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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 
 

§ 1 
 

1. Spółdzielnia nosi nazwę Spółdzielnia Mieszkaniowa „Polne” w Lubinie, zwana jest 
dalej Spółdzielnią.  

2. Siedzibą Spółdzielni jest miasto Lubin. 
3. Czas trwania Spółdzielni nie jest ograniczony. 

 
§ 2 

 
Celem spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków 
oraz ich rodzin przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych, a także 
lokali o innym przeznaczeniu.  

 
§ 3 

 
1. Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 16.09.1982 r. 

Prawo Spółdzielcze (z późniejszymi zmianami) zwaną dalej „prawem spółdzielczym”, 
ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (z późniejszymi zmianami) 
zwaną dalej „ustawą”, innych ustaw, niniejszego statutu oraz uchwalonych na jego 
podstawie regulaminów. 

2. Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków. 
3. Spółdzielnia nie może odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członków. 

 
§ 4 

 
1. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest: 

1) obsługa nieruchomości na własny rachunek, 
2) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 
3) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 
4) wynajem nieruchomości na własny rachunek, 
5) zarządzanie nieruchomościami na zlecenie, 
6) działalność związana z rekreacją i sportem. 

2.  Powyższy przedmiot działalności Spółdzielnia realizuje poprzez: 
1) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków 

spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali 
mieszkalnych, 

2) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków 
odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali 
o innym przeznaczeniu, 

3) udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych, 
4) budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży  

znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym 
przeznaczeniu, 

5) ustanawianie na rzecz członków spółdzielni spółdzielczego lokatorskiego prawa do 
lokalu, 

6) ustanawianie na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali mieszkalnych,  
7) prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej na rzecz swoich członków i ich 

rodzin, 
8) nabywanie potrzebnych jej terenów na własność lub użytkowanie wieczyste, 
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9) zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie 
ustawy mienie jej członków. 

 
§ 5 

 
1. Spółdzielnia prowadzi inną działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją 

celu działania spółdzielni, o którym mowa w § 2 i 4. 
2. Spółdzielnia może tworzyć lub przystępować do innych organizacji dla realizacji zadań i 

celów statutowych.  
3. Organem uprawnionym do podejmowania decyzji o utworzeniu lub przystąpieniu do 

innych organizacji oraz wystąpieniu z nich jest Walne Zgromadzenie spółdzielni,  które 
również podejmuje decyzję w przedmiocie zbycia części udziałów (akcji) tych 
organizacji. 

4. Spółdzielnia może być członkiem ogólnokrajowych lub regionalnych związków 
spółdzielni mieszkaniowych oraz innych organizacji i stowarzyszeń. 

5. Spółdzielnia może współpracować na podstawie umów z organizacjami i 
stowarzyszeniami spółdzielczymi oraz innymi organizacjami społecznymi i podmiotami 
gospodarczymi. 

 
§ 6 

 
1. Spółdzielnia buduje lub nabywa budynki w celu sprzedaży znajdujących się w tych 

budynkach lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży. 
2. Organem uprawnionym do określania kryteriów organizacyjnych i finansowych podjęcia 

działalności, o której mowa w ust.1, jest Rada Nadzorcza. 
 

§ 7 
 

1. Spółdzielnia zarządza nieruchomością niestanowiącą jej mienia lub mienia jej członków 
na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielem) tej nieruchomości. 

2. Zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni jest 
wykonywany przez spółdzielnię zgodnie z ustaleniami ustawy. 

 
§ 8 

 
Spółdzielnia może budować budynki mieszkalne z środków własnych, kredytów w tym 
kredytów z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego i wpłat osób ubiegających się o lokal 
mieszkalny. 

 
 
II. CZŁONKOWIE 
 

§ 9 
 

1. Członkiem spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności 
prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych: 
1) której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, 
2) której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, 
3) której przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do 

lokalu mieszkalnego, 
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4) której przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej 
„ekspektatywą własności”. 

2. Członkami spółdzielni są oboje małżonkowie, jeśli spółdzielcze prawo do lokalu 
mieszkalnego, przysługuje im wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie 
umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo 
prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego. 

3. Członkiem spółdzielni jest osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu mieszkalnego lub ekspektatywa własności. Osobie tej nie przysługuje 
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. 

4. Członkiem spółdzielni może być osoba, której przysługuje prawo odrębnej własności 
lokalu mieszkalnego. Właścicielowi lokalu, który nie jest członkiem Spółdzielni, 
przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni. Przyjęcia w poczet 
członków dokonuje Zarząd Spółdzielni w formie uchwały. Członek, który nabył prawo 
odrębnej własności lokalu zachowuje członkostwo w Spółdzielni. 

 
§ 10 

 
Warunkiem przyjęcia w poczet członków właściciela lokalu mieszkalnego jest złożenie 
deklaracji w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Deklaracja zawiera: imię i 
nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, imiona rodziców oraz podpis osoby przystępującej w 
poczet członków, a w przypadku osoby prawnej jej nazwę, siedzibę, adres oraz podpis osoby 
uprawnionej do występowania w jej imieniu. Wszelkie zmiany danych zawartych w 
deklaracji wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§ 11 
 

1. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo odrębnej 
własności lokalu mieszkalnego albo ekspektatywa własności należy do kilku osób, 
członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba  że przysługuje ono wspólnie 
małżonkom.  

2. 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 członka spółdzielni dokonuje 
Zarząd spółdzielni. 

 
§ 12 

 
Członkostwo w spółdzielni powstaje z chwilą: 

1) nabycia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 
mieszkalnego,  

2) nabycia ekspektatywy własności,  
3) nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, 
4) zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa od lokalu 

mieszkalnego, 
5) upływu terminu jednego roku o którym mowa w art. 15 ust. 4 ustawy, w przypadkach 

przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu jedna z 
osób, o których mowa w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy złożyła pisemne zapewnienie o 
gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do 
lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem pkt. 6. 

6) prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd w postępowaniu nieprocesowym lub wyboru 
dokonanego przez spółdzielnię, o których mowa w art 15 ust. 4 ustawy, w 
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przypadkach przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy, jeżeli pisemne zapewnienie o 
gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do 
lokalu mieszkalnego zgłosiła więcej niż jedna osoba. 

 
§ 13 

 
Członkostwo w spółdzielni ustaje w przypadku: 

1) wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;  
2) zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w 

tym prawie; 
3) zbycia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub udziału w tym prawie; 
4) zbycia ekspektatywy własności lub udziału w niej; 
5) wygaśnięcia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 

mieszkalnego; 
6) określonym w art. 241 ust. 1 i art. 26 ustawy; 
7) zgonu członka spółdzielni – ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć, 
8) upływu terminu wypowiedzenia członkostwa zgodnie z § 14. 

 
§ 14 

 
1. Członek, będący właścicielem lokalu mieszkalnego, może wystąpić ze spółdzielni w 

każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym Zarządowi, które pod rygorem nieważności 
powinno być dokonane na piśmie. 

2. Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca 
kalendarzowego następującego po dniu złożenia wypowiedzenia. 

3. Za datę wystąpienia członka ze spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu 
wypowiedzenia. 

 
§ 15 

 
Jeżeli członkowi przysługuje w spółdzielni więcej niż jeden tytuł prawny do lokalu 
mieszkalnego będący podstawą uzyskania członkostwa, utrata członkostwa następuje dopiero 
w przypadku utraty wszystkich tytułów prawnych do lokali mieszkalnych. 
 
 
III. PRAWA  I OBOWIĄZKI  CZŁONKÓW 
 
Prawa i obowiązki  wynikające z członkostwa w spółdzielni są dla wszystkich członków 
równe. 
                                                                

§ 16 
 

Członkowi spółdzielni przysługuje: 
1. czynne i bierne prawo wyborcze do organów spółdzielni, 
2. prawo do czynnego udziału w życiu spółdzielni i zgłaszania wniosków w sprawach 

związanych z jej działalnością, 
3. prawo do udziału z głosem decydującym w Walnym Zgromadzeniu spółdzielni, 
4. prawo żądania w trybie przewidzianym w statucie zwołania Walnego Zgromadzenia 

spółdzielni i zamieszczania w porządku obrad oznaczonych spraw, 
5. prawo do otrzymania w sposób wskazany w ustawie i statucie informacji o czasie, miejscu 

i porządku obrad Walnego Zgromadzenia spółdzielni, 
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6. prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i 
protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań 
finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi; 
koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem statutu 
i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek spółdzielni 
wnioskujący o ich otrzymanie, 

7. prawo żądania od spółdzielni  przedstawienia kalkulacji wysokości opłat, 
8. prawo do zaskarżania do sądu uchwał Walnego Zgromadzenia spółdzielni z powodu ich 

niezgodności z przepisami prawa lub statutu, 
9. prawo do odwoływania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał w 

sprawach między członkiem, a spółdzielnią w sposób i w terminach określonych w 
statucie, 

10. prawo do korzystania wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi ze wspólnych 
pomieszczeń spółdzielni w danej nieruchomości na zasadach określonych w regulaminach 
uchwalanych przez radę nadzorczą. 

11. inne prawa przewidziane prawem spółdzielczym, ustawą lub niniejszym statutem. 
 

§ 17 
 

Członek spółdzielni jest obowiązany:  
1. przestrzegać przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i innych uchwał 

organów spółdzielni oraz zasad współżycia społecznego (dobrych obyczajów), 
2. zawiadamiać spółdzielnię o zmianie danych osobowych, 
3. pokrywać koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach 

przypadających na jego lokal oraz eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości 
stanowiących mienie spółdzielni oraz zobowiązania spółdzielni z innych tytułów, a w 
szczególności: opłaty niezależne od spółdzielni, spłaty odsetek i kredytów, gwarancji i 
poręczeń, kosztów określenia odrębnej własności, odsetki ustawowe, odsetki umowne i od 
należności państwowych, należności finansowanych kredytem Krajowego Funduszu 
Mieszkaniowego, z tytułu przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz budżetowe, 

4. uczestniczyć w kosztach budowy, eksploatacji i utrzymania nieruchomości 
spółdzielczych, działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej oraz w zobowiązaniach 
spółdzielni z innych tytułów przez wniesienie wkładu budowlanego na zasadach 
określonych w umowie i statucie, w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy 
przypadających na jego lokal oraz przez uiszczanie opłat związanych z używaniem lokalu, 

5. pokrywać wydatki związane z uzupełnieniem lub stworzeniem dokumentacji technicznej, 
o której mowa w ustawie o własności lokali, 

6. pokryć koszty nabycia przez spółdzielnię mieszkaniową własności lub prawa użytkowania 
wieczystego gruntu,  

7. ponosić wszystkie koszty związane z przeniesieniem własności lokalu, 
8. uiszczać terminowo wymagane koszty, opłaty i wydatki, o których mowa wyżej, 
9. przestrzegać regulaminu porządku domowego, 
10. korzystać z pomieszczeń i urządzeń wspólnych w sposób nie utrudniający korzystania z 

nich innym, 
11. korzystać z pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem, 
12. na żądanie Zarządu lub administracji zezwolić na wstęp do lokalu w celu przeprowadzenia 

remontu, konserwacji, przeglądu lub usunięcia awarii, dokonania odczytów urządzeń 
pomiarowych oraz doraźnego przeglądu ich stanu, 

13. niezwłocznie powiadamiać spółdzielnię o zauważonych awariach bądź przejawach 
wandalizmu, 



 8 

14. udostępnić spółdzielni lokal w celu zastępczego wykonania przez spółdzielnię prac 
obciążających członka spółdzielni, 

15. jeżeli lokal lub budynek wymaga remontu obciążającego spółdzielnię lub przebudowy, 
spółdzielnia może żądać od osób korzystających z tego lokalu lub budynku jego 
udostępnienia w celu wykonania koniecznych robót po wcześniejszym uzgodnieniu 
terminu. 

16. jeżeli rodzaj remontu budynku tego wymaga, osoby korzystające z lokalu lub budynku 
obowiązane są na żądanie i koszt spółdzielni w uzgodnionym terminie przenieść się do 
lokalu zamiennego na okres wykonywania remontu, ściśle oznaczony i podany do 
wiadomości zainteresowanych. Okres ten nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, 

17. 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, 

18. uzyskać zgodę Zarządu spółdzielni na zmianę sposobu korzystania z lokalu lub 
przeznaczenia lokalu bądź jego części, do którego przysługuje mu tytuł prawny oraz 
pisemnie powiadomić spółdzielnię o wynajęciu lub oddaniu w bezpłatne używanie lokalu 
i o wszystkich innych zmianach dotyczących osób korzystających z lokalu, jeżeli maja 
one wpływ na wysokość opłat ponoszonych na rzecz spółdzielni. 

 
 
IV. UDZIAŁY 
 

§ 18 
 

Na pisemny wniosek byłego członka lub osoby uprawnionej spółdzielnia zwraca byłemu 
członkowi lub osobie uprawnionej przysługujący udział członkowski w wartości nominalnej 
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 
 
 
V. POSTĘPOWANIE  WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE 
 

§ 19 
 

1. Wnioski członków skierowane do Zarządu powinny być rozpatrzone przez Zarząd w 
ciągu jednego miesiąca od dnia ich złożenia, a jeśli sprawa jest skomplikowana do trzech 
miesięcy od dnia ich złożenia. O sposobie załatwienia wniosku Zarząd zawiadamia 
zainteresowanego członka na piśmie. 

2. W razie odmownego załatwienia wniosku w sprawie pomiędzy członkiem, a spółdzielnią 
Zarząd jest obowiązany podać uzasadnienie i pouczyć członka o prawie wniesienia 
odwołania do Rady Nadzorczej w terminie czternastu dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia i o skutkach nie zachowania tego terminu. Jeżeli we wskazanym terminie 
członek nie złoży odwołania, uchwała Zarządu staje się ostateczna. 

3. Rada Nadzorcza jest obowiązana rozpatrzyć odwołanie członka w ciągu trzech miesięcy 
od dnia jego wniesienia i doręczyć odwołującemu się kopię uchwały wraz z jej 
uzasadnieniem w terminie czternastu dni od dnia jej podjęcia. Uchwała Rady Nadzorczej 
podjęta w trybie odwoławczym jest w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym ostateczna. 

4. Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji członkowi przysługuje 
odwołanie do Walnego Zgromadzenia spółdzielni w ciągu trzydziestu dni od dnia jej 
podjęcia. 
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5. Odwołanie, o którym mowa w ust.4 wniesione do Walnego Zgromadzenia spółdzielni 
powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu spółdzielni, jeżeli 
zostało złożone co najmniej na trzydzieści dni przed jego zwołaniem. 

6. Uchwała Walnego Zgromadzenia spółdzielni jest w postępowaniu 
wewnątrzspółdzielczym ostateczna. Kopię uchwały doręcza się odwołującemu się 
członkowi w terminie czternastu dni od dnia jej podjęcia. 

7. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie statutowego 
terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił 
je wyjątkowymi okolicznościami. 

8. O terminie Walnego Zgromadzenia spółdzielni odwołujący się powinien być 
zawiadomiony pod wskazanym adresem, co najmniej na siedem dni kalendarzowych 
przed terminem Walnego Zgromadzenia spółdzielni. 

 
§ 20 

 
Do skarg i wniosków stosuje się odpowiednio przepisy § 19. 
 
 
VI. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI 
               

§ 21 
 

Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków spółdzielnia może: 
1. ustanawiać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w budynkach 

stanowiących własność (współwłasność) spółdzielni, 
2. ustanawiać prawo odrębnej własności lokali mieszkalnych, użytkowych w budynkach 

stanowiących własność (współwłasność) spółdzielni, 
3. ustanawiać prawo odrębnej własności garaży wybudowanych na gruntach będących 

własnością lub w użytkowaniu wieczystym spółdzielni, 
4. wynajmować członkom lub innym osobom lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach 

stanowiących własność (współwłasność) spółdzielni na zasadach określonych w statucie. 
 

§ 22 
 

1. Wynajmowanie przez członka lub oddawanie w bezpłatne używanie całego lub części 
lokalu mieszkalnego nie wymaga zgody spółdzielni, chyba że będzie związane ze zmianą 
sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu jak również jego części. 

2. W przypadku, gdy wynajęcie lub oddanie w bezpłatne użytkowanie lokalu miałoby 
wpływ na wysokość opłat na rzecz spółdzielni, członek obowiązany jest natychmiast 
powiadomić o tym pisemnie spółdzielnię. 

3. Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu mieszkalnego lub jego 
części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do 
lokalu. 

4. Opłaty związane z lokalem mieszkalnym pokrywa członek spółdzielni, który posiada tytuł 
prawny do lokalu. 

5. Wynajmowanie i oddawanie w bezpłatne użytkowanie, o którym mowa w ust.1 nie 
zwalnia z obowiązków wynikających ze statutu.         
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1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 
 

§ 23 
 

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 przez czas nieoznaczony, a osoba ta zobowiązuje się wnieść 
wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie, statucie i odpowiednich 
regulaminach spółdzielni. 

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi 
na spadkobierców i nie podlega egzekucji. 

3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia 
między osobą ubiegającą się o to prawo a spółdzielnią umowy o ustanowienie 
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Umowa powinna być zawarta pod rygorem 
nieważności w formie pisemnej. 

4. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby 
albo do małżonków. 

5. 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 § 49. 

6. Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 
mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi.  

7. Przepis ust. 6 nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu. 
8. Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się 

odpowiednio przepisy o ochronie własności. 
 

§ 24 
 

1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego 
roszczenia o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do 
lokalu mieszkalnego przysługują osobom bliskim byłego członka. 

2. Osobą bliską w rozumieniu ustawy jest zstępny, wstępny, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, 
małżonek, osoba przysposabiająca i przysposobiona oraz osoba, która pozostaje 
faktycznie we wspólnym pożyciu. 

3. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust.1, konieczne jest złożenie w terminie 
jednego roku pisemnego zapewnienia o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie 
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. 

4. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu 
nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu 
wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje spółdzielnia. 

 
§ 25 

 
Wymagalne opłaty związane z lokalem mieszkalnym, do czasu ustanowienia spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do lokalu, pokrywają solidarnie wszystkie pełnoletnie osoby 
zamieszkujące w danym lokalu, a w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie prawni 
na zasadach takich samych, jak inni członkowie spółdzielni. 
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§ 26 
 

1. Z osobą ubiegającą się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 
mieszkalnego spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta  w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, 
po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do  
tego lokalu, a ponadto powinna zawierać: 
1) zobowiązanie osoby ubiegającej się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego 

prawa do lokalu do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części 
przypadającej na jej lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego oraz do 
uczestniczenia w innych zobowiązaniach spółdzielni związanych z budową – 
określonych w umowie, 

2) określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego,  które 
będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu, 

3) określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu, 
4) inne postanowienia określone w statucie. 

2.   Osoba, o której mowa w ust.1,  wnosi wkład mieszkaniowy według zasad określonych w 
statucie w wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem budowy  przypadającym 
na jej 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, o której mowa w ust.1 jest 
obowiązana uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części  
przypadającej na jej lokal. 

3.  Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku 
do użytkowania.    

 
§ 27 

 
1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania 

członkostwa oraz w innych przypadkach określonych w niniejszym dziale. W przypadku, 
gdy przysługuje ono małżonkom, wygaśnięcie prawa następuje z chwilą ustania 
członkostwa obojga małżonków. 

2. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, 
jeżeli nie zachodzą warunki określone w § 24 statutu, spółdzielnia ogłasza nie później niż 
w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, zgodnie z postanowieniami statutu, 
przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, zawiadamiając o przetargu w 
sposób określony w statucie oraz przez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej. 
Spółdzielnia ustanawia prawo odrębnej własności tego lokalu po wpłacie jego wartości 
rynkowej przez nabywcę. 

3. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań 
spółdzielni związanych z budową, o których mowa w § 26 ust. 1 pkt 1, w tym w 
szczególności niewniesiony 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 § 49  ust. 1, a także koszty określenia wartości 
rynkowej lokalu. 

4. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego 
spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu po potrąceniu 
istniejących na ten dzień zobowiązań wobec spółdzielni. Przysługująca osobie 
uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od  kwoty, jaką spółdzielnia uzyska 
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od osoby nabywającej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię 
zgodnie z postanowieniami statutu.   

5. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, 
gdy ten lokal nie podlega zbyciu w drodze przetargu, na podstawie ust. 2, 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. 

6. Spółdzielnia nie przenosi odrębnej własności lokalu, jeżeli: 
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 art. 161 ustawy, 
2) osoba, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, zgłosi roszczenie o ustanowienie 
spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu. 

7. W przypadku zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, 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. 

8. Jeżeli podstawą żądania orzeczenia o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do 
lokalu mieszkalnego jest zaleganie z zapłatą opłat, nie można orzec o wygaśnięciu 
spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, jeżeli najpóźniej przed zamknięciem 
rozprawy przed sądem pierwszej instancji, a jeżeli wniesiono apelację – prze sądem 
drugiej instancji członek spółdzielni uiści wszystkie zaległe opłaty. 

9. 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. 

 
§ 28 

 
1. Rozliczeń dotyczących wkładu mieszkaniowego dokonuje się według stanu na dzień 

wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. 
2. Wartość rynkową ustala się na postawie wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę 

majątkowego. 
3. Koszty wyceny pomniejszają kwotę zwrotu wkładu mieszkaniowego. 
                      

§ 29 
 

1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie  prawo do 
lokalu mieszkalnego, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę 
przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego: 
1) spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z 

budową, o których mowa w § 26 ust. 1 pkt. 1, w tym w szczególności odpowiedniej 
części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami, a jeśli 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, 

2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 49 ust. 1, 
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2. Koszty związane z zawarciem umowy przeniesienia własności lokalu, w tym opłaty za 
czynności notarialne oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają 
członka spółdzielni na rzecz którego spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności 
lokalu. 

3. Spółdzielnia mieszkaniowa zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, w terminie 6 
miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną. 

 
2. Spółdzielcze własnościowe  prawo do lokalu 
 

§ 30 
 

1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest prawem zbywalnym, 
przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. 

2.  Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może należeć do kilku osób, z tym że 
członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie 
małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w 
postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez 
spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu wyboru dokonuje spółdzielnia. 

3. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego obejmuje także 
wkład budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne. 

4. Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w 
formie aktu notarialnego.  

5. 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. 

§ 31 
 

Spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana prowadzić rejestr lokali, dla których zostały 
założone oddzielne księgi wieczyste. 
 

§ 32 
 

Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów budowy powstała różnica pomiędzy 
wysokością wstępnie ustalonego wkładu budowlanego a kosztami budowy lokalu, 
uprawniony albo zobowiązany z tego tytułu jest członek, któremu w chwili dokonania tego 
rozliczenia przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. 
 

§ 33 
 

1. W wypadku ustania członkostwa jednego ze współuprawnionych z tytułu  spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu albo obojga małżonków, przepisy § 24 stosuje się 
odpowiednio. 

2. 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 praw swoje od nich wywodzą, są obowiązane do opróżnienia lokalu. Na 
spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu. 
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§ 34 
 

1. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, 
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 upływu tego terminu, na wniosek spadkobierców lub spółdzielni, 
sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela. 

2. W razie śmierci jednego z małżonków, którym spółdzielcze własnościowe prawo do 
lokalu przysługiwało wspólnie, przepis ust.1 stosuje się odpowiednio.   

                                                        
§ 35 

 
W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, związanych z eksploatacją i 
utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i 
utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, 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 wystąpić o przymusową sprzedaż 
lokalu w trybie przepisu art.16 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali. Z żądaniem, o 
którym mowa w tym przepisie, występuje zarząd spółdzielni na wniosek rady nadzorczej. 
 

§ 36 
 

1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu  spółdzielnia 
obowiązana jest uiścić uprawnionemu wartość rynkową tego prawa.  Przysługująca 
uprawnionemu wartość własnościowego prawa do lokalu, ustalona w sposób 
przewidziany w ust.2, nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia jest w stanie 
uzyskać od następcy obejmującego dany lokal w trybie przetargu przeprowadzonego przez 
spółdzielnię. 

2. Z wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu potrąca się nie wniesioną 
przez członka część wkładu budowlanego, a w wypadku gdy nie został spłacony kredyt 
zaciągnięty przez spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu – potrąca 
się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami. 

3. Warunkiem wypłaty wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest 
opróżnienie lokalu. 

                                           
§ 37 

 
1. W wypadku gdy ustawa przewiduje wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa 

do lokalu, prawo to, jeżeli jest obciążone hipoteką, nie wygasa, lecz przechodzi z mocy 
prawa na spółdzielnię. 

2. Prawo do lokalu, nabyte w sposób określony w ust.1, spółdzielnia powinna  zbyć w 
drodze przetargu w terminie 6 miesięcy; w takim wypadku stosuje się przepis  § 36. 

3. Spółdzielnia jest obowiązana uiścić osobie uprawnionej wartość nabytego prawa po 
potrąceniu należności wymienionych w § 36 ust. 2  oraz z tytułu obciążenia hipoteką. 
Obowiązek spółdzielni powstaje dopiero z chwilą zbycia prawa w drodze przetargu. 
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§ 38 
 

1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do 
lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę 
przeniesienia własności lokalu po  dokonaniu  przez niego: 
1) spłaty przypadającej na jego lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z 

budową, o których mowa w  § 36 ust. 2 , w tym w szczególności odpowiedniej części 
zadłużenia kredytowego spółdzielni  wraz z odsetkami, 

2) spłaty przypadających na jego lokal zobowiązań spółdzielni z tytułu kredytów i 
pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomości, w której 
znajduje się lokal, 

3) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, związanych z eksploatacją i utrzymaniem 
nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem 
nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni. 

2. Koszty zawarcia umowy, o której mowa w ust.1, oraz koszty założenia księgi  wieczystej 
dla lokalu  i wpisu do księgi wieczystej obciążają członka spółdzielni, na rzecz którego 
spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności  lokalu. 

3. Spółdzielnia mieszkaniowa zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, w terminie 6 
miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną. 

 
§ 39 

 
1. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub części 

lokalu nie wymaga zgody spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu 
korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub 
oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz spółdzielni 
członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia spółdzielni o tej czynności. 

2. Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu lub jego części wygasają 
najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego prawa do tego  lokalu. 

 
§ 40 

 
Jeżeli spółdzielnia, na mocy jednostronnej czynności prawnej, ustanowiła dla siebie odrębną 
własność lokalu, przeniesienie własności lokalu może nastąpić wyłącznie na rzecz członka, 
któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu. 
                                  . 

§ 41 
 

1. W wypadkach, gdy ustawa przewiduje wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu, prawo to, jeżeli jest obciążone hipoteką, nie wygasa, lecz przechodzi 
z mocy prawa na spółdzielnię. 

2. Prawo do lokalu, nabyte w sposób określony w ust. 1, spółdzielnia powinna zbyć w 
drodze przetargu w terminie 6 miesięcy. 

3. Spółdzielnia jest obowiązana uiścić osobie uprawnionej wartość nabytego prawa po 
potrąceniu należności wymienionych w § 36 ust.  2 oraz  z tytułu obciążenia hipoteką. 
Obowiązek spółdzielni powstaje dopiero z chwilą zbycia prawa w drodze przetargu. 

                       
 
 
 



 16 

3. Odrębna własność lokalu 
§ 42 

 
Z osobą ubiegającą się o ustanowienie odrębnej własności lokalu spółdzielnia zawiera umowę 
o budowę lokalu na zasadach określonych w statucie oraz aktach prawnych, a w 
szczególności w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.  
 

§ 43 
 

Osoba ubiegająca się o ustanowienie odrębnej własności lokalu wnosi wkład budowlany 
według zasad określonych w statucie i w umowie, w wysokości odpowiadającej całości 
kosztów budowy przypadających na jej lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została 
sfinansowana z zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy 
danego lokalu, osoba ta jest obowiązana do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części 
przypadającej na jej lokal. 
 

§ 44 
 

Prawo odrębnej własności lokalu może należeć do kilku osób, z tym że członkiem spółdzielni 
może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W wypadku 
zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po 
bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu 
wyboru dokonuje spółdzielnia. 
 
4. Najem 

§ 45 
 

1. Najemcami lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży mogą być zarówno członkowie 
spółdzielni oraz inne osoby fizyczne pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności 
prawnych oraz osoby prawne. 

2. Zasady wyboru najemców oraz procedury zawierania umów najmu określają odrębne 
regulaminy zatwierdzane przez Radę Nadzorczą. 
 

§ 46 
 

1. Prawa i obowiązki najemców, wysokość czynszu i innych opłat, czas trwania najmu, 
przedmiot najmu, określają postanowienia umowy, którą zawiera z najemcą Zarząd 
Spółdzielni. 

2. Umowa pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej. 
3. Najemca zobowiązany jest do wniesienia kwoty będącej zabezpieczeniem lokalu i 

urządzeń w nim znajdujących się. Wysokość zabezpieczenia i termin jej wpłaty określa 
organ uprawniony do zawarcia umowy. 

 
§ 47 

 
W sprawach najmu nie ujętych w niniejszym statucie i w umowie o najem, obowiązują 
przepisy kodeksu cywilnego. 
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§ 48 
 

Postanowienia zawarte w § 45-47 stosuje się odpowiednio w sprawach dotyczących 
dzierżawienia terenów w celu prowadzenia działalności gospodarczej. 
 
VII. OPŁATY Z  TYTUŁU  UŻYWANIA LOKALI 
 

§ 49 
 

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 oraz przez uiszczanie opłat zgodnie z 
postanowieniami statutu, a także na pokrycie kosztów działalności społeczno-
wychowawczej prowadzonej przez spółdzielnię. 

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, a także na pokrycie kosztów działalności społeczno-wychowawczej prowadzonej 
przez spółdzielnię 

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  osoby zamieszkujące 
w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na 
tych samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art.5 ustawy. 

4. Członkowie spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu, są 
obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów budowy lokali przez wnoszenie 
wkładów mieszkaniowych lub budowlanych. Od chwili postawienia im lokali do 
dyspozycji  uiszczają oni opłaty określone w ust. 1-3. 

5. Koszty eksploatacji i utrzymania, o których mowa w ust. 1-3, obejmują zwłaszcza koszty 
administrowania nieruchomością, koszty dostawy energii cieplnej (na potrzeby ogrzania 
lokali i pogrzania wody), dostawy wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, 
domofonów, oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, czynności kontrolno – 
konserwacyjne wynikające z Prawa Budowlanego, obsługa techniczna, ubezpieczenia, 
podatki, opłaty oraz odpisy na fundusz remontowy spółdzielni itp. 

6. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten 
fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia 
na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami 
spółdzielni.  

7. Za opłaty, o których mowa w ust. 1-3 odpowiadają solidarnie z członkami spółdzielni lub 
właścicielami lokali niebędącymi członkami spółdzielni, osoby pełnoletnie stale z nimi 
mieszkające w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich 
utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu. 

8. Udział właściciela lokalu w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni 
użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej 
powierzchni wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi w budynku bądź 
budynkach, stanowiących odrębną (wydzieloną) nieruchomość. Za powierzchnię 
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użytkową lokalu i pomieszczeń przynależnych przyjmuje się powierzchnie wykazane w 
dokumentacji projektowo-technicznej budynku (nieruchomości).  

9. Członkowie  spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych 
wraz z opłatami wymienionymi w ust. 1 zobowiązani są również do spłaty kredytów 
zaciągniętych przez spółdzielnię na budowę ich lokali. 

10. Ustanowienie hipoteki na nieruchomości w związku z zabezpieczeniem kredytu 
zaciąganego przez spółdzielnię wymaga zgody większości osób posiadających tytuł 
prawny do lokalu w tej nieruchomości. Środki finansowe pochodzące z tego kredytu 
przeznacza się wyłącznie na potrzeby tej nieruchomości. 

 
§ 50 

 
1. Zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania 

wysokości opłat, o których mowa w §49 określa regulamin uchwalony przez Radę 
Nadzorczą. 

2. Spółdzielnia pobiera opłaty manipulacyjne za czynności dokonywane na wniosek 
członków bądź osób niebędących członkami spółdzielni we wszystkich sprawach, co do 
których zgłoszone zostały wnioski. Rodzaj tych opłat i ich wysokość ustalana jest w 
regulaminie zatwierdzonym przez Zarząd spółdzielni. 
 

§ 51 
 

Różnica między faktycznymi kosztami i faktycznymi przychodami gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi w wyodrębnionej nieruchomości zwiększa odpowiednio koszty lub 
przychody w roku następnym. 

 
§ 52 

 
1. Opłaty, o których mowa w § 49 powinny być uiszczane  co miesiąc do ostatniego dnia 

każdego miesiąca. Nie wniesienie opłat w terminie powoduje naliczenie odsetek 
ustawowych w okresach rocznych od 01 listopada do 31 października następnego roku. 
W uzasadnionych przypadkach Zarząd może nie naliczać (wstrzymać naliczanie) części 
lub całości odsetek pod warunkiem złożenia w okresie od 01 listopada do 31 grudnia 
danego roku właściwego w tym zakresie wniosku. 

2. Należności zasądzone podlegają wpłatom zgodnie z wyrokami sądowymi lub nakazami 
zapłaty. Osoba zobowiązana na podstawie wyroku sądowego lub nakazu zapłaty do 
zapłaty należności na rzecz spółdzielni ma obowiązek uiścić je w całości, chyba że 
spółdzielnia zawrze z nią ugodę, w której określi inne warunki spłaty zasądzonych 
należności. 

3. Nieterminowe wpłaty wymagalnych opłat ewidencjonuje się w pierwszej kolejności na 
pokrycie naliczonych odsetek, a następnie na najdalej wymagalne należności. W 
przypadku dokonania wpłat bez wskazania należności, których wpłata dotyczy, 
spółdzielnia sama kwalifikuje należności, które mają zostać zaspokojone. Nie dotyczy to 
należności określonych w ust. 2, chyba że nie pozostały już żadne inne należności do 
zapłaty. 

4. O zmianie wysokości opłat spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których 
mowa w §49 ust. 1-3, co najmniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca 
kalendarzowego. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.  

5. W przypadku zmiany wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od spółdzielni, 
spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których mowa w §49 ust. 1-3, co 
najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż 
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ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat wymaga 
uzasadnienia na piśmie.  

6. Spółdzielnia jest obowiązana, na żądanie członka spółdzielni lub właściciela lokalu 
niebędącego członkiem spółdzielni przedstawić kalkulację wysokości opłat. 

7. Członkowie spółdzielni oraz właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni mogą 
kwestionować zasadność 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. 

8. Spłatę kredytów, o których mowa w § 49 ust.9 członek dokonuje do dnia trzydziestego 
każdego miesiąca kwartału za mijający miesiąc. Nie wniesienie raty spłaty kredytu 
powoduje naliczenie odsetek ustawowych. Zarząd, w uzasadnionych przypadkach może 
umorzyć w części lub w całości naliczone odsetki.  

9. Ust. 4, 5 i 7 nie ma zastosowania do zmian wysokości raty kredytowej.  
 
 
VIII. GOSPODARKA  SPÓŁDZIELNI 
  

§ 53 
 

Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego. 
 

§ 54 
 

1. Fundusze spółdzielni stanowią: 
- fundusz udziałowy, 
- fundusz zasobowy, 
- fundusz wkładów mieszkaniowych, 
- fundusz wkładów budowlanych, 

2. Spółdzielnia tworzy następujące fundusze specjalne: 
- fundusz na remonty 
- fundusz świadczeń socjalnych. 

3. Inne fundusze mogą  być tworzone na podstawie uchwały Rady Nadzorczej. 
4. Szczegółowe zasady tworzenia i gospodarowania funduszami, o których mowa w ust. 2-3 

określają  regulaminy uchwalone zgodnie z kompetencjami organów spółdzielni. 
 

§ 55 
 

1. Zysk bilansowy po uwzględnieniu odliczeń ustawowych spółdzielnia przeznacza na 
pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie 
obciążającym członków. 

2. Stratę bilansową pokrywa się z funduszy wg następującej kolejności; 
1) z funduszu zasobowego, 
2) z funduszu udziałowego. 

 
§ 56 

 
W sprawach gospodarki spółdzielni oraz prowadzenia rachunkowości w zakresie 
nieuregulowanym w statucie obowiązują odpowiednie przepisy ustawy. 
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§ 57 
 

W razie likwidacji spółdzielni obowiązują przepisy ustawy prawo spółdzielcze. 
 
 
IX. ORGANY  SPÓŁDZIELNI 
 

§ 58 
 

1. Organami Spółdzielni są: 
1) Walne Zgromadzenie spółdzielni, 
2) Rada Nadzorcza, zwana dalej „Radą”, 
3) Zarząd. 

2. Wybory do Rady dokonywane są w głosowaniu tajnym na Walnym Zgromadzeniu 
spółdzielni spośród nieograniczonej liczby kandydatów – członków. Odwołanie członka 
następuje także w głosowaniu tajnym. 

3. W celu obliczania wymaganej większości głosów przy wyborach do organów spółdzielni 
oraz przy podejmowaniu innych uchwał przez organy spółdzielni uwzględnia się tylko 
głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale– z zastrzeżeniem ust.4. Uchwały przyjmuje się 
zwykłą większością głosów. 

4. W celu obliczania wymagalnej większości głosów przy odwołaniach członków organów 
spółdzielni, o których mowa w ust.1 pkt. 2 i 3 przyjmuje się, iż uchwała zostaje przyjęta 
przy bezwzględnej większości 2/3 głosów oddanych na zebraniu – głosy wstrzymujące i 
przeciw zlicza się razem. 

5. Tryb zwoływania posiedzeń organów spółdzielni oraz sposób przeprowadzenia wyborów 
i warunki podejmowania uchwał przez te organy określa statut oraz regulaminy tych 
organów. 

6. Wyboru i odwołania członków Zarządu  dokonuje Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym 
z zastrzeżeniem § 73 ust.4. 

 
1. Walne Zgromadzenie spółdzielni. 
 

 § 59 
 

Walne Zgromadzenie spółdzielni jest najwyższym organem spółdzielni. 
 

§ 60 
 

1. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. 
Osoby ubezwłasnowolnione i osoby małoletnie biorą udział w Walnym Zgromadzeniu 
przez swoich opiekunów lub przedstawicieli ustawowych, a osoby prawne – przez 
ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może zastępować więcej 
niż jednego członka. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności ma być udzielone na 
piśmie. 

2. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów. 
3. W Walnym Zgromadzeniu spółdzielni mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym 

przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona oraz 
przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej, a także zaproszeni przez Zarząd lub Radę 
Nadzorczą goście. 
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4. Członek ma prawo do korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy 
eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania 
głosu. 

 
§ 61 

 
Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia spółdzielni należy: 

1. uchwalenie kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej, 
2. rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i 

sprawozdań finansowych (bilansów) oraz podejmowanie uchwał, co do wniosków 
członków spółdzielni, Rady Nadzorczej lub zarządu w tych sprawach i udzielaniu 
absolutorium członkom Zarządu, 

3. rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego 
z działalności spółdzielni oraz podejmowaniu uchwał w tym zakresie, 

4. podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) 
lub sposobu pokrycia strat, 

5. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej 
wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, 

6. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji 
gospodarczych oraz występowania z nich, 

7. oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć, 
8. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się spółdzielni, podziału spółdzielni oraz 

likwidacji spółdzielni, 
9. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady 

Nadzorczej, 
10. uchwalanie zmian statutu, 
11. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia spółdzielni ze związku 

oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie, 
12. wybór delegatów na zjazd związków, w których spółdzielnia jest zrzeszona, 
13. uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia spółdzielni i Rady 

Nadzorczej, 
14. wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej. 

 
§ 62 

 
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółdzielni zwołuje zarząd raz w roku w terminie do 

trzydziestego czerwca. 
2. Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółdzielni na żądanie: 

1) Rady Nadzorczej, 
2) przynajmniej jednej dziesiątej członków spółdzielni, 
3) z własnej inicjatywy – w przypadku zaistnienia ważnych powodów. 

3.   Ilość członków o których mowa w ust. 2 pkt. 2, przyjmuje się na dzień złożenia wniosku. 
4.  Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia spółdzielni powinno być złożone na piśmie z 

podaniem celu jego zwołania. 
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółdzielni w wypadkach określonych w ust.2 

powinno być zwołane przez Zarząd w takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu 
sześciu tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi zwołuje je Rada 
Nadzorcza lub Związek Rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona albo Krajowa 
Rada Spółdzielcza. 
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6.  Uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia spółdzielni mogą również żądać 
umieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad pod warunkiem wystąpienia z tym 
żądaniem w terminie do 15 dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia. 

 
§ 63 

 
1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni zawiadamia się 

członków spółdzielni, Związek Rewizyjny i Krajową Radę Spółdzielczą, co najmniej na 
21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Spółdzielni. Związek Rewizyjny i 
Krajową Radę Spółdzielczą zawiadamia się na piśmie, natomiast członków Spółdzielni 
zawiadamia się poprzez wywieszenie zawiadomień na tablicach ogłoszeń umieszczonych 
na klatkach schodowych budynków spółdzielczych, w siedzibie spółdzielni oraz stronie 
internetowej spółdzielni.   

2. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o 
miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem 
obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami. 

3. W przypadku wniesienia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia spółdzielni 
dodatkowych spraw, uzupełniony porządek powinien być podany do wiadomości na pięć 
dni kalendarzowych przed terminem Walnego Zgromadzenia spółdzielni w sposób 
określony w ust. 1 i 2. 
 

§ 64 
 

1. Walne Zgromadzenie spółdzielni jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim 
członków. 

2. Walne Zgromadzenie spółdzielni może podejmować uchwały jedynie w sprawach 
objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób 
określony w § 63. 

3. Walne Zgromadzenie Spółdzielni może zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych 
porządkiem obrad. 

4. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu spółdzielni odbywa się jawnie z wyjątkiem 
wyborów do organów spółdzielni i odwołania członków organów spółdzielni. Na żądanie 
minimum ½ liczby członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu spółdzielni zarządza 
się głosowanie tajne również w innych sprawach objętych porządkiem obrad. 

5. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części 
Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie 
większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.  

6. W sprawach likwidacji spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu 
zobowiązań likwidowanej spółdzielni, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki 
organizacyjnej do podjęcia uchwały konieczne jest aby w posiedzeniach wszystkich 
części Walnego Zgromadzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie, 
uczestniczyła łącznie co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do  głosowania. 

7. W sprawach dotyczących zbycia nieruchomości spółdzielni przyjmuje się, iż uchwała 
zostaje podjęta przy bezwzględnej większości 2/3 oddanych głosów, bierze się pod uwagę 
tylko głosy „za” i „przeciw”.  

8. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad walnego 
zgromadzenia lub jego wszystkich części 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 lub 
jego pierwszej części. 
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9. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 8, w 
terminie do 15 dni przed dniem  posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej 
części. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków spółdzielni musi być poparty przez co 
najmniej 10 członków. 

10. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni 
przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. 

11. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod 
głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez 
członków spółdzielni. 

 
§ 65 

 
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia spółdzielni obowiązują wszystkich członków 

spółdzielni oraz wszystkie jej organy. 
2. Zarząd umożliwia członkom zaznajomienie się z treścią uchwał podjętych przez Walne 

Zgromadzenie spółdzielni poprzez udostępnianie ich do wglądu na żądanie członka. 
3. Członek spółdzielni oraz Zarząd mogą zaskarżyć do sądu każdą uchwałę z powodu jej 

niezgodności z prawem lub postanowieniami statutu. 
 

§ 66 
 

1. Obrady Walnego Zgromadzenia spółdzielni otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej 
lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej. 

2. Po rozpoczęciu obrad Walnego Zgromadzenia Przewodniczący lub osoba przez niego 
upoważniona odczytuje listę udzielonych pełnomocnictw. 

3. Walne Zgromadzenie spółdzielni wybiera prezydium w składzie, co najmniej: 
przewodniczący i sekretarz, które kieruje obradami Walnego Zgromadzenia spółdzielni. 
Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład prezydium Walnego Zgromadzenia 
spółdzielni. 

4. Szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad 
uchwalony przez Walne Zgromadzenie spółdzielni. 

 
§ 67 

 
1. Z obrad Walnego Zgromadzenia spółdzielni sporządza się protokół, który podpisują 

przewodniczący i sekretarz. Jeżeli zebranie nie mogło się odbyć, stosowny protokół 
podpisuje po dwóch członków Zarządu i Rady Nadzorczej. 

2. Protokoły są jawne dla członków spółdzielni, przedstawicieli Związku Rewizyjnego, w 
którym spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej. 

3. Protokoły przechowuje Zarząd spółdzielni, co najmniej przez dziesięć lat. 
 
2. Rada Nadzorcza 
 

§ 68 
 

1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. 
2. Członek Rady Nadzorczej 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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§ 69 
 

1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu członków wybranych spośród członków spółdzielni 
przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni na okres trzech lat. 

2. W skład Rady Nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej nie mogą wchodzić osoby, będące 
pracownikami spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej 
jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy przez członka rady nadzorczej ustaje 
jego członkostwo w radzie nadzorczej tej samej spółdzielni. 

3. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje. 
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa od zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółdzielni na 

którym Rada została wybrana do zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółdzielni 
odbytego po trzech latach od wyborów.  

5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został wybrany. 
Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach. 
1) odwołania większością bezwzględną 2/3 głosów przez organ, który dokonał wyboru, 
2) zrzeczenia się mandatu, 
3) ustania członkostwa w spółdzielni. 

6. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, Walne Zgromadzenie 
spółdzielni dokonuje wyboru – do końca kadencji – innego członka Rady Nadzorczej na 
najbliższym Walnym Zgromadzeniu spółdzielni. 

7. Jeżeli mandat utraciło na podstawie ust.5 pkt.2 i 3 więcej niż trzech członków Rady, 
Zarząd zobowiązany jest do przeprowadzenia wyborów uzupełniających w terminie 
dwóch miesięcy. Rada w tym okresie jest władna do podejmowania uchwał tylko przy 
obecności wszystkich pozostałych członków. 

8. Członek Rady nie może brać udział w głosowaniu w sprawach wyłącznie jego 
dotyczących. 

 
§ 70 

 
1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy: 

1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej, 
2) nadzór i kontrola działalności spółdzielni poprzez: 

a) badania okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych, 
b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez spółdzielnię jej zadań 

gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez spółdzielnię 
praw jej członków, 

c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków 
organów spółdzielni i jej członków. 

3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia 
zakładu lub innej jednostki organizacyjnej, 

4) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz 
występowania z nich,  

5) zatwierdzenie struktury organizacyjnej spółdzielni, 
6) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu, 
7) składanie Walnemu Zgromadzeniu spółdzielni sprawozdań zawierających w 

szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych, 
8) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między 

spółdzielnią, a członkami Zarządu oraz reprezentowanie spółdzielni przy tych 
czynnościach. Do reprezentowania spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady 
Nadzorczej przez nią upoważnionych, 

9) uchwalanie regulaminu zarządu, 
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10) uchwalanie zasad wynagradzania i warunków pracy członków Zarządu i Głównego 
Księgowego, 

11) uchwalanie zasad rozliczania kosztów budowy i ustalania wysokości wkładów, 
12) uchwalanie zasad rozliczania kosztów poniesionych na modernizację budynków, 
13) uchwalanie regulaminu przeprowadzania przetargów na roboty budowlane, 

remontowo-budowlane i inne, 
14) uchwalanie zasad rozliczeń energii cieplnej zużytej na cele centralnego ogrzewania i 

podgrzania wody wraz ze zmianą współczynników, 
15) uchwalanie regulaminu odcinania dopływu wody ciepłej do mieszkań i lokalu 

usługowych, 
16) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i ciepłej oraz 

odprowadzania ścieków, 
17) uchwalanie szczegółowych zasad rozliczania kosztów gospodarki zasobami 

mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale, 
18) uchwalanie regulaminu używania lokali oraz porządku domowego, 
19) uchwalanie regulaminów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, 
20) uchwalanie regulaminu zasad gospodarki finansowej oraz tworzenia i gospodarowania 

funduszami, 
21) uchwalanie regulaminu tworzenia i wydatkowania środków funduszu na remonty 

zasobów mieszkaniowych, 
22) uchwalanie regulaminu określającego obowiązki spółdzielni i jej członków w zakresie 

napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń przy zwalnianiu lokalu, 
23) uchwalanie regulaminu udostępniania dokumentów, 
24) wybór i odwoływanie członków Zarządu, 
25) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 
26) podejmowanie uchwał w przedmiocie umarzania nieściągalnych wierzytelności 

spółdzielni, 
27) zwoływanie Walnego Zgromadzenia spółdzielni w warunkach określonych w statucie, 
28) podejmowanie uchwał w sprawie przeprowadzenia lustracji i uczestniczenie w 

lustracji spółdzielni oraz nadzorowanie wykonania zaleceń polustracyjnych, 
29) inne działania wymienione w statucie lub ustawie. 

2. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników spółdzielni wszelkich 
sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan 
majątku spółdzielni. 

3. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu 
Spółdzielni. 

 
§ 71 

 
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego 

nieobecności – zastępca przewodniczącego, co najmniej raz na trzy miesiące. 
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołują przewodniczący poszczególnych części 

Walnego Zgromadzenia spółdzielni w terminie 14 dni od odbycia Walnego Zgromadzenia 
lub jego ostatniej części w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej. 

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek trzech członków Rady 
Nadzorczej lub na wniosek Zarządu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia 
zgłoszenia wniosku. 

4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, prezydium Rady Nadzorczej i Komisji mogą 
uczestniczyć z głosem doradczym Zarząd, przedstawiciele związku, w którym 
spółdzielnia jest zrzeszona oraz zaproszeni goście. 
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§ 72 
 

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona prezydium Rady Nadzorczej, w skład którego 
wchodzą: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz. 

2. Zadaniem prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy rady oraz pracy komisji. 
3. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona komisję rewizyjną oraz może powołać inne 

komisje stałe lub czasowe. 
4. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej 

wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 30% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Jeżeli w danym miesiącu posiedzenia Rady 
Nadzorczej nie odbyły się, to wynagrodzenie, o którym mowa wyżej nie przysługuje. 

5. Wewnętrzną strukturę Rady Nadzorczej, szczegółowy zakres działania, tryb obradowania 
i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin. 

 
3. Zarząd 

§ 73 
 

1. Zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 
2. Zarząd składa się z dwóch do trzech członków, w tym prezesa. 
3. Powołania i odwołania Członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza. Odwołanie 

wymaga pisemnego uzasadnienia. 
4. Walne Zgromadzenie Spółdzielni może odwołać tych członków Zarządu, którym nie 

udzieliło absolutorium. Podjęcie uchwały w tym zakresie nie musi być objęte porządkiem 
obrad. 

5. Odwołanie członka Zarządu, o którym mowa w ust.3 i 4 następuje większością 
bezwzględną 2/3 głosów oddanych na zebraniu (głosy „wstrzymujące” i „przeciw” 
odwołaniu liczone są razem). 

6. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy. 
7. Członek Zarządu nie może brać udział w głosowaniu w sprawach wyłącznie jego 

dotyczących. 
 

§ 74 
 

1. Członek Zarządu odpowiada wobec spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub 
zaniechaniem  sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni, chyba że 
nie ponosi winy. 

2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych  w 
ustawie lub statucie innym organom spółdzielni, a w szczególności: 
1) podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich,  
2) sporządzanie projektów planów gospodarczych, 
3) prowadzenie gospodarki spółdzielni w ramach uchwalonych planów i związanych z 

tym czynności organizacyjnych i finansowych, 
4) zabezpieczenie majątku spółdzielni, 
5) sporządzanie rocznych sprawozdań działalności spółdzielni wraz ze sprawozdaniem 

finansowym oraz przedkładanie ich do Walnego Zgromadzenia spółdzielni, 
6) zwoływanie Walnego Zgromadzenia spółdzielni, 
7) zawieranie umów, zaciąganie kredytów bankowych oraz innych zobowiązań, 
8) udzielanie pełnomocnictw, 
9) współdziałanie z organami władzy i administracji samorządowej i państwowej oraz 

organizacjami spółdzielczymi, gospodarczymi i społecznymi, 



 27 

10) ustalanie wartości rynkowej lokali poprzez zlecanie usług wyceny uprawnionym 
rzeczoznawcom, 

11) podejmowanie decyzji i występowanie z wnioskiem w sprawie scalania lub podziału 
nieruchomości oraz podejmowanie czynności związanych z rozgraniczeniem lub 
połączeniem nieruchomości, 

12) podejmowanie decyzji i występowanie z wnioskiem o zmianę okresu użytkowania 
wieczystego, 

13) określanie przedmiotu odrębnej własności lokali, 
14) żądanie przeniesienia własności na spółdzielnię zajętej działki, 
15) określanie i przyznawanie służebności gruntowych, sieciowych, instalacyjnych itp. 

wynikających z decyzji administracyjnych bądź podziału lub scalania nieruchomości 
oraz ustalanie opłat za prawo służebności, 

16) Zarząd spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości: 
 a) ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w §49 ust. 1-3, 

b) ewidencję i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego, o których 
mowa w § 49 ust. 6; ewidencja i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu 
remontowego na poszczególne nieruchomości powinny uwzględnić wszystkie 
wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości. 

17) Uchwalanie następujących regulaminów: 
- Zakładowy Plan Kont  
- Regulamin ochrony p.poż.  
- Regulamin pracy SM „Polne”  
- Instrukcja kancelaryjna SM „Polne” w Lubinie  
- Instrukcja sporządzania, obiegu, kontroli i przechowywania dokumentów oraz 

kontroli wewnętrznej  w  SM „Polne” w Lubinie   
- Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników 

zatrudnionych w SM „Polne 
- innych regulaminów nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów 

spółdzielni. 
3. Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu spółdzielni. 
 

§ 75 
 

1. Zarząd pracuje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach: w okresie pomiędzy 
posiedzeniami Zarząd wykonuje swoje funkcje poprzez prezesa Zarządu. 

2. Sprawy zastrzeżone do decyzji kolegialnych, tryb obradowania i podejmowania uchwał 
oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin Zarządu uchwalany przez Radę 
Nadzorczą. 

 
§ 76 

 
1. Oświadczenia woli za spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek 

Zarządu i pełnomocnik. 
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust.1 składa się w ten sposób, że pod nazwą spółdzielni 

osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy. 
3. Oświadczenia pisemne skierowane do spółdzielni, a złożone w jej lokalu albo jednemu z 

członków Zarządu lub pełnomocnikowi, mają skutek prawny względem spółdzielni jeżeli 
zostały opatrzone potwierdzeniem otrzymania oświadczenia. 
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X. PRZEPISY KOŃCOWE 
 

§ 77 
 

Spółdzielnia umieszcza ogłoszenia przewidziane w przepisach prawa w Monitorze 
Spółdzielczym wydanym przez Krajową Radę Spółdzielczą. 
 

§ 78 
 

W sprawach nieuregulowanych w statucie obowiązują przepisy ustawy Prawo spółdzielcze, 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks Cywilny oraz innych ustaw. 
 

§ 79 
 

W przypadkach wprowadzenia zmian w ustawach bądź uznania przepisów za niezgodne z 
Konstytucją i gdy jednocześnie kolidują one z przepisami niniejszego statutu, przyjmuje się 
za nieważne przepisy statutu, których one dotyczą. Zmiany w przepisach statutu powinny być 
rozpatrzone na najbliższym  zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółdzielni. 
 

§ 80 
 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie z mocą obowiązującą 
od dnia zarejestrowania. Równocześnie traci moc statut uchwalony przez NZPCz w dniu 
20.11.2007 r. z późniejszymi zmianami. 
 
 
 
 
 
Niniejszy Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Polne” w Lubinie został uchwalony przez Walne 
Zgromadzenie w dniach 23,24,25.05.2018 r. a zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-
Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 03.12.2018 r. 
 
 
 


