zami erzsuach,
20) prawo żądania kalkulacji wysokości opłat za użyrvanie lokalu'
21) prawo do zaskaż-ania do Sądu miany wysokośói ofiat,
22) panło do ujawnienia w księdze wiecrystej spółdziilczego własnościowego prawa do
lokalu mieszkalnego lub lokalu o innlm przeznaczeniu. 2. odpłatnośó zA żądaie dokumenĘ, o których mowa w niniejszym paragrafie (poza statutem
i regulaminami, które cżonek otrzymuje bezpłatnie) *y"osi 'o,só aolty l neitol od strony
otrzymanego odpisu dokumentu.

-

3' Statut, regulanriny, uchrłałr'i protokóły
organóq, statutow1,ch spółdzielrri a takŻe
protokóŁV Z

||,'#:t-:::'"'

'p'u*o.duniu

'

J'z"ii""s.l

"''uiLlu

ia".,ęp"i-. ,ą*'u"r''ii,"'.

s10
regulaminów
2)

ze Spółdzielnią nad

i

uchrvał organów stafutowvch

doskonaleniem jakości

3)
4)

i

efektyr,r'rrości jei

na pokrycie kosztów budowr' lokalu
o cźonkostrł'ojako współmałzonek

5)
6)
7)

ąĘ
t

/,s

8)

fr\
\(/

i

rozwój Spółdzielni,

w poĘrłaniu sfat

o

poszanowanie

Spółdzielni

jej mienia i

o Jego

do wysokości zadeklarowanvch

e)

*T9*y *vj x''laj ąco-ostrzegawczej,
b)wniosku do sądu
oraz wyciąga konsekwencje przewidziane
ustawą Plawo spółdzielcze
statutem
Spółdzielni.
3.
przypadku końeczności wykon1rvania
określonych pmc rernontowych,
_
modemizacyjnych
okresowych p;egĘeów stanu i wyposazenia
technicznego budynku
po wcześniejszym uzgodni^
'ub
eni_u t .-i".'1j9".Lj"J;.ńi"iąz""'ł"
l"tł"
w celu wykonania określonych prac, jak
'Ńępłi"ł"
.o*"ieJ w p.zypadku odcz5,tów
i kontroli stanu
1ł

i

w

I.*xT'i11podzie1nikówkosżóworazi""'.i,-iJapomimowych^.;ł"ią"y"r,.ię
l.

W zakresie napraw werynątrz lokali społCIl$.il1u
,.pewnia członkom:

1. naprawy głównych przcwodŃ

2.

fu"@'Ąi;;.
#ń.#
dd*

pionów kanalizaryjnych, pionów
wodociągowycĘ energ€tycznych wlz
zsgo zabe'ieczenia w mieszkanią
instalacji domofonowej z wyłryzeni";;-"fonu (sfuchawki domofonowej),
instalacji
centalnegoo*".*ńu
"aprarły
zaworów grzejnikowych i
głowic lermostatycaych,
'-ń*łi*eniem

3-

napralły polegające na usunięciu zniszczeń powstaĄ,ch wewnątrz lokalu
na skutek nie
w1'konania napraw naleŻących do obowiązków spółdzielni.
o| 1apraw tych spółdzielnia jest zwolrriona o iie uz',tkownik lokalu uzyska rł},płatę
odszkodolł'ania w ramach ubezpieczenia mieszkania za pośrednic1wem
io**'y.,*u
Ubezpieczeniowego.
2. Naprawy wewnątrz lokali, njeza\iczone do obowiązków spółdzielni
obciąają uzykowników
lokali.

PosTĘPowANIE wEwNĄTRZsP DŁDZIELCZE.

A.

.

.Wobec rezygnacji Społdzielni " o*nuoli,*" wewnątrz spółdzielczego odwołania od
uchwał organów statutowych spółdzielni
rozpatrują właściweń"^*o i ili"jr"o*o sąay

powszechne.

B.

wP6owE

I []DZIAŁY.
wynagrodzenia

za

pracę

1' Udział byłego cźonka wypłaca rię oi" pl#": niż w

^
2'

okresie trzech miesięcy od dnia
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ro-Ę w którym członek przestaŁ należpć do
spółdzielni chyb1 Że vdziały zostzĘ ptzeanaczone na pokrycie strat
Kw9Ę należnego cźonkowi udziń przekazuj" .ą ni adres podany
'półd"i"loi.
ptzsz cz}onka
p:ek^uo?.p.TzLowym, przelewem na wskazane
niego
konto
Lanko*"
Lrb *ypłu"u
irzez
kasy Spółdzielni.
"

C. WKŁADY n{IEsZKANIowE I BUDoWLANE
Wkładem mieszkaniowym :".t ml#oapowiadająca różnicy pomięd zy kosńem
bug9wy pr4padającym na dany lokal, a uzyskanąprzeiŚpc,łdzleĘ
_
io-o.ąi. środków
'zaciągnlętego
lub
imych
środków
(umorżeniem
częścikredym
przsz
1u!|i9znych
Spółdzielnię na fiaansowarrie kosztów budowy). Wkład miószkanio{ cao'netc jest
zobowięany pokryć w pehej wysokości najaalej w aniu zawarcia trmowy o rr"tuno*i"oi"
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu budowanego
op*"iu o kredyt z
Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

*

' Wkładem budowlanym jest k*oau *.i.rio|nlup rzez członkaSpółdzielni na pokycie całości
_
5:j1qY budow1. plzypadających najego lotal tuu rra domjednorod zinny.
2. Wkład budowlany może
1

3.

być wniesiony w fonn ie zaliczk wpłaconej przód zamieszkanierrr
i
łat płaconych po objęciu lokalu mieszkalnego.
Sposób i termin wniesienia wkładu budowlńego okłeślaZatząd,.

1. Rada Nadzorcza ustala zasady ,"di"s.#" kosaów budowy

2.

i

ustalania wkładów
_
mieszkaniowych i budowlanych przed plzystąpieniem do realizacji iow".ry"ji'
Ustalanie wysokości wkładów mieszkaniowych i budowlanyci oatyria"
się w dwóch
etapach:

a) wstępnie na podstawie

3

kalkulacji kosztów
b) ostatecznie po końcowym rożiczeniu zadania inweĘcyjnego nie późnej nlż w
90
dni od daty zakończenia inwestycji.
Jeżeli częśćwkładu sfinansowana zoŚała z z'ciryilętego przez Spółdzielnię
kredyhr na
sfinansowanie budowy lokalu osoba ubiegająca siio tati- lola
^ńuąpuo';isrJoipłaty
kredytu wraz z odsetkami (w częścipol.pńu:ą"":
jej lokal) nu
oi<'"sń'yił' *
"a
umowie.
"^adu"h

SPoŁDZIELCZE PRAwo Do LoKALU MIESZKALNEGo
lokalu przez cźonka

mieszkalnego wybudowane

w oparciu

2/ odrębną własnośćlokalu
3/ najem lokalu.

Spółdzielcze prawo do lokul"

-i..li;l"ego

i naleźeć Ęlko do jednej osoby albo do małżonków.

A.

SPÓŁDZIELCZE
MIESZKALNEGO.

LOKATORSKIE

może przysługiwac osobie fizycznej

PRAWO

DO

LOKALU

l-

Ptzezulnowę o ustanowienie .połaaa"j3j lokatorskiego prawa
do lokalu mieszkalnego
spółdzielnia zobowiąuje się oddać członkowi lokd milszi<alny
do użry+vanią a cżonek
zobowiąąuje się wnieśćwkład mieszkaniowy oraz wszpzaó
olaty określ,one vy ustawie i w
statucie spółdzielni.
2- Z członkjem ubiegającym się o spółdzielcze lokatorskie prawo
do lokalu mieszkalnego
spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu' ttora olaesla:
1) zobowiąpanie ozłonka społdzielni
pokrywania kosztów ząłlanią
inweĘcyjncgo w częściprzypadającej na;ego toi<al przez wniesienie wkładu
miesz.kaniowego w 1ł'ysolości.óń;i';;d"v kosztem budowy a uzyskaną
przez spółdzi'eĘę pomocźŁ ze środi<ów pubticznycl lub innych srbdkow
uzyskanyct naśfinansowanie kosztów tuaowy totaa. re zelt zaciąguęta irredy}

do

.

cźonekssaijłredytw*'oa'"*Ń-*l*ąti;;ilt];ó;Eil#'

'Y

2) zakres rzeczow}' robót lealizowanego. zadania inlłrstycyjnego.
Ltóry będzie
statrowić podstawę usta1enia wysokości kosŻórv budowy
lóialu-,
3) zasady ustalenia wvsokości kosztóu' budorłY lokalq
4) postanowienia okeślającerł'ielkośólokalu' pomieszc
zeń przynaleŻnych i termin

oddania lokalu oraz termin i wysokośćwpłat na wkład mieszkanio\ły
oraz
skutki opóŹnienia w jego rłniesieniu.

5) zobowiąanie spółdzielni do oddania członkowi lokalu mieszkalaego
uŻywarua przez czas nieoznaczony.

do

3. Umowa o budowę lokalu z członkiem ubiegającym się o spółdzielcze
lokatorskie prawo do

lokalu mieszkalnego wybudowane go ptzy wykarzystaniu kredytu Krujo*"go
ńńaur^
Mieszkaniowego może być z'warta z osobami speLiającymi łącznie
' warunki-okeślone

w

odrębnych przepisach.

4. Cżonkowie, którzy w dniu wejścia w Ącie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
posiadali przydział lokalu wydany na podstawie prźepisów ustawy prawo
.poła'Lr"".'
zachowują spółdzielcze lokatorskie prawo do tot<alu, do lctorego po'iuąą p.'ya"iuł.

1. Po ustaniu

lts.

maŁżeństwa wskutek .o"*oju'to unieważnienia ma}źrnstwą małżonkowie
powinni' w terminie jednego_ roku zawiadomić Spółdzielnię, któremu z ni* pĘaało
spółdzielcze prawo do lokalu mieszkaLrego altlo przedstawió dowód wszczęcia
1ostol9ryani: sądowego o podział tego prawa. Małzonek nie będąpy cżonkiem
powinien złoĘćdeĘałację członkowsĘ w terminie : mieiięcv od
d;; ;
|n!łdzielnl
...1 którym
przypadło mu prawo do lokalu.
z*} Jezeli małżonkowie nie dokonują c4ynności, o których mowa
w ust 1 Spółdzielnia
celu do{atkoy1 termią. nie
nż
6
miesięcy
uprzedząjąc ,or
o ,.
-lYlIf :.j{<ie
T,:gmoze
Ęotsą
1oz€ spowodować;"g.
spowodowaÓ jego *ń*ł'*i.
zaniechanie. ń
Po bezskutecznym
uc. byąłę o',1ygaś4ięłiuspółdzielczego

s22

spadkobiełców i nie podlega egzekucji.

do lokalu jest

niezb1rłalne'

ue

przechodń

c1o$

zawierający rrmowę o *"ri"ii.*" spółdzielczego lokatorskiego prawa do
mieszkalnego wybudowanego w oparciu o ueayt z KFM, do którego r{gńo prawo
przysfugujące imej osobie wnosi wkład miesz*arriowy w wysokości wkładu
wypłaconego
osobie uprawnionej oraz zobowiąguje się do spłaĘ dĘu obciążjącego lotJ
tyn'ł"

.lokalu
..

Yzyp?dajp.ęj na niego częścizaciąniętego ptzsz ińłazielnię
kosaów budowy d"nego lokalu wraz z odsetkań'

B. SPÓŁDZIELCZE

ńeń;

"
sfinansowanie

wŁAsNoŚclowE PRAwo Do LoKALU.

1. W.budynkach stanowiących własność*tr'ul.* członkowie i inni uprawnieni, którzy w

2.
3.

dniu wejściaw życie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych po'i"dufi przydział lokalu
lvydany. na podstawie przepisów ustały prawo spółdzielcze, *"gtęa"ió umowy o
ustanowieńe własnościowegoprawa do lokalu zacńowują spółdzielcze własnościowe
prawo do tego lokalu.
Spółdńelczs własnościoweprawo do lokalu jest prawem
przechodzi na
podlega
i
egzekucji.
Jest
onó
ograniczonym
ou
prawem'
i""^*1,^
Tladkobierów
nieruchomości.
lbycle spółdzielczego własnościowegoprawa do loka|u obejmuje takze wkład budowlany.
Dopóki prawo to nie wygaśnie zbycie samego wkładu jest niewa:żne.

4'
5.
1.

_
2.
3'

Umorła zbycia spółdzielczego własnościowego pra.rł,a do lokalu musi
być zawart'' w
fbrmie
aktu rrotańalnego.
Spółdzielnia pronadzi Ęestr lokali, dla których zostały założone
księgi wieczyste.

W razie r4'gaśnięciaspółdżelczego ouruŁl?"ro*"ro prawa do lokalu
po zamieszkaniu w
nim osoby uprawnionej, spółdzielnia obowiąana'jest zwróció uprarłłnionemu
wańość
rynkową tego prawa. Prqsfugująca osobie u|rawnionej wartość.ynkorłu ni"
uye
wŻsza od' krvoty, jaką Spółdzielnia uzyskJ od osoby obejmującej lokal na-o'"
zasalzie
odrębnej własnościw wynikg p:etilga przeprowa&one go pfzez społazietnię'
Przetatg
zarządza Zarząd' który powofuje komisję prze1*go*ą u.ńla t
oiłoszeaia o przetargu
-podstawi"
w prasie lokalnej i telewizji kablowej. Przetargi odbyrłają się"śó
rn
,kłuduoiu
pisemnych ofert przez osoby zailtetesowane nablciem ółęin"3 własności
lokalu. Przetarg
wygrywa osobą której oferta zawiera najatrakcyjniejszą cenę.
Z tównowartości własnościowegop'uwa ao totatu o.tao''"j w sposób przewidziany w
usLl i 2 potrąca się nie wniesioną częśó wkładu budowlanego a w przypadkr1 gdy nie
został spłacony kred5Ą zacię'.ęty na sfinansowanie kosztów uuaowy iotaiu _ poiąca
się
kwotę nie spłaconego kredytu wraz z odsetkami.
Rozliczenie z był1m członkiem lub osobami uprawnion1mi jest dokonywane na dzień
łvygaśnięciaplawa

' Rozliczenie ff''"''sove nastąluje w temlinie do 30 dni od dnia protokólamego opróżnienia
. Iokalu

lokalu do poklrycia kosżów zadania

jego lokal przez

wniesienie

wkładu

oraz jego waloryzacji w czasle

1. Koszty

budowy lokali ustala się a*."tupos#
) wstępnie przy podpisaniu umowy o budowę lokalu'
2) ostatecznie - po końcowym rozliczeniu z wykongv,rgami i lankiem'
l

\Ą/k]ad budorvlany odporviada całościkosaów budorv.v- ustalonych
rozliczentu zadatia inwestyc1,jnego a przypadąjących na dany lokal.
3. Terminy r.lpłat wkładu budorł'larrego reguĘe umolĄ? stron.

po ostatecznyn

1.

chwilą podpisania umowy powstaje
odrębnej własnościlokaiu, która jest
"uuro'Ł"*"
zbyvalną wraz z wkładem budowlanym
jego
wniesioną części4ptzechodzi na
albo
spadkobierców i podlega egzekucji.
Zbycie ekspektatywy odrębnej własnościlokalu staje się skuteczne z chrvilą przyjęcia w
poczet człottków nab1rvcy lub spadkobiercy z Rm', żę w razie kolejnego zbycia
ekspektaty'ły przed przyjęciem poprzedniego nabyrłcy w poczet członków, zbycie to śtaje
się skuteczne z chwilą pr,ryjęcia kolejnego nabyvlcy. Przepis $ 33 ust. 2 stosuje się
odpowiednio.

1.

Umowa o budowę lokalu może być rozwięana w wyriku jej wypowiedzenia p rzsz każĄ
ze stron za 3 miesięcznym okresem w1powiedzenia lub w innym termińe określon}m w

7,

s30

umo!ł1re.

Spółdzielnia moźr wypowiedzieć rmrowę o budowę lokalą gdy członek społdziel'd bądź
jego następca prawny' z przlczw leżących po jego stronie nie dotrątnał warunków
umowy' bez ktorych dalsza rcalbacja zadania inwesĘcyjnego lub ustanowienia odrębnej
własnościlokali wybudowanych \'ł ramach wspólnie realizowanego zad*ia
investycyjnego byłyby niemożliwe albo poważnie utrudnione.

s31

3. Ustanowienie odrębnej własnościlokalu może nastQić na tzecz małłnnków albo osób
wskazanych przez zaintetesowanego' które wspólnie z nim ubiegają się o ustanowienie
takiego prawa_ Ustanowienie odrębnej własnościmoze nasąlić tylió ou pod.tu*i" .'-o*y
zawartej w fomrie aktu notarialnego.
4. Przez umowę o ustanowienie oclrębnej własnościlokalu Spółclzielnia przenosi na tzecz
osoby, będącej stsoną umowy samodzielny lokal mieszkalny lub lokal
innym
przeznaczentĘ pomieszczenia przylaleine, choćby nawet do niego bezpośrednio nie
przylegały lub były połoźonew granicach nieruchomości g'*to*e1 poza butlynkiem, w
którym wyodrębniono dany lokal np. pirłłrice, strych oraz udział w nieruchomości
w_sp9t19j stanowiącej grunt' części budynku i urządzeń, nie słuĄcych wyłącmie do uzytku
właścicielao łączrej wartości odpowiadającej wniesionemu wkładowi budowlanemu.
5. Przez podpisanie umowy właścicielprzyjmuje zobowiąlanie do uczestniczenia w kosztach
poloszonych przez Spółdzielnię zwiąanych z eksploatacją i urrymaniem nieruchomości
w częściprzypadającej na jego lokal, eksploatacją utrzymaniem nieruchomości
stanowiących mienie Społdzielni jak również w przypadku w1rażenia zgody w kosztach
nłięałrych z działalnościąp rowadzonąprzez Spółdzielnię na rzecz swoich cżonków i ich
rodzin.

o

i
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odrębna własnośćlokalu jest zby'walną przechorlzi na spadkobierców i podlega egzekucji.

it-rt

1.

'leŹeli odrębna rłłasność
lokalu należy j""o,,* osób. członkiem Spółdzielni moŹe
być
chyba Że prarvo to prz),sługuje q,spóinie małŹonkom.
P1|: j:dP ' "]"h.
Spółdzielnia nie może odmór'r'iÓ p''1n"iu ;il;";i;;';"ków
nie będącego jej członkiem
właścicielalokalu podlegającego p.'"piro- uitarły' w tym także
nabylvcy prawa odrębnej
wJasności lokalu spadkobier"y,
'ipisoiiorcy:ili"j*,tu"rrastrzeżeniem prź"pfuu s iir.i':
niniejszego Statutu.

Ieircli v, określon}m
.
!"9ryk" ,rib'oo'o*u*n
nieruchomości_ zostanie

własnościlokali.

I

D.

ł
i

położonych w obrębie

wyodrębniona własnośó wszystkich lokaii stosuje

ZASADY ZAWIERANIA

wŁAsNoŚCI LoKALI.

z CZŁDNKAMI

dane|

'i; *"ot.'';

t]MÓw o PRZENmSIENIE

t

l
1.
:

;}.

Na pisemne żądarie członka.L*ó..-'
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego, Spółdzielnia jest obowtęńa ńsłrzeó w formie
ut t
ootu'iuirr"go, ń;*ę o
przeniesienie własnościlokalu po dokonaniu przez niego:
'
przypadającej
na jego
lokal 9ZęsUr
r_-J r**J.t-vJ ug
części śoszlow
kosztóli budowy,
Jvóv ru^o']
Duoowy' Dęoącycn
będących zobo\łrąZŹruami
zobowią7aniami
9

#irlje

:ł]q

"'-;;_.'',
(r^:rY:P

,x

y

kt:y.h..-o*l
q 20 pkt. 2 ppkt. 1 statuą w t}m w szczególności
.o
ziałuzenia
kredyowego wraz z odsetkami, z za<trzezerltemplł.2,
-T:!:y:*;1 ;z5;ci
kg1rsęła
pop9w uzyskanej ze środków publiczrrych lub innych
ł i:1"-u'-.i'Y*a
"

-,. ; \'7.,',ptTwaĄaJących
-Ż''

na jego lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchómości stanowiących
mienie Spółdzietni.
2' Cźonek Spółdzielni ponosi koszĘ złłirya,'ez zzwarciemunowy
o przeniesienie własności
lokalu oraz koszĘ sądowe z postępowaniu wieczystoksięgowym.
^
o
w ust.
Spółdzielnia zawiń w terminie ó miesięcy od rlnia
ĘóY mowa
-Y:j:,:' wnrosku
'. ztozeu]a
przez osobę uprawnioną chybą że nieruchomośó ńe posiaaa
ur.equlowan_ eso stanu prawnego 'tul społaziJni
ńe przysfuguje prawo własno^ścilub
ułtkowania wieczystego gnmtu' na którym wybudo*uia uuafr"L
lut *ńuaowJi go.i".i
poprzednicy prawni.
4' Na pisemne iądanie cżonka lub_ osoby, nie będącej członkiem
społdzielni, którym
przysfuguje spółdzielcze własnościoweprawo
ao lokalq spółdzieńu j"st oto*iąu.ru
umowe notariaĘ przeniesienia własnościlokalu po dókonaniu
przez niego:
1111
l ) spłaty przypadających n1 ten
części
zobowią,zan
ipołdzielni
złłięznych-z budową
_l'"dyo*"go
]oĘl
w_ t}m w szczególności odpowiedniej
częścizadłuŻenlu
społńzielni wraz z
odsetkami,
spłaty zadŁużenla z Ętułu opłat, o których mowa w 38 statutu.
.J' 2)
$
Umowę, o któĘ mowa w ust. 5 spółdzielnia zawiera ń tenninie
6 miesięcy od dnta złożenla
wniosku. przez osobę uprawnioną chybą że nieruchomość posiada
ńeuregulowany stan
prawny lub spółdzielni nie
prawo własnościlut uzy*owani-a *i""ryrt"go
.pr39fuguje
gruntu' na którym wybudowała
budynek luL wybudowali go jej pop.""a.'i"y pru*rri_

l'

'

l'

Do dnia 31 grudnia 2012r. napisemne
któremu prrysfuguje
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
"o"* społdzielni,
"!ilo" mieszkaln"go
pońoo"go # luaynru
wybudowanym na gruncie, do którego spółdzielni nie pĘsługuje prań
własnościlub

.,.]]].,'

uż1'tkowania wieczystego gruntu' spółdzielnia jest
obowiąza na zawrzeć z członkiem umorvę
o.ustanowienie spółdzielczego własnościowegJ
prur,qu ao iokalu. po dokor]alriu prze' niego,
1)..'|łiq.przypadających na dany lokal
tędących zobowiązu,rii,,'i
spółdzielni, o których
pla.
2 ppk1.
-o"1 $'20
śtututu,* tym w szczególności
odpowiedniej częścizadfużenia kredyowego .pjłi"i"lnl wraz
z odsetkami, z zastzeżeniem
pkt.2,

T

i;s'*;ń;;*}''
i'

l]:{1l::l''l]nej
|wo!.11rorzenia kredlu lub dotacji w częściprzypada1ącej
Jego lokalu, o ile spółdzielnia korzystała z pomocy podlegają.";

:ulowę

budżetu państwa uzygkanej ze środków pubiicznychiub innyih
s'oato*,
zadfużenta
t}tułu kosztów ,zwięanych
eksploatacją

]]
2.

_'Ę"'

ź

.z.

i

utrzymaniem

;ś;*;;.

iń

nieruchomości stanowiących mieni" .połdzi"l'oi
zriszc,,.ię'6p1ą|a,łd"t"
o któĘ mowa w ust. l powinna być zawttanapiśmie poł
rygJrem niewazności.

Umową

E.

UPRAWNIENIA czŁoNKÓw SPÓŁDZIELM
LOKALI

.S

na

oapio.,"ua"."ń ao

Do

ZAMIAr\|Y

LJ

i''.s +uo' J1ł""lł"- ś|'aaa"ui,'któremu
oo toKalu mreszkalnego i osobą będącą

przysfuguje społrlzielcze lokatorskie
najemcą lokalu stanowiącego własność
w5nnaga zgody Spółdzielni i'zgody właścicielalokalo *;.u;ęt"go.

F.

'-

0Pł"ATY zA UZYWANIE LoKALI

l.Cźonkowie społdzieĘ' którym przysługujl$ur*o"* prawa do lokali
obowią7ani
uyzeyiczyć w pokr1rvaniu tosaow - ziryanych z eksploatacją i ąutrzymaniem
nieruchomości w częściach-pv.ypadających ou i"i lokul",
eli"pr"#";ą i .,t
-s-połdzlelnt
nieruchomości stanowią"y"t
"y-m"*
przez
uiszczanie
rńesięcznych
-ló"ie
opłat
2'

zgorlnie 2 po51ą'owieniam i Statutu.

Członkowie Spółdzielni, będący właścicielamilokali są obowią"zani
uczestniczyć w
pokrylvaniu kosŻów nlłiryarlych z eksploatacją i
utą.rnaniem ń rońi,'
i utzymaniem nieruchomości wspóInycĘ eńploatacją
"ńpl*t"".ią
_ i utrzymaniem nieruchomości
stanowiących mienie Społdzi elnt przez uiszczanie miesiicznych
opłat zgodnie
z postanovriedam i g1atu1u.

3'

-

4.

osoby nie będące cżonkarni Spółdzielni, którym przysługuj spółdńelczr
własnościowe
_*
ą
prawa do lokali ą obowiąlane uczrs:tniczyć,
pot
you-ir'
kosztów
zl,łiryanych
'
z_ eksploatacją i utrrymaniem nieruchomości
w częściich irrypadających na ich lokalą
eksploatacją
'i utrzymaniem nieruchomości stanówiącycn l"i"'i.' śpoła'ii|oipo."
uiszczanie opłat na takich samych ząs'.|ach jak cźonkoli" spaa"i"loi. '
oso_bv nie będące cźolkami spółdzielni mogą odpłatnie korrystać
działelności
oświatowej, społecznej. i_ kulturalnej, prowaazoneJ przeź społdzielnię
na podstawie umów
zawieranych ze

z

Spółdzielnią.

r

llv

14.

tt
It

ltł----1^

5.

Członkowie Spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich tzecz
spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalr' nrieszkalnego albo prawa odrębnej własrrości
ią obowĘani
uczestniczyć lv pokryrł'aniu kosŻów - budorły lokali przlz
iuao*,
mieszkaniowych lub budowlanych. od daty postawienia lókali ao",'o''.ni.-'rut
ay.po'y.;l orjt, o

hó?:1 *:y1 w zdaniu pop^rzednim są oni obowiązani do wnoszenia
*
ust.l i 2 niniejszego paragrafu.
"rłł"i"ń"tl"ńn
6- Właścicielelokali niebędący cżonkami Spółdzielni są obowiązani
uczestniczyć w
pokrywaniu kosztów zwię.anych z eksploatacją i ubz1łnaniem ich lokati,
i
uhzymaniem nieruchomościwspólnych. Nadto są oni obowiązani uczejnicryć
"r.'ptń":ąw
wydatkach zwtryanych z eksploatacją i utŻ}maniem nieruchomości stanowiących
ńienie
Spółdzielni, które są przemaczone do wspólnego korzystania przez osoby ,rrrłi""rkuł".
określonych bud1r:kach lub osiedlu. obowiąki te
{tonują prz ez uisLzao,e o|łut .'u
saryvch zasadach jak cźonkowie Spółdzielni. ośobyte ńogą odpłatnie korjstać z
Ę\i9h
działalnościspołecznej i kulturalnej prowadzonej przez śpółdziJń na podstawie"ńów
zawieranych ze Spółdzie lnią.

s3e

:o miesiąc

z

góry do dnia 25 każdego miesiąca opłaty

posiadają
podstawie
są na

8.
9.

10.

1

1.

WysokośćopłaI za eksploatĘę lokali uzytkorł1rch
uynajmowanych może być ustalona
powyżej rzecz}łvistych kosŻów eksploatu.jl l tor'to- aosiawy
mediórv.

W

prz1padku zaległościlv opłatach "c'yr'r'o*ycl' lł1,noszących pow1żej
trzeclr
niesięcznyclr należnościSpółdżiehia
p.u*'o
dokonaó
oacięcia
*oay
-u'
uĄ'tkowej.
"iópł"1
W przypadku posiadania zaległościw opłatach należnych spółdzielni wniesione
opłaty są
w pierwszej kolejnościkwalifikowane na pokrycie zaegłosii *,obec
spółdzielni i odsetek

ustawowych od tych zaległości.
Różnica między kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi
poszczególnych odrębnych nieruchomościach łączne
pozostałyrni kosaami

z

i

przychodami operacyjqmi, finansow1łni i wyników nadmvyczajnych przechodzi
do
rozliczenia na rok nastg)ny.
l 2. opłaty z Ętułu spłaty kredyów i odsetek regulują odrębne przepisy
prawne
13. Szczegołowe ząsąĄy rcz]Igzania kosaów i ustalenia ópłai
za'lokale określaRada
Nadzorcza Społdzielni- w Regulaminie gospodarki zasobami mieszkaniowymi lub w
odrębnych uchwałach Rady Nadzorczej.
14 . Zarząd Społrtzielni prowadzi odrębnie dla kazdej
ńeruchomości :
1) ewidencję i rozliczsnle przycbodów i kosztów;
2) ewidencję vpłyrłów i wydatków funduszu remontowego.
:
-Ewidencja łpły'wów i nydatków funduszu
'
remontowego na poszczególne nieruchomości
l ,:
powinna
uwzględniać
wszys&ie
wpĘwy
i wydatki funóus^ i".ootol*.go ry"n
. ,.,
.:] ,',, .' ' nieruchomości.
;l
'
_ 't5' Na:4da:'i: cżonka Spółdzielni, właścicielalokalu niebęrlą|ego cżonkiem Spółdzie1ni lub
osoby neĘdąpęj członkiem Spółdziehi, której przysfuguje spółdzielcze
ivłasnościowe
'':'\
I
J^ !^L-t,, społ{1ielniajest
--r"
^-r.tr-:^!-:- ! - - znbowiqanaprzeilst"*ie tańra";ę wysokości
opłat.
_lokali
;'RĘY.9-'9p-łHĘ
połozonym.i *
l,śĘ.qłfiłamiprawnym'i do
-"otJspoia"i"l"i
.

Iił.

aniany wysokości opłat spocąr'wa na

19.

G. WYNAJMOWANIE LOKALI MIESZKALT\IYCII ORAZ zASADy
DoBoRU
NAJEMCÓW.

fuĘ

sńłdzielnia możre
mieszkalne członkom Spółdzielni oraz
-""j..#Łkale
f:zyczr.ym
i
niebę.dącym'
członkami w przypadkach
lrawn5łn
.o'ob9ry

uzasadnionych interesem obu stroĄ a w szczególności braku w przypadku
-irawa
własnościowego
odrębnej własnościlokalu.

do uzyskania lotatorskiego prawa do lokalq

bńu

cŁętnych

do lokalu iub

,2)

Zarząd zalńera unrow1' najmu lokali mieszkalnych poza kolejnością z osobami
podlegającymi rq'kwaterorvałiu pod inrvestycje spółdzielcie.
Zasady doboru najemców lokali miószkalnvch:
3)
I ) osoby fizyczne:
a) nie posiadające zadłuŻenia finansowego wobec różnych pożyczkodawcóv, na
podstarł'ie złożonegooświadczenią
posiadające dochody brutto rodziny gwaranfujące płatnośćza najem.
b)
_.
2) osoby prawne:
a) posiadające dodatni wynik finansowy za miniony rok na podstawi e z}ożonego
oświadczenią
b) z}ożłnteoświadczenią że nie zrrajduje się w postępowaniu likwidacyjnym lub
upadłościow1m.
0soby fizyczne i prawne obejmujące lokal w najem zobowiąane są do uiszczenia kaucji
zabezpieczającej.
4 Wynajmorvany lokal winien być ufiany zgodni e z 1ego przeznaczeliem.

|'

/'

ę'.'

:,t:1

do

dnia miesiąca
upływie okresu

w związku z w1powiedzeniem członkostwa

s43
1. ' wykluczenie członka ze Spółdzielni możl naśryićw wypadkr1 gdy jego
z
winy umyś|nej
lub z powodu raź:ąpego niedbdlstwa dalsze po'osta*uni" * spoia}óui
oa sń pogoanó
'
-+^}.'t.
z7 postanowieniami
^-!'J-:^l
stafufu spółdzielni
lub dobryłni obyczajami.
'tńefqń^rrn-_ł-*:
"
2. Przyczynami wykluczenia mogą być wyłączrri
świadomego działania na szkodę Społdzielni,
2) poważnego wykoczenia przeciwko ogólnyn zasadom wspóĘcia społecznego,
3) uporcrywego naruszania przepisów statutu , Regulaminów i innych uchwał
organów Społdzielni,

']

ń

'

l)

ź,

4) uporcryrłego uchylania się od wykonywania istotnych zobowivlń

wobec

Spół<lzielni, a w szczególności nieregulamego i nieterrnlowego wnoszenia

opłat zz uzyw:n'e lokalu w1moszących 6 miesięcy, nieterminowych spłat
kred1'ttl i odsetek cią,zących na zajmowanp lokalu jak również nie wniesienia
w terminie wkładu mieszkaniowego bądź budowlanego,

"v)",

5)

świadomego wprowadzenia Spółdzielni rv błąd rł' celu nabycia
określonych
uprawnień'
dewastacji mienia spółdzielni.

6)
7) uniemożliwiania Spółdzietni w sposób celolry, dokon1.wania okresorłych
kontroli stanu techniczrrego lókalu' rłykónania ;dcz}'tów wąd2eń
pomiarowych lub usunięcia awarii i uszkodzeń,

8) opuszczanie się samorł'oli budowlanej, względnie przeróbek w lokalu groĄcych

zdrowiu względnie życiu współmieszkańców.

z przycq. prz,z niego nie
możr być pozbawiony członkostwa przez wykreślenió z re;estru cźo1lków
"u]tP91y9h
spółdzielni.

1. Członek spółdzielni nie wykonujący oo"LoJnu* statutouych
: Przyczynami tykreśleniamogąbyó wyłącznie:
1) nie wpłacenie w tenninie wpisowego i

2) ale
3)

udziaĘ

za'wi"damienie Spółdzielni o zrrianie danych zawartych w deklaracji
przysĘlienia do Spółdzielni,
rozwią,zanie została umowy o budowę lokalu względnie o ustanowienie prźtwa

do

lokalą

postarłienie do dyspozycji spółdzietni lokatorskiego prawo do lokalu a było to
jego jedyae prawo do lokalu w zasobach spółdzień,
,1atycie:własnośeiowegoprawo do lokalq a było to ;ego jedyne prawo do lokalu
w zasobach spółdzielni'
lokalu a był to jego jedyny ftuł prawny do lokalu w
eł
.włryno,|ci
t*t.

l'

od uchwĄ Rady Nadzorczej

bądź wykluczeniu członka ze Spółdzielni,
" -*"śi#"
Spółdzieffi przy.1u*'e
według jego wyboru, prawo:
":ł"*"y
a)
odwołania się do Walneg o Zgromadznnta w terminie jednego miesiąca od dnia
doręczenia zawiadomienia o wyklucżeniu lub wykreśleniq wraz z uzasadnieniem
lub
b) zaskarzenia uchwĄ Rady Nadzorczej do sądu w terminie sześciutygodni od dnia
doręczenia cźonkowi uchwĄ z uzasadnieniem.

, l8
lV'

l/'_--

2. odrł'ołanie pou'inno być rozpatrzone na najbliższ1.rn \\/alrrynr Zgromadzeniu jedrrak nie
później niż rv ciągu dwunastu miesięcy od inia jego wniesienia. bdrvołujący się
członek
powinien byó zar'i'iadomion1' o tenniirie s,alnegJ Zgromadzenia. co n"ajńiej na
tzy
tygodnie plzed tym lemrinem. Członek Spóńzieliri ma prawo być" obeóny przy

rozpatrywaniu odrr'olania i popierać _ie.
3. W wypadku bezskutecznego upł1rłuterminu do rozpatzeńa od.ł,ołaniaprzez Wahe
Zgromadzerue' termin do zaskarżenia do sądu uchwĄ Rady Nadzorczej. o ńóry- .o*u
w usl 1 pkt. b niniejszego paragrafi4 biegnie od dnia w którym odwołanie porł'inno być
najp óźniej r o zpatI zone.
4. Wykluczenie lub wykreślenie z rejestru cżonków staje się skutecme z chwilą
1) bezskutecznego upłyrłuterminu do zaskarŹenia do sądu uchwaĘ Rady Nadzorczej,
chyba że czlonekprzed upĘrłem tego terminu v,'niósł odwołanie ód uchwały rady do
walnego zgromadzenia;
bezskutecznego upĘ"vłu terminu do zaskażenia do sądu uchwały walnego
zgromadzenia;
.3) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie ucbwaĘ rady nadzorczej
. albo walnego zgromadzenta.

,.

.

2)

z chwilą ustania człońkostwa oraz w
wskazznych w ustą'ie 2.
$odjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do
ll<aluirńiesżkalnegp z nasęujących względów:
::''.il)'' 5eżpti cźonek pomińo piserrnegó upomnienia nadal uzywa lokal
niezgodnie z jego
pl*'^*'""ign
zaniedbuje
ił,::.i ',,
!b przEz)aczoneobowiąki dopuszczając do powstani-a sztoa, lut
\lszczy lfrządzolna
do wspólnego korrystania przez mieszkańców
soosób rażąpy
: -' albo w sposób
rażacv lub
lllh wylcacza
wvkł,,.z^ przeciwko
nr.zannrŁn an'-arl}n
porządkowi
óomowemu czyniąc
^_*:^^
'n x^ń^'''__''
"tT..Y
ucląz|rwym korzfstanie z innycb lokali'
'.jazó_ti cżonek jest
zwłoce
uiszczaniem należnych opłat wobec
Społdzielni, o których mowa w $ 38 i 39 statufu za 6 miesięły.
ypadku gdy spóldzielcze lokatońkie prawo do
lokalu miiszkalnego przysfuguje
społdzielnia
podjąć
może
'onkom
uchwałę o wygaśnięciu p.uwu do lokal,' *obó"
:go albo obojga małzonków.
l.'
gdy wlgaśnięcie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnęgo s''nie się
'Z,_".l*iląna podstawie uchwĄ,
o któĘ mowa w ust. 2 ustaje członkostrvo w spółdzielni'
. ńsKuteczn:
l;'',;1:| ro wygaśnięciu prawa do lokalq cźonek omz zamieszkująpe w tym lokalu osoby, które
':..]-i:j]] plawa swoje wywodzą od cźonką obowiązane są do oproznieniu lokulo w terminie do
,. .,, .|ł,. 3 miesier.:rr nrt rrnlł.ć-i-;^ _ń''._ : J^
--^r_^-^_.- '_''_'
:h

'-

w

z

s4e
t *ygaśnięcia społdzielczrgo lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
w tendnie łie dłuższym nD 3 miesiące od dnia oprózrrienia lokalu ogłasza
odrębnej własnościlokalu.

L?awoĘe konisję przetargową utala

o którym mowa

treśćogłoszenia o

w

ust. 3 Zatząd, Spółdzielni zawiadamiaosoby uprawnione
o lokalu mieszkalnym będącym' yrzJ\Auuv.vru
przedmiotem ustanowienia
i_.'włąsnośęilokalu oraz oheślająctermin zgłoszenii'się z roszczeuem i warunki
"1.'
rr

imr, irłfomrująp ich

kiet

przeniesienia oĘbnej własnościlokalu na takiego członka jest wpłata wartości
lokalq ustalonej przgz tzecznma,vłcę majątkowego.
zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma najdfuzej oczekujący.
łńie pierwszeństwa do nabycia odrębnej własnościlokatq
dokónywanelest na
rejestru cźonków spółdzielni oraz pisemnego oświadczeua czfonka dotycźącego
potrzeb mieszkaniowych.

.iB'1wcłŚNĘcIE wŁAsNoŚCIowEGo PRAwA Do LoKALU
.
$s0
SJU
W przypadku dfugotrwałych zaległośiiw należnych Społdźelni opłatach o których
'.,:: mowa w $Js ust. t i: sótutu, oą""go'iob.p"'"'ń;;il;;;,,iil.;"b'fr;.ó.iJi"
' ' l9kalu przeciwko obowią-zująp.-o póĘaro*l oo-o'*"ń auo niewłaściwegozachowania tej
osoby cątrącego
z innych t-otai lut nieruchomości wspólnej uJlą3ti*ym propis
' art'l6 ustawy z ł1niatorzyJtanle
24 czsF^Ica l994r. o własnościlokali stosuje się odpowi"a"io. ź ąiuoii*
tym występuj e Zarząd Spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczei

ai:,

.
:

W iłypadku *l_1i*:::::ryldzi.lczegosi,1urnos"io*,"go

'

"
'
|;
,i'

ffi;i#fi;:iąii*Tffi.:1Ę:"rfi*""*","*

nroże byc

Wr'.?

kwoty. jaką

prarł,a do lokalu Spółdzielnia

*,p*ou

ust 1 nie
"*.;":, rł,następcy
j;il;_;il.-ś;ła'ńl"i."'lv'r"l'od

,o1*
jołal
obejlnującego
;,".'l"ieJ'pr'.p.o*uaron ego przezSpółdzielrrię.
'en
Z \Ęartościspółdziclczego
''yu1.
*ł"r'i'"s.i"i'"ó"-ii'*u ao
potrąca się nie wniesioną
częśćwkładu budorł]an:g9,t*"ę;;.ń;";'"ł"
kredytu'oka'u
wrazż odsetkańi łciąniętego
rońluiuLró"ł"''
wopłatach
należnych Spółdzielni.
l#"*'T::*T-:t.go

3'

o
'ł.!łl's"l
''$.Tl|"iT'ffij:"wartosci.poło"i"l"""i"-*j;J#;;;;_."."JJ"il'o'"lil;""

w wrnfk3cn
.1stiawowego wygaśnięciaspcłłdńelczego własnościorł,egoprawa do lokalu'
plawo to jeżeli
jest obciązone łipótetą nie wygaśa
a przechodzi"z;"' p;;;
Spółdziehię.
Prawo nabyte w sposób określonyw ust.5
Spółdzielnia powima zbyć w drodze przetargu
w terminie
sześciu miesięcy.

'.','' Y*!:*.H,\uy
przetargu w prasie

Ęo*:lYj9 komisję przetargową ustala treśó ogłoszenia o
taewizi;-kablowej.
_i^##;;;;y"i;";d;[":.1
b-"wa
|oĘn^;j-1
składania pisemnych
otert ptzez osobv zainteresorvanc nąhrrnio*
"iuy'"ńli'ę''""podstawie
^l-_L_^: T'Hffi;
:l""'
9'ć.av
l*oi"i o'r"illi*"]l ifr:i-lfiił"ł"jjuT"T;

,. - lł3:lrT:
*#*Ł'::::Jt
ryq11:

,,',.'

r'-"i

"'"uą
-x.!:,* j#:**":"{{*::"""*;ł*i"ś;#;;il#fiTi1lJ';ffi
:"!'ęprzepisyo
ępekttcji z rtteruchomości.
,l, ::'.'' ę

oDRĘBNEJ wŁAsNoŚCI LoKALU UZYTKoWEGo,

MIEJSCA
POSTOJOWEGO W
ANOWISKOW}M ORAZ NAJEM TYCH LOKALI. GARAŻU

9*:''r.::::::^':g"

ss4
"rv*"-*"g"'

d'ż" wzgtędnie miejsca postojowego

;"ffiffi
#jiii1:::i:i1.1_:g:y;;;r;''''Tffi
spadkobierców i podlega egzekucji.
1. KoszĘ budowy lokali

ru

przewidziany dl" b'd"".y

s 55

l*:Hi:l"fmhi

;Hff ltrilfl HJ":IT

w gamżu

miejsc postojowych ustala się w sposób

2. Wkład budorvlan1'
3.

odpou'iada całościkosztów budowy usta1orrych po ostatecznym
rozliczeniu zadania irrlvesĘvcyjneg o a ptzypadających na dany iokal'
Tenniny rłpłatwkładu budowlanógo reguĘ" u-o*u
-*''t a z Zarzalem Spółdzietni.

i. Z chwilą podpisania

unrowy powstaje
odrębnej własnościlokaiu, która jest
",iJj.,"*"
zbyłva|ną wraz z wkładęm budowlan}m
jego
albo
wniesioną części4przschodzi na
spadkobierców i podlega egzekucji.

2. Zbycie

odrębnej własnościlokalu ułtkowego lub garażu staje się skuteczne
w poczet członków nabywcy lub spadkobierc y z tym, Le w nzie
:kolejnego
:l*i'ą prdęcia
zbycia ekspektaĘrvy przed przyjęciem poprzedniego- 'nabywcy w poczet
członków zbycie to staje się skuteczne z chvłi\a prryjęóia kolejnego nuuy*"y w poczet
-ekspet1ufy*Y

cźonków.

galażJ możE być rczwiązala w wyniku jej
miesięczrrym okresem w1powiedzenia lub w

następuje na

gataĘ bądźntl,ejsc

społdzielczego

RoZLICZENIA

z TYTUŁU

vDzINŁow,

}vIYowARToŚCI PRAWA Do LoKALU.

do lokdu .srjf"- uprarłnionim przysfuguje po potrąceniu
''
prrypadająpych spółdzielni zwrot kwot z o^tą'ują"v"n tyn'ł6*'
w przypadku lokatorskiego prawa do lokalu mi}szkalnego spółdzielnia wypłaca
o-sobie uprawnionej udział członkowski i wartośćrynkowątego lokalu.
Wartośćrynkowa nie może być vyŻsza od kwoty, jaką społdzielnia uzyska od
osoĘ obejmująpej lokal, w wyniku przetnrga przeprowadzone gó po""
spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu.

wygaśnięcia prawa
Irazre
należności

l)

WKŁADow

'

2)

rv przypadku u4asnościowego prawo do iokalu mieszkalnego, uŹ1.tkowego i
garaŹu _ z\,Wot udziału członkowskieso oraz wartośćrvrrkowa lokalu.
Przysfugująca osobie uprawnion"j l''urtośćrynko*a nie mo)e byó wyŻsza od,
kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od Ósoby obejmującej lokal w rqłriku plzetargu
przeprowadzone go przez spółdzieLnę 4odnie z postanowieniarni statutu.
razie
W
ustania cŹonkostrła przed uzyskaniem lokatorskiego prawa do lokalu
2.
realizowanego w oparciu o kedy z KFM, byłemu członkowi lub spadkobiercom zmarłego
członka przysługuje zwrot kwot wpłaconych na poczet wkładu mieszkaniowego.
Rozliczenie powinno byó dokonane:

l)

z

s61

ltułu wkładu mieszkaniowego

_ na dzień ustania członkostrłą

2) z Ę'tllłu równowartości własnościowegoprawa do lokalu

mieszkalnego lub
uŻytkowego - na dzień wygaśnięcia tego prawą
3) z tytufu kwot rłpłaconych na poczet wkładu mieszkaniowego lub budowlanego
- na dzień ustania cźonkostwa lub rozwią7ania umowy o prawo do lokalu'
4) z tytułu udziałów _ równocześnie ze zwrotem wkładu budowlanego lub
mieszJ<aniowego.

. vrygaśnięcialokatorskiego prawa do lokalq a w razie wszczęcia postęowania o
_.rybyreią
ęadku nie pózriej niż ciągu miisięcy od
,1.,,,.,i,,',l'so4eąie
,.-;':: :,

mrr
go

w

f

só3
cźonkowi spółdzielni nie przysługuje roszczenie do części finduszu zasobowego i

majątku Spółdzielni w przypadku postawienia Spółdzielni w stan likwidacji.

,'RozLlCzENIA Z TYTIIŁU DoDATKowEGo wYPosłŻnrvu.
.
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1' Dodatkowe wyposazenie mieszkań może byó realizowane ze środków cżonków
Społclzielni

'.poprzez:

a) Społdzielnię w trakcie procezu

inweĘcyjnego,

b) cźonka Społdzielni, ktory obowiąany jest uzyskaó zgodę SpółdzieH, jeże|i
dodatkowe w1posażenie mieszkania wĘe się z dokonaniem zniar konstrukryjnych

lub funkcjonalno - użytkowych lokalu.
2. Roz'hczente z tyfułu dodatkowego wyposzrżenia lokalu mieszkalnego, wykonanego z^ :4,odą
Społdzielni, w lokalu zajmowan)m na podstawie spółdzielczegó lokatorskiego prawa do

lokalr1 dokonywane jest przy przejęciu lokalu przez Spółdzielnię na podstau,,ie oceny
przydatrrości i rvartościtego wyposa'Żel a'
3. NaleŹnośó z t''t]ułu dodatkowego r.vyposażenia u1płacana jest w dacie w1płaty wkładu
mieszkaniowego.
4'
Członek za:łierający umowę spółdzielczego lokatorskięgo prawa do lokalu na zwolnione
- mieszkanie- w kórym dokonano dodatkowego
wyposazenia_ zobowiąany jest do
wniesienia do Spółdzielni należnościz ĘĘlfu dodaikowego wyposazeła w'kwocie
w1płaconej byłemu członkowi.
5. Szczegółoue zasady ustalania waftości dodatkorvego w]posazenia lokali mieszkalnych,
pruskazy'łvanycll przez cńotlków zawiera regulamin uchwłony przez Radę Nadzorczą.

oRGAr\rY SPÓŁDZIELM

Zgromadzenie na podstawie uchwĄ Rady Nadzorczej może być podzielone na
t'y''PrzYpadku gdy liczba cźonków Społdzielni przelr;oczy 500.
Ę zaliczania cźonków do poszczeg_ólnych częściWalnego Zgromadzenia ustala
nie później jednak niż na 30 rlni przed Wa|rrym Zgromadzeniem .

re

gospodarczej oraz społecznej

lub Zarządu rł' Ęch sprawach i udzielanie
ind1łvidualnie w głosowaniu jawrrym absolutońum czlottkon Zarządu,
J. rozpatry'rł'anie rłrrioskórł w1,nikających z
przedstarvionego protokółu
polustrac1'jnego z rJziałalnościSpółdzielni,
4. podejmowanie uchwał w zrł'iązku z ocenąpo lustracyjną działalnościSpółdzieIni,
5. podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu
pokrycia strat,
6_ podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakJadu lub innej
wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
oznaczelńe najwyŻszsj sumy zobowią'zań jaką Społdzielni amoże zaciq€nąć,
7
podejmowanie
8.
uchwał w sprawie połączenia się Społclzielni z inną Społdzielnią
podziału Spółdzielni, a takżrc przyłączenla jej jednostki organŁacyjrej do innej
Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni ,
9. uchwalanie zmian Statutu"
10. podejmowanie uchwał
sprawie przysĘlienia Spółdzielni do zwią.zku
rewizyjnego lub wysĘrienia z niego,
11- upoważniente Zarządtl do działan mających na celu założsnleZvńązku
Spółdzielczego,
12. wybór delegatóu] na Zjazd ZwiąkrĄ w którym Spółdzielnia jest zraeszona5
13- podejmowanie uchwał w sprawie pLzysą)ienia Spółdzielni do innych organlzacji
gospodarczych oraz wyst@ienia z nich,
14. uchwalenie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej,
15. uchwalanie zasad gospodarki Spółdzielni,
l 6. żądanie przęrowadzenia lustracji,
l? ' wyaączpnte likwidatorów Sp ółdzieln,
18. uchwalenie komu
na jaki cel nasĘli przekazanie mą|ątku pozostałego po
,,.''.. ;..,-'
likwidacji
19. sbeśIony
20. ustalanie wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej za udział w pracach Rady
Nadzorczej.
Spółdzielni, Rady Nadzorczej

.

w

i
społdzielni'

...:
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walne Zgromadzenie zwołuje Zavąd. przynajmmej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po
upĘwie roku obrachunkowego.
Walne Zgromadzenie może być zwołane z wetmych powodów ptzez Zarząd w kżdym
pzes|ę.

Z.arząd,

obowięanyjest zwołać Walne Zgromadzenie również na Ędanie:
1) Rady Nadzorczej,
2) członków spółdzielni w ilościco najmniej 10% ogólnej liczby cźonków.

żnłląnię21ry6|ani6 Walnego Zgromadznnla powinno być złożone na piśmie z podaniem
celu jego zwołaniaWalae Zgromad"enie w wypadkach określonych w ust.3 powinno być zwołane w takim
terminie, aby mogło się odbyć w ciągu 4 Ęgodni od dnia wniesienia Ądnia. Jeżeli to nie
nasąri _ zwołuje je Rada Nadzorczą Zlvirązsk Rewizyjny, w którym spółdzielnia jest
zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt spółdzielni.
Projekty uchwał i łat1ania tlmieszczenla onaczonych spraw w porządku jego obrad lub
jego wszystkich częścimają prawo zglaszaś: Zarząd, Rada Nadmrcza i cźonkowie.
ProjeĘ uchłał,w Ęm uchwał przygotowanych w wyniku Ęch łndaa powinny być
uykładane, na co najrnniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenla lub jego
części.
Członkowie mają prawo z$aszać projekty uchwał i iądarrtia zamieszr2gnia gmaczonych
spĘrw w porząłlku obrad w terminie do 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia lub

jego pierwszej części.PĄekt u'chwa\. zgłaszanej przez człontów
Spółdzielni musi być
poparty, przez co najmniej 10 członkórv.
8. Członek ma prawo zgłaszania poprarłęk do projektóu' uchwał nie późnej
niż na 3 dni
przed posiedzeniem Walnego Zgrontadzenla lub jego pierrł'szej części.
a Zarząd jest zobowiązany do przygoto\ł'ania pod względem fomralrr1.rn
i przedłożenia pod
głosowanie na Walnym Zgtomadzeril projektów uchwał i popŃek
,iiiioiy"n piru
członków Spółdzielni.

s6e

O czasie, miejscu i Porądku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego częścizawiadarrria
się wszystkich członków na piśmie co najmniej na 21 dni p.oó tL-io"- posiedzeńa
walnego Zgromadzertta lub jego pierwszej części.Z'awiaóomienie powinJo zawieruć

czas, mięj5gę' porządek obrad oraz informację o miejscu wyłoze*a wszystkich
sprawozdań i projektów uchwał, które bęĘ przedmi61ą1 obiad oraz informĘę o prawie
.' i
członka do zapoaania się z tymi dokumentami.
'
l-a-P.tzez
załńadonienie o któr}łn mowa w ust. 1 rozumie się wywieszenie
:
' ,'
zawiadomień w
sieqziPi: Spółdzielni rut
tlattactr
;,"ńT"#;; do lokali
T
' posEdaJą członkowie Społdzielni,
'"noaoń"nzawiadomień w odbiorczych
umieszczenie
- --" - skrzynkach
.i' pocŹowych cżonków Społdzielni oraz ogłoszenie w telewizji kablowej.
,. ?ly.o'Rewizyjny' Yó"y-. Stółdzielnia 1""i oosroii' oraz Kmjowa Rada
11
Spółtlzie1cza powinni być zawiadomieni na 2l dni przed
terminem Walnego

'I"6iijł;

.

{

'+7

'

l

Zgtomadzenta.

obrady Walnego ZgromaLzsna o*"Yoarz'*odnicząpy
9PorłażnionYcźonek Rady Nadzorczej
YP"go Zgroma{zroiia' vybiera Prezydium w składzie co

Selaetarz i

jeden'Aśesor

Szczegriłowy tyb obradorłania
Walnego Zgromadzenia .

i

podejmowania uchuał".

$Ą

5. Na wniosek, poparty co najmniej 1/5 człolrków biorących udział w Wa1n5rm
Zgromadzeniu, zarządza się głosowanie tajne również w innych sprarł,ach
objętych porządkiem obrad.

wszystkich

cźonków Spółdzielni

B.RADANADZORCZA

1.

Rada Nadzorcza składa się z 5 ao z

""łsollo*

*ybranych przez Wałr e Zgromadzetlte.

1.a Kadencja Rady Nadzorczej trwa od Walneg o ZgromaAznntana którym Rada
Nadzorcza mstała wybrana do Walnego Zgrońadzenia odbywanego wtzecim roku od
wyboróq jednak nie dhzej nż 31ata.

2. Jeirli

cźonkiem Spółdziehi jest osoba prawną do Fady Naclzorczej może byó wybrana
człoŃiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną

osoba niebęĄca

"r',J

'-r
3.

Rada' Nadzorcza spra\vuje kontrolę

i

nadzór nad działalnościąSpółdzielni oraz inicjuje

rozw ]ąz'an]a l usprarłnienia organizac;,jne.
_nie

4. W
5.
6.
''i

mógą wchodzić członkowie będący pracownikami
_skład Rady Nadzorczej
spóldzielni.
Nie można być członkiem Rady Nadzolczej dłukj liż przez 2 kadencj e Rady Nadzorczej
.
Członłowie Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniaóh otrzymują miesi
ęcnty ryczah bez
względu na ilośó posiedzeń wysokości20 % minimalnego wyragrodzenia.

1. Mandat cżonka Rady Nadzorczej

kadencji, na którązostał wybrany.
Utlata.mandatu przed upł1'wem kaJencji nasiępuje w przypadkach:
l ) odwołania większością 2/3 głosów pńeż
organ, ńóry dokonał wyboru,
2) nzeczente się mandattr,
3) ustania członkostwa w spółdzielni.

-*rjJio*em

2. Wybory uzupehiające cźonków Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji Rady
odb1rvają się na najbliższym Walnym Zgroaadzeruu|

Ą

'

Do zakresu działania Rady Nadzorczej jaiJfrganu statutowego Spółdzielni
nalezy:
1) uchwalanie planów gospoda'"'ycń spółdziehi óraz innych progńów jej
działalności,
2) nadzór i kontrola działalnościSpółdzielni, a w szczególaości:
a- badanie okresowych sprawozdań o'a'.p.awożduń firransowych,
b. dokonyrłanie okresowych ocen wykonania przez spółdzielniijej zadaĄ
społeczno - gospo darczych, z'e szrzrgólnym uwzgĘdnieniern - przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskicĘ
c. przeprowadzanie konfuoli nad sposobem załatwi anla prznz Zarząd
łniosków i uchwał organów spółdzielni i povczegóńychjej cjonkow.
3) podejmowanie uchwał w sprawie rrab1rranią obci{zania iióruchomości,
przejmowania w zarząd i administrację domów nie stanowiących własności
SpółdzieIni,
4) podejmowanie uchwał o prryjęciu w poczet członków,
5) podejmowanie uchwał
sprawie przysĘ)ienia do innych oryaruzacji
społecziych oraz wyĘpowani a zĄlct.
6) zztłłierdzaruesaukfury organizacyjnej Społdzielni,
7) rozpatrywanie skarg na dział alnośćZatządy
8) składanie Walnemu Zgromadzenn, sprawo7.l2ń zawierających w szczególności
wyniki przeprowadmnych kontroli i ocenę sprawozdaniu fio*so*"go, 9) podejmowanie uchwał w spmwach czlnności prawnych dofonywanych

w

Spółdzielnią a
!"-i{'y
Spółdzielnię w

członkiem Zatządu lob dókony*-y"L p.o'
intere sie czlonka Znządu oraz ręrezentowania śpońietniprzy
Ęch czynnościach. Do reprezentowania spółdzielni Bystarczy dwóch człońów
Rady Nadzorczej przez nią upowaźnionyĄ

l0) uchwalarrie Regutaminów nie zasnzeżonych dla Walrre go Zgromadzenla
,
1) uchwalanie wysokości opłat za korzystarrie z usług i urząazei
społazielni
oraz opłat za użlwamiLe lokali,
12) uchwalanie zasad rożiczania kosztów poniesionych na modemizację
budynków,
13) wybór i odwoływanie Prezesa Załządll
14) mzpatrywanie odwołań od uchwał i decyzji Z-,arządu
,
15) podejmowanie uchwał w sprawie pozbawienia cżonkostwa przez wykluczenie
lub wykreśleniez rejesku członków Społdzielni,
16) Ędanie przeprowadzenia tustracji oraz uczesbriczenia w lustracji
Spółdzielni i
nadzór nad wykonaniem zaleceń po lustracyjnych
,
1

'fv,- Ju

l

7)

zlecenie badania rocznego sprarr oz<lallia

l8)opiniorvanie projektólł Regulamiltórł

fi

nansorr eco bjel,ł! _
-'rn

rewidenlonl.
i iru''cii |D'-_Ę
_-r'"U\\' rvewnęlrznych

Spółdzielni. kierorian1ch do i\'alnego Zgromad)enia

19)uchrvalanie rłysokościodszkodov,an]a przysługująceg6
Spółdżeld za
zajmowanie lokali bez t1tułu pra\\nego,
'ztl
20)uchrł'alanie wysokości odseiek za
łokę rł uiszczaniu opłat
na pokn,cie
gospodarki zasobami mieszkaniow)'mi przipadając5frii'"'łl'"fi^]jJ;

i""-:t"

2I ) upoważnienie Zarządu do.zaciągania
kred1rów banłow,.ch i inn5,ch zobowiazań

zakresie najw1,Ższej
:Zgromadzeaie.

sumy zobowiązan.

"k"śl.n"j

,;;;;"iiffi.
Ptz

'L

Yv

'tur

22) Podejmowanie uchwał o tworzeniu funduszy
nie wymienionych w Statucie
Spółdzielni
.

'

Rada.Nadzorcza może żądac
3.

I^-_l*1-:o:*ozĘ
Dezposredruo stan majątku
'i

:d Prezesa Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni
.;;;d*ć
]ryj1l".'l przegląd)e rcięgi i dońmenty

"'-

Spółdżelrri.
Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swej
działainościWalnemu Zgromadzeniu.

',łr\
3.

/".:
po-siedzeniu Rady Nadzorczej' ,srJł'"- *',
czlonkowieZarządąPrzedstawicieleż*rąrt*'Rewizyjnego,
zrzesznna onz futni zaproszeni goście.

1.

'

Rada Nadzorcza wybiera ze .*"*o
oonuurlJ'dium w skład, którego wchodzą:
Przewodniczący, Jego Zastępcą Sekretarz i przewodniczący stałyclikomisji, o
ile zostaĘ
powołane.
Zadaniem Prezydium Rady jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.

powofuje ze swe*" *.."l Łlrn,,.ię RewĘjnąoraz może powoływaó inne
|'ad1 ł{adz9rcza
komisje stałe lub czasowe.
WełvnErzną strukturę Rady Nadzorczej, szczegółowy zakres działanią
tryb obradowania i
podejmowania uchwał oraz_ inne śprawyorgańzacy.jne
określa ńegulamin Rady
\adzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzeni!.
3. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokoły.
1.

C. ZARZĄD
anałalnościąspółdzi"lol i i$1.'"otq e ją na zewnątrz.
) ?rzĄ|k:eyję
Zarzad skJada się z jednej osoby - Prezesa zarzĘdi. Prezes Zarządu
1.

Kierownikiem Spółdzielni.

jest jednocześnie

I

,o/l

J'l--''

Rada Nadzorcza może w kazdej chwili odwołać Prezesa Zarządu. pod rvarunkiem ujęcra
tego punktu w porządku obrad. Ponadto Walne Zgromadzenie moŹe odwołać Prezesa
Zarządtł gdy nie udzieliło Prezesowi Zarządu absolutorium. odwołanie Prezesa Zarządu
nie narusza jego uprawnień ze stosunku pracy.
4. Z Prczęsęm Zarząóu Rada Nadzorcza narł.iązuje stosurrek pracy na podstav'ie powołania
lub umowy o pracę.
3.

1.

Do zaloesu działania Zarządu'nalezy

$82

podejmoq'anie wszelkich decyzji i czynności
statucie dla inn1'ch organów spółdzielni a w

tńezasttzeżonych w ustawie oraz w
szczególności:
l.zawieranie umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkahego, o budowę lokalu, o ustanowienie odrębnej własnościlokalu,
2'sponądzante projektów planów gospodarczego-finansowych
irrnych planów
działalnościSpołdzielni.
3.prowadzenie gospodarki Społ<lzielni
ramach zatwierdzonych planów
i wykonyrvarrie zwiąła'nych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
.zabezpieczente mdątku Spółdzielni'
5.sporządzanie rocznych sprawo-rlań i sprawozdań finansowych oraz przedkładarrie
ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu ,
ó.zwoblłanie Walnych Zgromadzeń ,
? .zaciąanie kedytów bankowych i innych zobowiązan.
Zarząd skJada Ęrawozdania z działalnościSpółdzielni Radzie Nadzorczej i Walnemu

i

w

|

.
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Z'arz.ąd możs udzielić pehomocnictwa do dokonywania czynności prawnych.

2.Udzielanie pehomocnictwa

z

do

dokonywania

czynności

zrvią.zanych

1ub jej wyotlrębnionej
jednostki
organizacyjnie i gospodarczo
wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

kierowaniem

bieĄcą działalnoścĘgospodarczą Spółdzielni
s84

oświadczenie woli w zakresie praw i obowiąz*ów majątkowycb Społdzielni składają swoimi
podpisarni pod pieczątką Spółdzi elniPrczps Zarządujednoosobowo lub dwaj pełnomocnicy.

s8s

i Zarzsu

nie mogą uczestdczyó we władzach
podmiotow gospodarczych mająpych zawarte zE Spółdzielnią umowy o wykonawstwo robót,
dostawy i usługi.
Cźonkowie Rady Nadzorczej

1' Nie mo'na być jednocześnie Prezesem Z:r:ld" i cźonkiem Rady Nadmrczej tej samej
społdzielni.
2. ?rezes Z'arząAu, członkowie Rady Nadzorczej, pełaomocniŁ prokurent' syndyk i likwidator
odpowiadają wobec spółdzielni za szJ<odę wyłzĄnzriną działaniem lub zaniechaniem
sprzecaj/a z plawem lub postaaowieniami statuĘ chyba źe nie ponosi winy.

xL GosPoDARKA sPoŁDzIELNI
s87

1' Spółdżelnia prorvadzi

działalnośćgospodarczą

na

podstarvie .ocznych planów

gospodarczych na zasadzie rachuoku ekonomicznego przy zapewnieniu
korzyści

Spółdzielni.

2. Pożytki i' inne przychody z nieruchomości wspólnej
związanych z'jej eksploatacją i utrzymaniem u *

"rłonkon,

służąpokrywaniu wydatków
"ńatki
przćt acLaią"ą
te
_
prrypadają właścicielomlokali proporcjonalńę do"'ęś"i
ich udziałów w n]eruchńoscl

3.

.
4.

'
5.
'
6.
7.

wspólnej.

Pożytki i ime przychody z własnej działalnościgospodarczej Spółdzielnia przeŻnac7A na
pokrycie wydatków związarrych z jej ekspioaiacją i utrz1rnaniem nieńchomości w

zakresie obcią7ającyrn członków oraz na prowadzenie działaln_ościspołeczrrej i kulturalnej'
Roczne sprawozdanie z dńałdnościspółdzielni, łącznie ze sprawozdaniem finansoqm_ i
opinią biegłego rewidenĘ jeżeli podlega ono obówiązkowemu badaniu wykłada się w
lokalu. spółdzielni co najmniej na 14 dni przed terminem walrrego zgromadierria w celu
l'mozliwienia cżonkom społdzielni zapoznania się z nim. Iśazdj
czionek spółdzielni ma
prawo osobiście zapomaśsię ze sprawozdaniem finansowym, jak również
io uprze,1r,;w1pełnieniu wniosku otrrymać odlatną kopię tego dokumentu.
Róznica między kosztami eksploatacji i utrł''rnania danej nieruchomośc i znząńzanej ptzez

z

"ńszty
opłat zwiększa odpowiednio przychody lub
eksploatacji i utrz1'rnania danej nieruchomości w roku nastęnyi:,.
YT::ć śr9dk9wlrwĄch finansowanycb bezpośredniJ z funduszu zasobowego lub
wkładów mieszkaniowych i budowlanych nie zwiętsza funauszu zasobowego. Umo'rzenie
wartościtych środków trwĄch obciąża odpowiednio ńrndusz zasobovĘ lub wkłady
mięszkaniowe i budowlane, lub konto wspólne
wedfug Zakładowego Planu Kont.
',808''
Spółdźelnia może korzystaó z kred1tów bankowych
i pozyczek do wysJkościNajw}zszej
sumy znbowią3ań' jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,, oznacźonej po*i wdo"
Spółdzielnię

a

przychodami

Zgromadzettte.

Szczegółowe zasady ewidencji księgowej określaZakładowy Plan Kont zatwierdmny
Z'avĄ Spółdzielni.
9. Spółdzielnia prowadzi wyodębnioną dla każdej nieruchomości ewidencję wpĘwów i
wydatków fimduszu remontowego.
10. Finansowanie remontów jest realżowane odrębni e dtakai&ej nieruchomości:
l) naliczan5łni w danej ńeruchomości odpisami * fi-d*" remontowy zasoMw
mieszkaniowycĘ
2) nalezną danej nieruchomości częściąinnych przrychodów funduszu remontowego,
8.

przez

3) kredytem zaciągniętym na potrzeby danej nieruchomości.

s 88
Fundusz spółdzielni
fundusz udziałowy,
2) fundusz zasobowy,
3) fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych,
4) fundusz z aktualizadi akĘwów i pasywóq
5) fundusz wkładów zaliczkowych
2. Spółdzielnia tworzy następujące fundusze celowe:
l/ z odpisów obciałąjąpych koszĘ działalności
- fundusz na remonty odrębny dla każdej nieruchomości,
2/ z wpłat cńonków i innych fuódeł
a) fimdusz inwestycyj ny,
b) findusz na przysźe inwesĘcje.
3. Inne fundusze mogą być tworzone na podstawie uchwĄ Rady Nadzorczej.
4. Szszegółowe zasady tworzenia i gospodarowarria fimdus"em wkładów ńeszkaniowych
budowlanych oheśla Regulamin uchrłalony przez Radę Nadzorczą.
1.

l)

stanowią

i

'

bilansowe

Spółdzielni- poĘłva ,'usr?,no,".**.J kolejnościz funduszu zasobowego,
::':q
fundusz zasobowy - z funduszu udźiałorvego. ." aulĘ tol.;oos"i
i iT*]_T'.k"czającej
Z
l dnduszu remonto\Ą,epo.

rlysokośćl"*,*
' ::1o,
'i
Zgromadzenie.

1'

-

KoŃcowE

1' Spółdzielnia jest zobowią.ana p-T""jr"liJj nz na tzy
lata a w okresie budowania
budynków mieszkalnych i rcńic,^dia Losaou"ao*y tycb budynków, jak rółvnież

ł-\

pozostawania

#Bt
k,/
' t)/

obrachunkow1' uchwala Walne

o rachunkowośói oraz inne ustawy.
jest rok kalendarzowy.
Rada Nadzorcza mozJ określić, szczegółowe ńady gospodarki
spółdzielni.

xII. PRZEPISY

.:t

za dany rok

W sprawach gospodarki Społ'Jzielni
rachulkowości deuregulowanych
"."| iŁ***'a
w. statucie obowiązują prząisy ustawy
Prawo spółdzietcze, ustawy o .|8ła'i"l"i*l

ustawy
l.
^ PY|fu:*v'.Ę
KoKem obrachunkowym

3.

zysku

^,,

w

n!tĘj! -

stanie
corocznie, poddaó się badaniu" legalności,
.
gospodarności i rzetelności
całościjej działania.
2.ZarlĄd jest zobowią.zany
nóo.iotowi przeprowadzającemu lusnację i Walnemu
"o1o."3"
Zgromadzenlu przekazywaó
fuformację o realizacj; fiiostowń lustracyjnych.

lp9ll'i"|d" rrmieszcza ogłoszenia n.rl#**" w przepisach prawą w'Monitorze
Spółdzielczym lub w przypa,lh' konieczności w prasie Jłiinne;. '
) Niniejsry statut uchwalono
na walnym zgromaazeniu w doiu 1l
201 I roku.
3. Statut wchodzi w życie z dniem jegó
""".*"u
w
Krajo*yo
nq.rt
Ęestracji
sądow1m.
4. Po- zarejestrowaniu niniejszego Statutu przez
'" Gospodarczy Kns
sn
wydział
w Torunią traci moc dotychczasowy Statut'
1.

ńr

W $.67. pkt. 19 .k ,
ust' 1 dodano ust.l
uchwałą Nr 112014 wanegJ zgrom adzenia z 26.04.2014r., w 74
$
zmieniono brzrrienie ust. l i dodano ust.
u"n*łą
NT
t2/2014
,
Walnego
Zgromadzeua
z
-la
dnta 26.04-2014r., w $ 76 ust. l dodam pkt.22
uchwałą Nr t3/2014 \Iatnłgo igo^,ud""^u,
drlta 26.04-2014r., $ 39 ust. 3 zrnieniony uchwałą
Nr btzots wao.go zóomłazeia aau
25 '04'2015r., $ 7l ust. 5 zmię1i61y uchwałą
zlzots walnegó Zfiomadzenia "

ą

25.04.2015t.

Ni

z

d,oa

lrti illi

Ęt{

iJ".L)

ffił

Smut}gvmrryare|s5t'0uilny
y Knłowym RelestnB sądor}il

nl x rł's ł55'8'.1. anaL[J1'd'.

o* _-.......J5JŹ.._.-,.2a15.r'
slarszy sekela( zsądo Ny
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