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STATUT Spoldzielni Mieszkaniowej „JEDNOSC' w Piasecznie 

R O Z D Z I A L I 
P O S T A N O W I E N I A O G O L N E 

§ 1 . 
1. Spoldzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osob, o zmiennym skladzie 

osobowym i zmiennym fimduszu udzialowym, prowadz^cym w interesie swoich czlonkow 
wspoln^ dzialalnosc gospodarcz^. 

2. Spoldzielnia nosi nazw? Spoldzielnia Mieszkaniowa „Jednosc", zwana dalej Spoldzielni^ 
a jej siedzib^ jest Piaseczno. 

§2 . 
Spoldzielnia prowadzi swoj^ dzialalnosc na podstawie ustawy Prawo spoldzielcze, ustawy 
o spoldzielniach mieszkaniowych i itmych ustaw oraz postanowien niniejszego statutu. 

§ 3 . 
Maj^tek Spoldzielni jest prywatn^ wlasnosci^jej czlonkow. 

1. Celem Spoldzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb czlonkow oraz 
ich rodzin, przez dostarczanie czlonkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domow 
jednorodziimych, a takze lokali o innym przeznaczeniu. 

2. Przedmiotem dzialalnosci Sp61dzielni jest; 
1) budowanie lub nabywanie budynkow w celu ustanowienia na rzecz czlonkow 

spoldzielczych lokatorskich praw do znajduj^cych si? w tych budynkach lokali 
mieszkalnych, 

2) budowanie lub nabywanie budynkow w celu ustanowienia na rzecz czlonkow odrebnej 
wlasnosci znajduj^cych si? w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym 
przeznaczeniu, a takze ulamkowego udziahi we wspolwlasnosci w garazach 
wielostanowiskowyeh, 

3) budowanie lub nabywanie domow jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz czlonkow 
wlasnosci tych domow, 

4) udzielanie pomocy czlonkom w budowie przez nich budynkow mieszkalnych lub domow 
jednorodziimych, 

5) budowanie lub nabywanie budynkow w celu wynajmowania lub sprzedazy znajduj^cych si? 
w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu. 

Spoldzielnia moze przejmowac budynki nie stanowi^ce jej wlasnosci w zarz^d, w tym moze na 
zasadach okreslonych przepisami ustawy o wlasnosci lokali, sprawowac zarz^d nieruchomosci^ 
wspoln^. 

§6 . 
W celu realizacji statutowych zadah Spoldzielnia: 

1) nabywa tereny na wlasnosc lub w uzytkowanie wieczyste za zgod^ Walnego Zgromadzenia, 
2) buduje lub nabywa domy mieszkalne, urz^dzenia pomocnicze i gospodarcze oraz lokale 

uzytkowe za zgod^ Walnego Zgromadzenia, 
3) prowadzi gospodark? zasobami mieszkaniowymi oraz zarz^dza maj^tkiem wlasnym, 
4) moze prowadzic dzialalnosc spoleczno - kulturaln^ za zgod^ Walnego Zgromadzenia, 
5) moze za zgod^ Walnego Zgromadzenia prowadzic zaklady remontowe i zaklady produkcji 

pomocniczej. 

ODPIS 

3 



^ STATUT Spoldzielni Mieszkaniowej „JEDNQSC' w Piasecznie 

R O Z D Z I A L I I 
C Z L O N K O S T W O 

A. Warunki uzyskania czlonkostwa 

§7 . 
1. Czlonkami Spoldzielni mog4 bye: 

1) osoby fizyczne, 
2) osoby prawne. 

§8 . 
1. Osoba fizyczna moze bye przyj?ta w poczet czlonkow Spoldzielni jezeli: 

1) zawarla ze Spoldzielni^ umow? o: 
a) ustanowienie spoldzielczego prawa do oznaczonego indywidualnie lokalu, 
b) ustanowienie lub przeniesienie na jej rzecz prawa odrebnej wlasnosci oznaczonego 

indywidualnie lokalu, garazu lub udziahi we wspolwlasnosci lokalu garazowego, 
2) ubiega si? o czlonkostwo i uzyskanie prawa do lokalu w drodze zamiany z czionkiem 

Spoldzielni lub z osob^, ktorej shizy roszczenie o przyj?cie w poczet czlonkow i uzyskanie 
prawa do lokalu, 

3) ubiega si? o czlonkostwo w trybie art. 14 i 15 ustawy o spoldzielniach mieszkaniowych., 
4) malzonek jest czionkiem tej samej spoldzielni, 
5) jest licytantem. 

2. W poczet czlonkow moze bye przyj?ta ponownie osoba wykluczona ze Spoldzielni, ktora 
usun?la przyczyny wykluczenia a prawo. do lokalu nie wygaslo. 

§9 . 
1. Osoby przyst?puJ4ce do Spoidzielni obowiqzane ŝ  do zlozenia deklaracji czionkowskiej, 

wedlug wzoru ustalonego przez Spoldzielni?. 
2. Decyzj? o przyj?ciu w poczet czlonkow Spoldzielni podejmuje Zarz^d, w formie uchwaly, 

w ci^gu miesi^ca od zlozenia deklaracji. Przyj?cie powirmo bye stwierdzone na deklaracji 
podpisami dwoch czlonkow Zarz^du lub jednego czlonka Zarz^du i pelnomocnika Zarz^du, 
z podaniem daty uchwaly o przyj?ciu, o czym czlonek powinien zostac skutecznie 
poinformowany pisemnie w ci^gu dwoch tygodni od dnia jej podj?cia. 

3. Uchwala Zarz^du odmawiaj^ca przyj?cia, wraz z uzasadnieniem powinna bye dor?czona 
zainteresowanemu w ci^gu dwoch tygodni od dnia jej podj?cia. 

4. Od decyzji Zarz^du, o ktorej mowa w ust. 3, s h i ^ odwolanie do Rady Nadzorczej. Do 
post?powania odwolawczego stosuje si? odpowiednio przepisy statutu o post?powaniu 
wewn^trzspoldzielczym. 

§10. 

1. Zarz^d Spoldzielni prowadzi rejestr czlonkow zawieraj^cy ich imiona i nazwiska oraz 
miejsca zamieszkania (w odniesieniu do czlonkow b?d4cych osobami prawnymi - ich 
nazw? i siedzib?), wysokosc zadeklarowanych i wniesionych udziaiow, wysokosc 
wniesionych wkiadow, ich rodzaj - jezeli ŝ  to wklady niepieni?zne, zmiany tych danych, 
dat? przyj?cia w poczet czlonkow, dat? wypowiedzenia czlonkostwa i jego ustania. 

2. Czlonek Spoldzielni, jego malzonek i wierzyciel czionka lub Spoldzielni ma prawo 
przegl^dac ten rejestr. 

ODPIS 
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STATUT Spotdzieini Mieszkaniowej „JEDNOSC' w Piasecznie 

B. Prawa i obowi^zki cztonkow ' 

§ 1 1 . 
1. Czlonkowi Spoldzielni przysluguje prawo; 

1) wybierania i byeia wybieranym do organow Spoldzielni, 
2) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, 
3) korzystania wraz z osobami wspolnie zamieszkuj^cymi z wszelkich iimych urzadzen i uslug 

Spoldzielni, 
4) otrzymania odpisu statutu i regulaminow oraz kopii uchwal organow Spoldzielni 

i protokolow obrad organow Spoidzielni, protokoiow lustracji, rocznych sprawozdan 
finansowych oraz faktur i umow zawieranych przez Spoidzielni? z osobami trzecimi. 
Koszty sporz^dzania odpisow i kopii tych dokumentow, z wyj^tkiem statutu i regulaminow 
uchwalonyeh na podstawie statutu, pokrywa czlonek spotdzieini wnioskuj^cy o ich 
otrzymanie, 

5) zaskarzania do S^du uchwal Walnego Zgromadzenia z powodu ich niezgodnosci 
z przepisami prawa lub Statutu, 

6) przegl^dania rejestru czlonkow Spoldzielni oraz wgl^du w siedzibie Spoidzielni do 
wiasnych akt czlonkowskich, 

7) otrzymywania, w sposob okreslony w statucie informacji o czasie, miejscu i porz^dku obrad 
Walnego Zgromadzenia, 

8) z^dania rozpatrzenia przez wiasciwe organy Spoldzielni wnioskow dotyczacych jej 
dzialalnosci. 

2. Spoldzielnia moze odmowic czlonkowi wgl^du do umow zawieranych z osobami trzecimi, 
jezeli naruszaloby to prawa tych osob lub, jezeli istnieje uzasadniona obawa, ze czlonek 
wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Spoldzielni i przez to 
moze wyrz^dzi Spoldzielni znaczn^ szkod?. Odmowa powirma bye wyrazona na pismie. 
Czlonek, ktoremu odmowiono wgl^du do xmiow zawieranych przez Spoidzielni? z osobami 
trzecimi, moze zlozyc wniosek do s^du rejestrowego o zobowi^nie Spoidzielni do 
udost?pnienia tych umow. Wniosek nalezy zlozyc w terminie 7 dni od dnia dor?czenia 
czlonkowi pisemnej odmowy. 

3. Zarz^d jest zobowi^zany umieszczac na stronie intemetowej Spoidzielni - statut, 
regulaminy, uchwaly i protokoiy obrad organow Spoldzielni, a takze protokoiy lustracji i 
roczne sprawozdania finansowe. 

§12. 
Czlonek Spoldzielni jest obowi^ny do: 

1) przestrzegania przepisow prawa, statutu i aktow wewn^trzspoldzielczych wydanych na 
podstawie obowiqzuj^cych przepisow, 

2) wniesienia wpisowego, udziaiow i innych oplat zgodnie ze statutem, 
3) wniesienia wkiadu mieszkaniowego lub budowlanego (w tym spiaty kredytu wraz z 

odsetkami) na zasadach okreslonych w statucie, chyba ze wklad zostal uiszczony przez 
malzonka b?d4cego juz erfonkiem Spoldzielni, 

4) wniesienia kaucji zabezpieczaj^cej, w przypadku najmu lokalu lub garazu, 
5) uiszczania w terminie oj^at za uzywanie lokalu lub garazu, 
6) dbania o dobro, rozwoj Spotdzieini i poszanowanie jej mienia, 
7) uczestniczenia w pokiywaniu strat Spoidzielni do wysokosci zadeklarowanych udziaiow, 
8) zawiadamiania Spoldzielni o zmianie danych zawartych w deklaracji przyst^pienia w poczet 

czlonkow, w terminie 30 dni od zaistnienia zmiany, a w szczegolnosci adresu do dor?ezeh 
korespondencji, ilosci osob zamieszkuj^cych w lokalu, 

9) udost?pniania lokalu lub garazu w razie koniecznosci przeprowadzenia remontu, 
modemizacji lub usuni?cia awarii. 

5 



STATUT Spotdzieini Mieszkaniowej „jnEDNOSC' w Piasecznie 

C. Postepowanie wewnatrzspoldzielcze 
_ p 

§ 13. Kjur 
1. Wnioski czlonkow skierowane do Zarz^du powinny bye rozpatrzone w ci^gu jednego miesiqca, 

a jesli sprawa jest skomplikowana - w ci^gu dwoch miesi?cy od daty zlozenia. 
2. Zarz^d Spoldzielni jest zobowi^ny dor^czyc decyzje w terminie dwoch tygodiri od daty jej 

podj?cia. 
3. O podj?tej negatywnej decyzji Zarz^d zawiadamia zainteresowanego na pismie, podaj^c jej 

uzasadnienie i poucza o prawie wniesienia odwolania do Rady Nadzorczej, w terminie dwoch 
tygodni od otrzymania zawiadomienia - za wyj^tkiem decyzji, o ktorych mowa 
w ust. 6. 

4. W przypadkach okreslonych w ust. 3 Rada Nadzorcza obowiqzana jest rozpatrzyc odwolanie 
czlonka w ci^gu 3 miesi?cy od dnia jego wniesienia i dor?czyc odwoluj^cemu si? odpis 
uchwaly wraz z uzasadnieniem w terminie dwoch tygodni od dnia jej podj?cia. Decyzja Rady 
Nadzorczej w tym przypadku jest ostateczna. 

5. Od uchwaly podj?tej przez Rad? Nadzorcz^ w pierwszej instancji przysluguje odwolanie 
do Walnego Zgromadzenia Spoldzielni za posrednictwem Zarz^du Spoldzielni w terminie 
jednego miesi^ca od dnia dor?czenia decyzji. Odwolanie powinno bye rozpatrzone 
na najblizszym Zebraniu. 

6. Uchwala Walnego Zgromadzenia jest ostateczna w post?powaniu wewn^trzspoldzielczym 
i podlega dor?czeniu czlonkowi wraz z uzasadnieniem w ci^gu dwoch tygodni od dnia jej 
podj?cia. 

7. Odwolania od decyzji Zarz^du wynikaj^ce z postanowien art. 42 ustawy o spoldzielniach 
mieszkaniowych rozpatrywane mog^ bye wyl^cznie w trybie okreslonym postanowieniami tej 
ustawy. 

8. Czlonkowie Spoldzielni mog^ dochodzic swoich praw na drodze s^dowej. W wypadku 
zaskarzenia przez czlonka uchwaly w post?powaniu wewn^trzspoldzielczym i s^dowym, 
post?powanie wewnatrzspoldzielcze ulega imiorzeniu. 

9. W przypadku gdy korespondencja wyslana do czlonka Spoldzielni dwukrotnie listem 
poleconym zostanie zwrocona, a adresat nie podal aktualnego miejsca swojego pobytu, 
przyjmuje si? iz zostala ona skutecznie dor?czona. 

D. Wpisowe, udziaty i wklady 

§14. 
1. Czlonkowie Spoldzielni wnosz^: 

1) wpisowe, ktore wynosi 1/10 minimalnego miesi?cznego wynagrodzenia za prac?, 
2) CO najmniej jeden udzial, ktory wynosi 1/20 minimalnego miesi?cznego wynagrodzenia za 

prac? z zaokr^gleniem do pelnego zlotego, 
3) wklad mieszkaniowy lub budowlany, 

§15 . 
1. Osoba fizyczna, b?d^ca czionkiem Spoldzielni, obowi^ana jest zadeklarowac co najmniej: 

1) jeden udzial, w stosimku do kazdego uzyskiwanego spoldzielczego prawa do lokalu 
mieszkalnego 

2) dwa udzialy do kazdego garazu, 
3) szesc udziaiow, w stosimku do kazdego uzyskiwanego spoldzielczego prawa do lokalu 

uzytkowego. 
2. Osoba prawna, b?d4ca czionkiem Spoldzielni, obowi^zana jest zadeklarowac co najmniej 10 

udziaiow, w stosunku do kazdego uzyskiwanego prawa do lokalu oraz 5 udziaiow 
w stosunku do kazdego uzyskiwanego prawa do garazu. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje si? 
odpowiednio w przypadku czlonkow ubiegaj^cych si? o uzyskanie odr?bnej wlasnosci lokalu, 
garazu lub wspolwlasnosci w lokalu garazowym. 

6 



STATUT Spotdzieini Mieszkaniowej „JEDNOSC' w Piasecznie 

4. Udzialy nie podlegaj^ kumulacji i liczone odr^bnie dla kazdego prawa. 

§16. 
1. Wpisowe i udzialy wnoszone w terminie dwoch tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia 

0 przyj?ciu w poczet czlonkow Spoldzielni albo od daty uzyskania prawa do lokalu lub garazu, 
nie pozniej jednak, niz przed udost?pnieniem lokalu lub garazu. Nie wplacenie wpisowego 
1 zadeklarowanych udziaiow w tym terminie moze spowodowac uchylenie si? przez Zarz^d 
od skutkow prawnych oswiadczenia woli o przyj?ciu w poczet czlonkow. 

2. Zwrot ponadobowi^kowych udziaiow nast?puje w ci^gu jednego miesi^ca 
3. Udzialy bylego czlonka w)^aca si? w ci^gu jednego miesi^ca po zatwierdzeniu sprawozdania 

finansowego za rok, w ktorym czlonek wyst^pil z z^daniem wyi^aty - pod warunkiem, ze jego 
> udzial nie zostal przeznaczony na pokrycie strat Spoldzielni. 

4. Sposob wyplaty, w przypadkach okreslonych w ust 2 i 3, czlonek obowi^zany jest uzgodnic we 
wlasciwym czasie ze Spoldzielni^. 

§17. 
1. Wkladem mieszkaniowym jest kwota wniesiona przez czlonka do Spoldzielni na pokrycie 

cz?sci kosztow budowy przypadaj^cych na jego lokal, stanowi^cych roznic? mi?dzy kosztem 
budowy przypadaj^cym na ten lokal a uzyskan^ przez Spoldzielni? pomocy ze srodkow 
publicznych. 

2. Wkladem budowlanym jest kwota wniesiona przez czlonka do Spoldzielni na pokrycie calosci 
kosztow budowy przypadaj^cych na jego lokal. 

3. Przez koszty budowy, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, rozumie si? cz?sc calkowitych kosztow 
inwestycji przypadaj^ca na dany lokal. 

§18. 
Wklad mieszkaniowy czlonek Spoldziehii obowi^zany jest wniesc w calosci przed uzyskaniem 
spoldzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. 

§19. 
Wklad budowlany czlonkowie wnosz^ na warunkach okreslonych zawart^ ze Spoldzielni^ xraiow^, 
jednakze nie pozniej niz w dniu przekazania lokalu do uzytkowania. 

§20. 
Wysokosc wkladu mieszkaniowego i budowlanego oraz harmonogram wplat zaliczek i rat na 
poczet wkiadow okresla Zarz^d w iraiowie. 

§ 2 1 . 
1. Wysokosc wkladu mieszkaniowego wnoszonego przez czlonka powinna odpowiadac roznicy 

mi?dzy kosztem budowy przypadaj^cym na jego lokal a uzyskan^ przez Sp^dzielni? pomocy 
ze srodkow publicznych lub z iimych srodkow uzyskanych na sfinansowanie kosztow budowy 
lokalu. Jezeli cz?sc wkladu mieszkaniowego zostala sfinansowana z zaci^gni?tego przez 
Spoldzielni? kredytu na sfinansowanie kosztow budowy danego lokalu, czlonek Spoldzielni 
zobowi^any jest uczestniczyc w splacie tego kredytu wraz z odsetkami w cz?sci pizypadaj^cej 
na jego lokal. 

2. Wysokosc wkladu budowlanego wnoszonego przez czlonka powinna odpowiadac calosci 
kosztow budowy przypadaj^cych na jego lokal. 

3. Wst?pna wysokosc wkiadow jest ustalana przez Zarz^d na podstawie wst?pnego kosztorysu 
zadania inwestycyjnego. 

4. Rozliczenie kosztow budowy nast?puje w terminie 6 miesi?cy od dnia oddania budynku do 
uzytkowania. 

GDP 
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STATUT Spoldzielni Mieszkaniowej „JEDNOSC' w Piasecznie 
I—̂  ^ ________—.—___—, • ^ • . —_ 

E. Rozliczenia z tytutu wkiadow i udziaiow i rownowartosci spoMzielczego 
j prawa do lokalu 

§22. 
W przypadku wygasni?cia spoldzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego 
Spoldzielnia, z zastrzezeniem art. 15 Ustawy o spoldzielniach mieszkaniowych, oglasza nie pozniej 
niz w ci^gu 3 miesi?cy od dnia oproznienia lokalu, zgodnie z postanowieniami statutu, przetarg na 
ustanowienie odrebnej wlasnosci tego lokalu. Warunkiem przeniesienia odrebnej wlasnosci lokalu 
jest wplata warto^ci uzyskanej w przetargu. 

1 §23 . 
11. W wypadku wygasni?cia spoldzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego 

Spoldzielnia wyplaca osobie uprawnionej wartosc rynkow^ tego lokalu. Przysluguj^ca osobie 
i uprawnionej wartosc lynkowa nie moze bye wyzsza od kwoty, jak^ Spoldzielnia uzyska od 

osoby obejmuj^cej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spoldzielni? zgodnie 
1 z postanowieniami niniejszego Statutu. 
12. Z wartosci rynkowej lokalu potr^ca si? przypadajqc^ na dany lokal cz?^c zobowi^an 

Spoldzielni zwi^zanych z budowy, o ktorych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy 
o spoldzielniach mieszkaniowych, w tym w szczegolnosci nie wniesiony wklad mieszkaniowy.. 
Jezeli Spoldzielnia skorzystala z pomocy uzyskanej ze srodkow publicznych lub z iimych 

i srodkow, potr^ca si? rowniez nominaln^ kwot? umorzenia kredytu lub dotacji, w cz?sci 
I przypadaj^cej na ten lokal oraz kwoty zaleglych oplat, o ktorych mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy 

o spoldzielniach mieszkaniowych, a takze koszty okreslenia wartosci rynkowej lokalu. 
3. Wynagrodzenie notariusza za ogol czyrmosci notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy 

oraz koszty s^dowe w post?powaniu wieczystoksi?gowym obciqzajq czlonka Spoldzielni, na 
rzecz ktorego Spoldzielnia dokonuje przeniesienia wlasnosci lokalu. 

4. Warunkiem wyplaty, o ktorej mowa w ust. 1, jest oproznienie lokalu. 

§24. 
1. W razie wygasni?cia spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu Spoldzielnia 

zobowiazana jest uiscic uprawnionemu rownowartosc tego prawa ustalon^ na dzien 
wygasni?cia prawa do lokalu. Za rownowartosc wlasnosciowego prawa do lokalu przyjmuje si? 
wartosc lokalu ustalon^ przez rzeczoznawe? maj^tkowego. 

2. Z rownowartosci spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu ustalonej w sposob 
przewidziany w ust. 1 potr^ca si? nie wniesiony przez czlonka cz?sc wkladu budowlanego oraz 
naleznosci Spoldzielni z tytulu zalegania w oplatach za uzywanie lokalu, remontow oraz koszt 
ustalenia wartosci rynkowej lokalu przez rzeczoznawe? maj^tkowego. W sytuacji gdy nie zostal 
splacony kredyt zaci^gni?ty przez Spoldzielni? na sfinansowanie kosztow budowy danego 
lokalu - potr^ca si? kwot? nie splaconego kredytu wraz z odsetkami. 

3. Obliczona na podstawie ust. 112 naleznosc nie moze bye wyzsza od kwoty, jak^ Spoldzielnia 
jest w stanie uzyskac od nast?pcy obejmuj^cego lokal w trybie przetargu. 

§25 . 
W razie ustania czlonkostwa przed: 

1) uzyskaniem prawa do lokalu, Spoldzielnia zwraca wniesiony wklad, bylemu czlonkowi lub 
jego spadkobiercom, wedlug zasad okreslonych umow^ gwarantuj^c^ ustanowienie prawa 
do lokalu, 

2) zawarciem umowy gwarantuj^cej ustanowienie prawa do lokalu, bylemu czlonkowi i jego 
spadkobiercom przysluguje zwrot kwot wfdaconych na poczet wkladu. 

GDP 
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ODP 
1. Rozliczenie z byiym czionkiem lub jego spadkobiercami powinno bye dokonane; 

1) z tytulu wldadu mieszkaniowego w przypadku wygasni?cia spoldzielczego lokatorskiego 
prawa do lokalu - na dzien ustania czlonkostwa, 

2) z tytulu rownowartosci spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu - na dzien 
przekazania lokalu Spoidzielni, 

3) z tytulu kwot wplaconych na wklad mieszkaniowy lub budowlany - na dzien ustania 
czlonkostwa. 

2. Wyplata kwot naleznych bylemu czlonkowi lub jego spadkobiercom, a takze nast?peom 
prawnym osoby prawnej nast^puje: 
1) z tytulu wkladu mieszkaniowego - nie pozniej niz w ci^gu 6 miesi?cy od dnia wygasni?cia 

lokatorskiego prawa do lokalu, a w razie koniecznosci przeprowadzenia post?powania 
spadkowego, w ci^gu 6 miesi?cy od zawiadomienia Spoldzielni o osobie dziedzicz^cej 
wklad, 

2) z tytulu rownowartosci wlasnosciowego prawa do lokalu - nie pozniej, niz w ci^gu 6 
miesi?cy od daty wygasni?cia tego prawa, a w razie koniecznosci przeprowadzenia 
post^powania spadkowego - w ci^gu 6 miesi?cy od zawiadomienia Spoldzielni o osobie 
dziedzicz^cej, 

3) z tytulu kwot wniesionych na poczet wkladu mieszkaniowego lub budowlanego - w ci^gu 6 
miesi?cy od dnia ustania czlonkostwa. 

§27. 

1. W razie zbycia wlasnosciowego prawa do lokalu przed wplat^ calego wkladu budowlanego, 
kwota stanowi^ca roznic? pomi?dzy wysokosciq^ wkladu budowlanego a wp>latami dokonanymi 
na poczet tego wkiadu staje si? natychmiast wymagalna. Dopuszcza si? zbycie spoidzielczego 
wlasnosciowego prawa do lokalu o niesplaconym kredycie przedmiotowym, o ile nabywca 
przejmie do spiaty pozostaly kredyt wraz z odsetkami. 

2. Postanowienia ust. 1 nie stosuje si? w sytuacji, gdy wlasnosciowe prawo do lokalu jest 
przedmiotem darowizny na rzecz zst?pnych, wst?pnych i malzonka czlonka, a jesli prawo do 
lokalu jest przedmiotem wspolnoty maj^tkowej malzonkow, takze wowczas, gdy darowizna 
nast?puje na rzecz wst?pnych i zst?pnych malzonka czionka Spoldzielni. 

3. Postanowienia ust. 1 nie stosuje si? rowniez, gdy zbycie wlasnosciowego prawa do lokalu 
nast?puje w ramach zamiany wzajemnej lokali. 

4. Czlonkowie Spoldzielni, ktorzy otrzymuj^ lokal obciqzony spiaty kredytu bankowego wraz ze 
skapitahzowanymi odsetkami od kredytu skladaj^ oswiadczenia o zobowi^aniu do spiaty tego 
kredytu. 

F. Ustanie czlonkostwa 

§28. 
Czlonkostwo w Spoldzielni ustaje na skutek: 

1) wyst^pienia czlonka za wypowiedzeniem, 
2) wykluczenia czlonka, 
3) wykreslenia czlonka, 
4) smierci czlonka, a w odniesieniu do osoby prawnej w przypadku jej ustania. 
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STATUT Spoldzielni Mieszkaniowej „JEDNOSC' #§PIS §29. 

1. Czlonek moze wyst^pic ze Spoidzielni za wypowiedzeniem, ktore pod rygorem niewaznosci 
powinno bye zlozone na pismie. 

2. Okres wypowiedzenia wynosi 1 (jeden) miesi^c i rozpoczyna si? od pierwszego dnia miesi^ca 
kalendarzowego nast^puj^cego po dniu zgloszenia wyst^pienia. Za porozumieniem stron okres 
wypowiedzenia moze bye skrocony. 

§30 . 

1. Spoldzielnia moze rozwi^zac stosunek czlonkostwa tylko przez wykluczenie albo 
i wykreslenie czlonka. 

{ 1. Wykluczenie Czlonka ze Spoidzielni moze nast^pic w wypadku, gdy z jego winy umyslnej lub 
z powodu razqcego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spoldzielni nie da si? pogodzic z 
postanowieniami Statutu Spoldzielni lub dobrymi obyezajami. 

2, Przyczyna wykluczenia moze bye w szczegolnosci: 
1) dzialanie na szkod? Spoidzielni, 
2) uci^zliwe i powtarzaj^ce si? zakiocanie porz^dku domowego, 
3) naruszanie przepisow prawa i postanowieri Statutu, 
4) nie wywiq^zywanie si? ze z o b o w i ^ n wobec Spoldzielni, w tym okreslonych w § 12 

Statutu, 
5) wprowadzenia Spoldzielni w bl^d w celu nabycia okreslonych uprawnien. 

3. Czionek Spoidzielni, posiadaj^cy prawa do kilku lokali lub lokalu i garazu moze zostac 
wykluczony ze Spoldzielni nawet wowczas, gdy tylko w stosunku do jednego z nich narusza 
postanowienia ust. 2. 

§32. 

1. Czlonek nie wykonuj^cy obowiqzkow statutowych z przyczyn przez niego nie zawinionych 
moze bye pozbawiony czlonkostwa przez wykreslenie z rejestru czlonkow Spoldziehii. 

2. Wykreslenie moze nast^pic w szczegolnosci, gdy czlonek: 
1) utracii spoldzielcze prawo do lokalu w wyniku podziahi maj^tku, na mocy ktorego prawo 

do lokalu przypadio bylemu maizonkowi czionka Spoidzielni; 
2) zbyl spoldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu, jezeli bylo to jego jedyne prawo do lokalu 

w zasobach Spoldzielni i nie wypowiedzial czlonkostwa; 
3) utracii spoldzielcze lokatorskie prawo do lokalu w skutek uchwaiy organ6w spoldzielni, 

jezeli bylo to jedyne jego prawo do lokalu w zasobach Spoidzielni; 
4) utracii spoldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu w postepowaniu egzekucyjnym, jesli 

bylo to jedyne jego prawo do lokalu w zasobach Spoidzielni; 
5) zbyl prawo odr?bnej wlasnosci lokalu, jesli bylo to jedyne jego prawo do lokalu w zasobach 

Spoidzielni i nie wypowiedzial czlonkostwa; 
6) utracii prawo do lokalu w wyniku orzeczenia s^dowego; 
7) wpisany na list? cdonkow oczekujacych nie przyjal dwoch propozycji dotyczacych 

zawarcia lunowy o ustanowienie prawa do lokalu w zasobach Spoidzielni; 
8) posiada prawo do lokalu w budynku, w ktorym wyodr?bniona zostala wlasnosc lokali i 

utworzona zostala wspolnota mieszkaniowa, ktorq nie zarz^dza Spoldzielnia, jesli nie 
przysluguje mu prawo do innego lokalu w zasobach Spoldziehii; 

3. ( Wykreslony w calosci.) 
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~> ' OUPIS 
1. Uchwai? o wykluczeniu lub wykresleniu czionka podejmuje Rada Nadzorcza na wniosek 

Zarz^du. Na posiedzenie, na ktorym ma bye rozpatrywana sprawa wykluczenia, Rada 
Nadzorcza zawiadamia pisemnie zainteresowanego czionka lub jego pelnomocnika, na co 
najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia. Jezeli czlonek nie przyb?dzie na 
posiedzenie, pomimo skutecznego zawiadomienia zgodnie z § 13 ust. 9, Rada Nadzorcza 
moze rozpatrzyc wniosek o wykluczenie bjjdz wykreslenie bcz jego udziahi. 

2. O wykluczeniu lub wykresleniu z rejestru czlonkow Spoldzielni Rada Nadzorcza 
zawiadamia zainteresowanego listem poleconym w ci^gu 14 dni od podj?cia uchwaiy. Do 
zawiadomienia nalezy dol^czyc uzasadnienie decyzji oraz pouczenie o trybie i terminie 
wniesienia odwolania. Uzasadnienie decyzji winno przedstawic w szczegolnosci motywy, 
ktorymi kierowala si? Rada Nadzorcza uznaj^c, ze jego zachowanie lub dzialanie 
wyczerpuje przesianki wykluczenia lub wykreslenia okreslone w Statucie. 

§34. 

1. Wykluczony lub wykreslony czlonek Spoldzielni ma prawo: 
1) odwolac si? od uchwaiy Rady Nadzorczej o wykluczeniu albo wykresleniu do 

Walnego Zgromadzenia, w terminie Imiesi^ca od dnia dor?czenia zawiadomienia o 
wykluczeniu lub wykresleniu wraz z uzasadnieniem, 

2) zaskarzyc uchwal? Rady Nadzorczej do s^du w terminie 6 tygodni od dnia 
dor?czenia czlonkowi uchwaiy z uzasadnieniem, przepisy art. 42 Ustawy prawo 
spoldzielcze stosuje si? odpowiednio. 

2. W wypadku wniesienia do Walnego Zgromadzenia odwoiania od uchwaiy Rady Nadzorczej w 
sprawie wykluczenia albo wykreslenia czionek Spoidzielni ma prawo bye obecny przy 
rozpatrywaniu odwolania i popierac je. 

3. Odwolanie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 powinno bye rozpatrzone na najblizszym Walnym 
Zgromadzeniu, nie pozniej jednak niz w ci^gu 12 miesi?ey od dnia wniesienia odwoiania. 
Odwoiuj^cy si? czionek Spoldzielni powinien bye zawiadomiony o terminie Walnego 
Zgromadzenia, co najmniej trzy tygodnie przed tym terminem. 

4. W wypadku bezskutecznego upiywu terminu do rozpatrzenia odwoiania przez Walne 
Zgromadzenie termin do zaskarzenia do s^du uchwaiy Rady Nadzorczej, o ktorym mowa w 
ust 1 pkt 2 biegnie od dnia, w ktorym odwolanie powinno bye najpoiniej rozpatrzone. 

5. Wykluczenie albo wykreslenie staje si? skuteczne z chwil^: 
1) bezskutecznego upiywu terminu do zaskarzenia do s^du uchwaly Rady Nadzorczej, 

chyba ze czionek przed uplywem tego terminu wniosi odwolanie od uchwaly Rady 
Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia, 

2) bezskutecznego upiywu terminu do wniesienia do Walnego Zgromadzenia odwolania 
od uchwaiy Rady Nadzorczej, jezeli termin ten jest dluzszy od terminu do zaskarzania 
do s^du uchwaiy Rady Nadzorczej, 

3) bezskutecznego upiywu terminu do zaskarzenia do s^du uchwaiy Walnego 
Zgromadzenia, 

4) prawomocnego oddalenia przez s^d powodztwa o uchylenie uchwaiy Rady Nadzorczej 
albo Walnego Zgromadzenia. 

§35 . 

Czionka zmarlego skresla si? z rejestru czlonkow Spoldzielni ze skutkiem od dnia, w ktorym 
nast^pila smierc. Osob? prawn^ skresla si? z rejestru czlonkow SpiWdzielni, ze skutkiem od dnia jej 
ustania. 
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R O Z D Z I A L I I I 

P R A W O D O L O K A L U M I E S Z K A L N E G O 

A. Przepisy ogolne 
§36. 

iSpdldzielcze prawo do lokalu uprawnia czlonka do uzywania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem 

§37. 

Czlonek Spoldzielni w zaleznosci od zawartej umowy, rodzaju wniesionego wkladu i zlozonego 
wniosku moze uzyskac: 

1) spoldzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, 
2) prawo odrebnej wlasnosci lokalu mieszkalnego. 

§38. 

1, Spoldzielcze prawo do lokalu mieszkalnego moze przyslugiwac osobie fizycznej, a w 
wypadkach okreslonych w ust. 2 takze osobie prawnej. 

2. Osoba prawna moze uzyskac prawo odrebnej wlasnosci do lokalu mieszkalnego dla oddania go 
w najem. 

§39. 

Po wygasnieciu spoldzielczego prawa do lokalu czlonek wraz z zamieszkuj^cymi z nim osobami 
lub osobami prawa jego reprezentuj^cymi o b o w i ^ n y jest do oproznienia lokalu w terminie trzech 
miesi?cy od wygasni?cia prawa i do przekazania lokalu Spoldzielni. Spoldzielnia nie ma 
obowi^zku dostarczenia lokalu zamiennego. 

B. Spoldzielcze lokatorskie prawo do lokalu 

§40. 

Sp6ldzielcze lokatorskie prawo do lokalu jest niezbywalne, nie podlega dziedziczeniu i nie podlega 
ogzekucji. 

§ 4 1 . 

1. Spoldzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego moze bye ustanowione w budynku 
stanowi^eym wlasnosc lub wspolwlasnosc Spoldzielni. 

2. Spoldzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwil^ zawarcia umowy 
mi?dzy czionkiem, a Spoldzielni^. Umowa powirma bye zawarta pod rygorem niewaznosci w 
formie pisemnej. 

3. Spoldzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego moze nalezec do jednej osoby albo do 
malzonkow. 

ODPIS 



ODP 
S T A T U T Spotdzieini Mieszkaniowej „JEDNOSC' w Piasecznie 

i , Na podstawie umowy o ustanowienie spoldzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 
mieszkalnego Spoldzielnia zobowi^je si? oddac czlonkowi lokal mieszkalny do uzywania 
przez czas nieoznaczony, a czlonek zobowi^ je si? wniesc wklad mieszkaniowy oraz uiszczac 
oplaty nalezne. 

§42. 

Pzlonek, na rzecz ktorego Spoldzielnia ustanawia lokatorskie prawo do lokalu, obowiqzany jest 
fwnieî c wklad mieszkaniowy wedlug zasad okreslonych w § 18 statutu. 

§43 . 

Na rzecz osoby prawnej nie moze bye ustanowione spoldzielcze lokatorskie prawo do lokalu 
mieszkalnego. 

§ 44. 

1, Czlonkowi moze przyslugiwac tylko jedno spoldzielcze lokatorskie prawo do lokalu. 
2, W razie powzi?cia wiadomosci, iz czlonek uzyskal wi?cej niz jedno lokatorskie prawo do 

lokalu, Zarz^d wzywa czlonka, aby w terminie 3 miesi?cy od daty zawiadomienia zlikwidowal 
stan sprzeczny z tresci^ ust. 1. 

3, Po uplywie terminu okreslonego w ust. 2 Zarz^d podejmuje uchwal? o wygasni?ciu 
lokatorskiego prawa do lokalu, o ile prawo to zostalo uzyskane przez czlonka pozniej niz 
pozostale przysluguj^ce mu lokatorskie prawa do lokalu. 

4, Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje si? odpowiednio w sytuacji, gdy prawo do wi?cej niz jednego 
lokatorskiego prawa do lokalu iizyskuj^ malzonkowie, chyba ze maj^ oni z przyczyn 
uzasadnionych osobne miejsca zamieszkania. Nie dotyczy to lokah znajduj^cych si? w budynloi 
wzniesionym przy wykorzystaniu kredytu udzielonego ze srodkow Krajowego Funduszu 
Mieszkaniowego. 

§45 . 

Rozliczenia zwi^zane z wygasni?ciem spoldzielczego lokatorskiego prawa do lokalu nast?puJ4 na 
ssasadach okreslonych w § 26 statutu. 

§46. 

1. Wynajmowanie lub oddawanie w bezplatne uzywanie przez czlonka calego lub cz?sci lokalu 
mieszkalnego wymaga zgody Spoldzielni, chyba ze byloby to zwi^zane ze zmiany sposobu 
korzystania z lokalu lub przeznaezenia calego lokalu b^dz jego cz?sci. 

2. Jezeli wynaj?cie lub oddanie w bezplatne uzywanie mialoby wplyw na wysokosc oprfat na rzecz 
Spoldzielni, czlonek obowiqzany jest do pisemnego powiadomienia Spoldzielni o tej czyrmosci. 

3. Umowy zawarte przez czlonka trac^ moc najpozniej z chwil^ wygasni?cia sp61dzielczego 
lokatorskiego prawa do lokalu. 

§47. 

1. Na pisemne z^danie czlonka, ktoremu przysluguje spoldzielcze lokatorskie prawo do lokalu 
mieszkalnego, Spoldzielnia jest obowi^ana zawrzec z tym czionkiem umow? przeniesienia 
wlasnosci lokalu po dokonaniu przez niego: 

1) spiaty przypadaj^cej na jego lokal cz?sci kosztow budowy b?d^cych zobowi^zaniami 
spoldzielni, o ktorych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 Ustawy o spoldzielniach 
mieszkaniowych, w tym w szczegolnosci odpowiedniej cz?sci zadhizenia kredytowego 
wraz z odsetkami z zastrzezeniem pkt 2, 
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2) spiaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w czesci przypadaj^cej na jego 
lokal, o ile Spoldzielnia skorzystala z pomocy podlegaj^cej odprowadzeniu do budzetu 
panstwa uzyskanej ze srodkow publicznych lub z innych srodkow, 

3) spiaty zadluzenia z tytulu oplat, o ktorych mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy o spoldzielniach 
mieszkaniowych. 

2, Spoldzielnia mieszkaniowa zawiera umow?, o ktorej mowa w ust. 1, w terminie 3 miesi?cy od 
dnia zlozenia wniosku przez osob? uprawnion^, chyba ze nieruchomosc posiada 
nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
gospodarce nieruchomosciami lub spoldzielni nie przysluguje prawo wlasnosci lub uzytkowania 
wieczystego gruntu, na kt6rym wybudowala sama budynek lub wybudowali go jej poprzednicy 
prawni. 

3, Wynagrodzenie notariusza za ogol czynnosci notarialnych dokonanych przy zawieraniu 
umowy, o ktorej mowa w ust. 1, oraz koszty s^dowe w post?powaniu wieczystoksi?gowym 
obci^zaj^ czlonka spoldzielni, na rzecz ktorego spoldzielnia dokonuje przeniesienia wlasnosci 
lokalu. 

4, Wynagrodzenie notariusza za ogol czynnosci notarialnych dokonanych przy zawieraniu 
umowy, o ktorej mowa w ust. 1, wynosi 1/4 minimalnego wynagrodzenia za prac?, o ktorym 
mowa w ustawie z dnia 10 pazdziemika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac?. 

§48. 

1. Spoldzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwil^ ustania czlonkostwa. 
2. Spoldzielnia moze podj^c uchwal? o wygasni?ciu spoldzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 

mieszkalnego z nast?puJ4cych przyczyn: 
1) jezeli czlonek pomimo pisemnego upomnienia nadal uzywa lokal niezgodnie z jego 

przeznaczeiriem lub zaniedbuje obowiqzki, dopuszczaj^c do powstania szkod, lub 
niszezy urz^dzenia przeznaczone do wspolnego korzystania przez mieszkancow albo 
wykracza w sposob raz^cy lub uporczywy przeciwko porz^dkowi domowemu, czyni^c 
uci^l iwym korzystanie z innych lokali, 

2) jezeli czlonek jest w zwloce z uiszczeniem oplat, o ktorych mowa w § 94 ust 1 
3. W przypadku gdy przysluguje malzonkom, wygasni?cie prawa do lokali nast?puje z chwil^ 

ustania czlonkostwa obojga malzonkow. 

§49. 

1. Po ustaniu malzeAstwa wskutek rozwodu lub po uniewaznieniu malzenstwa malzonkowie 
powinni w terminie jednego roku zawiadomic Spoldzielni?, ktoremu z nich przypadio 
spoldzielcze lokatorskie prawo do lokalu, albo przedstawic dowod wszcz?cia post?powania 
s^dowego o podzial tego prawa. Byly malzonek nie b?d4cy czionkiem Spoldzielni powinien 
zlozyc deklaracj? czlonkowsk^ w terminie 3 miesi?cy od dnia, w ktorym przypadio mu prawo 
do lokalu. Bylemu maizonkowi przysluguje roszczenie o przyj?cie w poczet czlonk6w 
Spoldzielni. 

2. Jezeli malzonkowie nie dokonaj^ czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, Spoldzielnia wyznaczy 
im w tym celu dodatkowy termin, nie krotszy niz 6 miesi?cy, uprzedzaj^c o skutkach jakie 
moze spowodowac jego niezachowanie. Po bezskutecznym uplywie tego terminu Spoldzielnia 
moze podj^c uchwal? o wygasni?ciu spoldzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. 

3. W przypadku wygasni?cia spoldzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w 
nast?pstwie niedokonania czynnosci przez bylych malzonkow, roszczenie o przyi?cie do 
Spoldzielni i zwarcie umowy posiadaj^ zamieszkale z nimi lub z jednym z nich dzieci i iime 
osoby bliskie. 

4. Do zachowania roszczenia, o ktorym mowa w ust. 3, niezb?dne jest zlozenie w terminie 
jednego roku deklaracji czlonkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowosci do 
zawarcia umowy o ustanowienie spoldzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. W przypadku 
zgloszenia si? kilku uprawnionych rozstrzyga s^d w post?powamu nieprocesowym. Po 
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bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez Spoldzielni? teitninu wyst^pienia do ŝ dû  
wyboru uprawnionego dokonuje Spoldzielnia. 

I . Z chwil^ smierci jednego z malzonkow spoldzielcze lokatorskie prawo do lokalu, ktore 
przyslugiwato obojgu malzonkom, przypada drugiemu maizonkowi. Malzonek ten, jezeli nie 
jest czionkiem Spoidzielni, powinien w terminie jednego roku od dnia smierci wspolmaizonka 
zlozyc deklaracj? czionkowsk^. 
Jezeli malzonek nie dokona czynnosci, o ktorej mowa w ust. 1, Spoldzielnia wyznaczy mu w 
tym celu dodatkowy termin, nie krotszy niz 6 miesi?cy, uprzedzaj^c o skutkach, jakie moze 

^ spowodowac jego niezachowanie. Po bezskutecznym uplywie tego terminu Spoldzielnia moze 
podj^c uchwal? o wygasni?ciu spoldzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. W takim 

I przypadku roszczenie o przyj?cie do Spoldzielni i zawarcie umowy o ustanowienie 
spoldzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysluguje zamieszkalym razem z 
bylym czionkiem maizonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim. 

V Do zachowania roszczenia, o ktorym mowa w ust. 2, niezb?dne jest zlozenie w terminie 
jednego roku deklaracji czlonkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowosci do 
zawarcia umowy o ustanowienie spoldzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. W przypadku 
zgloszenia si? kilku uprawnionych rozstrzyga s^d w post?powaniu nieprocesowym. Po 
bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez Sp6ldzielni? terminu wyst^pienia do s^du, 
wyboru uprawnionego dokonuje Spoldzielma. 

I, Przepis ust. 1 nie narusza uprawnien spadkobiercow do dziedziczenia wkladu mieszkaniowego. 

'o wygasni?ciu spoldzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego czlonek oraz 
mmieszkujqce w tym lokalu osoby, ktore swoje prawa od niego wywodz^, ŝ  obowiazani do 
)pr6znienia lokalu w terminie 3 miesi?cy. Na Spoldzielni nie ci^zy obowi^ek dostarczenia iimego 
okalu. 

Spotdziclcze wtasnosciowe prawo do lokalu 

Spoldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na 
spadkobiercow i podlega egzekucji Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym. 
Zbycie spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu obejmuje rowniez wklad budowlany. 
Przedmiotem zbycia moze bye ulamkowa cz?sc spoldzielczego wlasnosciowego prawa do 
lokalu, pozostalym wspohiprawnionym z tytulu wlasnosciowego prawa do lokalu przysluguje 
prawo pierwokupu. Umowa zbycia ulamkowej cz?sci wlasnosciowego prawa do lokalu 
zawarta bezwarunkowo albo tez bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im 
do wiadomosci istotnych postanowien umowy w sposob niezgodny z rzeczywistosci^ jest 

Umowa zbycia spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu powinna bye zawarta w formie 
aktu notarialnego. Wypis tego aktu notariusz przesyla niezwlocznie Spoldzielni. 
Przedmiotem zbycia moze bye ulamkowa cz?sc spoldzielczego wlasnosciowego prawa do 
lokalu. Pozostalym wspohiprawnionym z tytulu wlasnosciowego prawa do lokalu przysluguje 
prawo pierwokupu. Umowa zbycia ulamkowej cz?sci wlasnosciowego prawa do lokalu zawarta 
bezwarunkowo albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do 
wiadomosci istotnych postanowien umowy niezgodne z rzeczywistosci^ jest niewazna. 

§50. 

§ 5 1 . 

§52. 

mewazna. 
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§53. 

1. Na pisemne z^danie czlonka lub osoby nie b^d^cej czionkiem Spoldzielni, ktorym przysluguje 
sp61dzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu, Spoldzielnia jest obowi^zana zawrzec umow? 
przeniesienia wlasnosci lokalu po dokonaniu: 
1) spiaty przypadaj^cych na ten lokal cz?sci zobowi^an spoldzielni zwi^anych z budowy, w 
tym w szczegolnosci odpowiedniej cz?sci zadluzenia kredytowego Spoldzielni wraz z 
odsetkami, 
2) spiaty zadhizenia z tytulu oj^at, o ktorych mowa w art. 4 ust. 1 i 1' Ustawy o spoldzielniach 
mieszkaniowych. 

2. Sp61dzielnia zawiera umow?, o ktorej mowa w ust. 1, w terminie 3 miesi?cy od dnia zlozenia 
wniosku przez osob? uprawnion^, chyba ze nieruchomosc posiada nieuregulowany stan prawny 
w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami 
lub spoldzielni nie przysluguje prawo wlasnosci lub uzytkowania wieczystego gruntu, na 
ktorym wybudowala budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni. 

3. Wynagrodzenie notariusza za ogol czynnosci notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, 
0 ktorej mowa w ust. 1, wynosi 1/4 minimalnego wynagrodzenia za prac?, o ktorym mowa w 
ustawie z dnia 10 pazdziemika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac?. 

1. Jezeli spoldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu przeszlo na kilku spadkobiercow, powinni 
oni, w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyc sposrod siebie pelnomocnika 
w celu dokonywania czynnosci prawnych zwigzanych z wykonywaniem tego prawa, wl^cznie z 
zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie wlasnosci lokalu. W razie bezskutecznego 
upiywu tego terminu, na wniosek spadkobiercow lub Spoldzielni, s^d w post?powaniu 
nieprocesowym wyznaczy przedstawieiela. 

2. W razie smierci jednego z malzonkow, ktorym spoldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu 
przyslugiwalo wspolnie, przepis ust. 1 stosuje si? odpowiednio. 

W przypadku dlugotrwalych zaleglosci z zaplat^ oj^at, o ktorych mowa w § 94 ust. 1 i 2, raz^cego 
lub uporczywego wykraczania osoby korzystaj^cej z lokalu przeciwko obowi^zuj^cemu 
porz^dkowi domowemu albo niewlasciwego zachowania tej osoby czyniacego korzystanie z iimych 
lokali lub nieruchomosci wspolnej uci^liwym, przepis art. 16 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o 
wlasnosci lokali stosuje si? odpowiednio. Z z^daniem, o ktorym mowa w tym przepisie, wyst?puje 
Zarz^d z wnioskiem do Rady Nadzorczej. 

1, W wypadkach gdy ustawa przewiduje wygasni?cie spoldzielczego wlasnosciowego prawa do 
lokalu, prawo to, jezeli jest obci^one hipotek% nie wygasa, lecz przechodzi z mocy prawa na 
Spoldziehii?. 

2, Prawo do lokalu, nabyte w sposob okreslony w ust. 1, Spoldzielnia powinna zbyc w drodze 
przetargu w terminie 6 miesi?cy. 

3, Spoldzielnia jest obowi^na uiscic osobie uprawnionej wartosc nabytego prawa po potr^ceniu 
nalezno!§ci wymienionych w art. 17" ust 2 Ustawy o spoldzielniach mieszkaniowych oraz z 
tytulu obciqzenia hipotek^. Obowi^zek spoldzielni powstaje dopiero z chwil^ zbycia prawa w 
drodze przetargu 

§54. 

§55 . 

§56. 
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§57^ ^ 

I )o egzekucji ze spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu stosuje si? odpowiednio przepisy 
o egzekucji z nieruchomosci. 

§58. 

I'o wygasni?ciu spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego czlonek oraz 
/.Mmieszkuj^ce w tym lokalu osoby, ktore prawa swoje od niego wywodz^, ŝ  obowi^ani do 
opr6inienia lokalu w terminie 3 miesi?cy. Na Spoldzielni nie ciqzy obowi^ek dostarczenia iimego 
lokalu. 

§59. 

Postanowienia statutu dotyczace spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego 
Jitosuje si? odpowiednio do garazy i miejsc postojowych w wielostanowiskowym lokalu 
gtraiowym. 

§60. 

Zarz^d nie moze odmowic przyj?cia w poczet czlonkow nabywcy spoldzielczego wlasnokiowego 
prawa do lokalu, spadkobiercy, a takze licytanta, jezeli odpowiada on wymaganiom statutu. 

§ 6 1 . 

'/Mz^d prowadzi rejestr lokali, dla ktorych zostaly zalozone ksi?gi wieczyste z adnotacj^ o 
iidtanowionych hipotekach. 

§62. 

Na i^danie czlonka Zarz^d wydaje zaswiadczenie o przysluguj^cym czlonkowi prawie do lokalu. 

§63 . 

1, W wypadku wygasni?cia spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu spoldzielnia wyplaca 
osobie uprawnionej wartosc rynkow^ lokalu. Przysluguj^ca osobie uprawnionej wartosc 
rynkowa, ustalona w sposob przewidziany w ust. 2, nie moze bye wyzsza od kwoty, jak^ 
Spoldzielnia uzyska od osoby obejmuj^cej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez 
Spoldzielni?, zgodnie z postanowieniami Statutu. 

2, Z wartosci rynkowej lokalu potr^ca si? nie wniesiony przez osob?, ktorej przyslugiwalo 
sp61dzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu, cz?sc wldadu budowlanego, a w wypadku gdy nie 
zostal splacony kredyt zaciegni?ty przez Spoldzielni? na sfinansowanie kosztow budowy 
danego lokalu - potr^a si? kwot? niesplaconego kredytu wraz z odsetkami. 

,1. Warunkiem wyplaty wartosci spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu jest oproznienie 
lokalu, o ktorym mowa w § 58 Statutu. 

1 Prawo do lokalu, nabyte w sposob okreslony w § 56 ust. 1 Statutu, Spoldzielnia powinna zbyc 
w drodze przetargu w terminie 6 miesi?cy. 

5, Spoldzielnia jest obowi^zana uiscic osobie uprawnionej wartosc nabytego prawa po potr^ceniu 
naleznosci wymienionych w ust 2 oraz z tytulu obci^enia hipotek^. Obowi^ek Spoldzielni 
powstaje dopiero z chwil^ zbycia prawa do lokalu w drodze przetargu nie dhizej niz 3 miesi^ce. 
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I Wynajmowanie lub oddawanie w bezplatne uzywanie przez czlonka calego lokalu lub jego 
cz^^ci nie wymaga zgody Spoldzielni, chyba ze byloby to zwi^zane ze zmiany sposobu 
korzystania z lokalu lub przeznaezenia lokalu b^dz jego cz?sci. 
Jezeli wynaj?cie lub oddanie w bezplatne uzywanie lokali mialoby wplyw na wysokosc oplat 
na rzecz Spoldzielni, czlonek obowi^zany jest do pisemnego powiadomienia spoldzielni o tej 
czynnosci. 

} Umowy zawarte przez czlonka trac^ moc najpozniej z chwil^ wygasni^cia spoldzielczego 
wlasnosciowego prawa do lokalu. 

I). Prawo do domu jednorodzinnego w Spoidzielni oraz wyodr^bnianie 
wlasnosci lokali 

§65. 

1, Sp61dzielnia przenosi na czlonkow wlasnosc przydzielonych im domow wraz z prawami do 
dzialek. 

2, Na tej samej zasadzie Spoldzielnia moze ustanawiac na rzecz czlonkow odr^bn^ wlasnosc 
lokali w malych domach wielomieszkaniowych. Decyzj? w tej sprawie podejmuje Zarz^d na 
wniosek wi?kszosci czlonkow Spoldzielni zamieszkuj^cych w danym budynku, po uzyskaniu 
opinii Rady Nadzorczej. 

3, Je:̂ eli czlonek lub jego spadkobiercy, z przyczyn przez nich zawinionych, nie dokonali w 
oznaczonym terminie czynnosci prawnych lub faktycznych, bez ktorych przeniesienie 
wlasnosci domu lub ustanowienie odr?bnej wlasnosci lokalu stalo si? niemozliwe, Rada 
Nadzorcza moze podj^c uchwal? o wygasni?ciu przyshiguj^cego prawa do domu lub lokalu. 

4, Prawo spoldzielcze do domu wygasa po updywie 3 miesi?cy od ustania czlonkostwa. 

K. Ustanawianie praw do lokali mieszkalnych 

§66. 

Bp61dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego moze nalezec do jednej osoby albo do 
malionkow. 

§67. 

CiElonkami oczekuj^cymi ŝ  osoby fizyczne lub prawne ubiegaj^ce si? o ustanowienie 
Np6tdzielczego prawa do lokalu b^dz o ustanowienie na ich rzecz odr?bnej wlasnosci lokalu, z 
kt6rymi: 

1) Spoldzielnia zawarla umowy okreslaj^ce kolejnosc przydzialu lokali bez wskazania 
konkretnego lokalu lub ktorym sluzy roszczenie o zawarcie takiej umowy, 

2) Spoldzielnia zawrze umow? o ustanowienie na ich rzecz prawa do scisle okreslonego 
lokalu. 

§68 . 

1. Lokale przej?te przez Spoldzielni? do ponownego zasiedlenia proponowane ŝ  czlonkoni, o 
ktorych mowa w § 67 pkt. 1 Statutu. 

2. Poza kolejnosci% o ktorej mowa w ust. 1, ustanowienie prawa nast?puje na rzecz: 
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I) cztonkow ubiegaj^cych si? o ustanowienie prawa do |okali, w ktorych aktualnie 
zamieszkuj^. 

I Jeieli umowa zawarta z czionkiem zawiera oznaczenie indywidualnie oznaczonego lokalu, 
w6wczas ustanowienie prawa nast?puje na warunkach okreslonych imiow^. 

§69. 

I , W umowach zawieranych przez Spoldzielni? z czionkiem na podstawie § 67 pkt. 2 Statutu 
powirma bye okreslona kolejnosc uzyskania prawa do lokalu oraz lokal, ktory b?dzie 
przedmiotem ustanowienia prawa. 

J Podstaw? do okreslenia kolejnosci w xmiowie, o ktorej mowa w ust. 1, stanowi data zlozenia 
przez czlonka pisemnego wniosku o ustanowienie prawa do lokalu. 

i. Zachowuje moc prawny umowy zawarte z czlonkami do daty zarejestrowania niniejszego 
statutu. 

§70. 

1, Stawiaj^c do dyspozycji czlonka lokal Spoldzielnia sporz^dza protokol zdawczo - odbiorczy. 
Tresc protokolu powinna okreslac stan techniczny i wyposazenie lokalu. 

2, Protokol, o ktorym mowa w ust. 1, podpisuje czlonek po uprzednim sprawdzeniu stanu i 
wyposazenia lokalu. Wszelkie uwagi i zastrzezenia czlonka dotyczace stanu i wyposazenia 
lokalu powirmy bye odnotowane w protokole. 

.1, W przypadku gdy stan techniczny lokalu nie pozwala na jego zasiedlenie, czlonek obowi^zany 
jest powiadomic niezwlocznie o tym Zarz^d. 

4, Postanowien ust. 3 nie stosuje si?, gdy stan techniczny lokalu odpowiada warunkom zawartej z 
czionkiem umowy. 

V, Odr^bna wlasnosc lokalu 

§ 7 1 . 

I , Z czionkiem Spoldzielni, ubiegaj^cym si? o uzyskanie odr?bnej wlasnosci lokalu w ramach 
nowej inwestycji, Spoldzielnia zawiera umow? o budow? lokalu. Umowa zawarta w formie 
pisemnej pod rygorem niewaznosci powirma zobowi^ywac strony do zawarcia umowy o 
ustanowienie odr?bnej wlasnosci lokalu, a ponadto powirma zawierac: 
1) zobowienie czlonka Spoldzielni do pokiywania kosztow zadania inwestycyjnego w cz?Sci 

przypadaj^cej na jego lokal przez wniesienie wkladu budowlanego okreslonego w umowie, 
2) okreslenie zakresu rzeczowego robot realizowanego zadania inwestycyjnego, ktore b?dzie 

stanowic podstaw? ustalenia wysokosci kosztow budowy lokalu, 
3) okreslenie zasad ustalania wysokosci kosztow budowy lokalu, 
4) okreslenie rodzaju, polozenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczen do niego 

przynaleznych, 
5) inne istotne dla przedmiotu umowy unormowania np. rodzaj prowadzonej dzialalnosci w 

przypadku lokali uzytkowych. 
Postanowienia ust. 1 stosuje si? odpowiednio w przypadku ubiegania si? czlonka o uzyskanie 

j odr?bnej wlasnosci: 
j 1) garazu lub miej sea postqj owego w wielostanowiskowym lokalu garazowym, 
: 2) odzyskanego przez Spoldzielni? lokalu. 
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^ Jezeli prawo odrebnej wlasnosci lokalu, garazu lub miejsca postojowego w 
wielostanowiskowym lokalu garazowym nalezy do kilku osob, czionkiem Spoldzielni moze bye 
tylko jedna z nich, chyba ze przysluguje ono wspolnie malzonkom. 

A W przypadku zgloszenia si? kilku uprawnionych rozstrzyga s^d w post?powaniu 
nieprocesowym. 
Po bezskutecznym uprfywie wyznaczonego przez Spoldzielni? terminu wyst^pienia do s^du, 
wyboru osoby uprawnionej dokonuje Spoldzielnia. 

f) Sp61dzielnia nie moze odmowic przyj?cia w poczet czlonkow nie b?d4cego jej czionkiem 
wla^ciciela lokalu, garazu lub miejsca postojowego w wielostanowiskowym lokalu garazowym, 
w tym takze nabywcy prawa odr?bnej wlasnosci lokalu, spadkobiercy i licytanta. 

(j. Zamiana lokali 

§72. 

1, Przez zamian? lokalu nalezy rozumiec uzyskanie spoldzielczego prawa do lokalu w zamian za 
zrzeczenie si? uprawnieii do dotychc2:as zajmowanego lokalu. 

2. Zamiany dokonuje Zarz^d na wniosek zainteresowanych. 

§73 . 
Koalizacja zamiany nast?puje poprzez: 

1) ustanowienie prawa do innego lokalu w zamian za postawienie do dyspozycji Spoldzielni 
dotychczas zajmowanego lokalu, 

2) umozliwienie zamiany lokali mi?dzy sob^ tym osobom, ktore zlozyly wnioski o zamian? 
lokali, lecz nie wskazaly drugiej osoby zainteresowanej zamiany, 

3) ustanowienie praw do lokali, o ile czlonkowie ubiegali si? o zamian? mieszkan mi?dzy 
sob^, 

4) umozliwienie czlonkom Spoldzielni, b^dz czlonkowi i osobie zajmuj^cej lokal w budynku 
nie stanowi^cym wlasnosci Spoldzielru, zamiany dotychczas zajmowanych mieszkan 
mi?dzy sob^. 

§74. 

Przy rozliczeniach wynikaj^cych z zamiany lokali stosuje si? postanowienia statutu dotyczace 
wnoszenia i zwrotu wkiadow. 
Warunkiem dokonania zamiany jest uregulowanie w calosci zobowi^zaii finansowych wobec 
Sp6ldzielni. 

§75. 
Zarz^d Spoldzielni prowadzi rejestr wnioskdw o zamian? lokali, ktory jest dost?pny dla 
zainteresowanych zamiany. 
Czlonkowie ubiegaj^cy si? o zamian? wnosz^ jednorazowe oprfaty na pokrycie poniesionych 
przez Spoldzielni? kosztow zamiany. 

O Z D Z I A L I V 

A J E M L O K A L I M I E S Z K A L N Y C H 

§76. 

61dzielnia moze wynajmowac lokale mieszkalne w budynkach stanowi^cych jej wlasnosc. 
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§ 77. 

11 mowa najmu lokalu mieszkalnego moze bye zawarta z czionkiem Spoldzielni: 
1) oczekuj^cym na ustanowienie prawa do lokalu docelowego z zasobow Spoldzielni, 
2) podlegaj^cym przekwaterowaniu z dotychczas zajmowanego lokalu na czas remontu lub 

modemizacji budynku, 
3) pozbawionym dotychczas zajmowanego lokalu w zasobach Spoldzielni wskutek kl?ski 

:^ywiolowej lub pozara. 

§78. 

Umowa o najem lokalu mieszkalnego moze bye zawarta z osobami nie b^d^cymi czlonkami 
Hpdldzielni, jesh osoby te: 

1) S4 pracownikami Spoldzielni, 
2) mieszkaje w zasobach Spoidzielni bez tytulu prawnego, nie zaj^ly lokalu samowolnie i nie 

zalegaje w oplatach za lokal oraz uzytkuj^ lokal w sposob prawidlowy, 
3) mieszkaje w zasobach Spoidzielni bez tytulu prawnego i przekazuj^ lokal w stanie wolnym 

do dyspozycji Spoldzielni dobrowolnie lub w wyniku wykonania eksmisji, mieszkanie 
wi?ksze w zamian za zawarcie umowy najmu mniejszego lokalu, 

4) wysokosc czynszu nie moze przekroczyc 3% wartosci odtworzeniowej wynaj?tego lokalu 
mieszkalnego, 

5) w przypadku nakladow przewyzszajacych wartosc odtworzeniow^ lokalu wysokosc czynszu 
moze bye podwyzszona proporcjonalnie do wielkosci udziaiow lokalu w danej 
niemchomosci w poniesionych kosztach, 

6) Stawki czynszu mog^ bye podwyzszane nie cz^sciej niz co 6 miesi?cy. 

R O Z D Z I A L V 
L O K A L E U Z Y T K O W E 

§79. 

I , Sp61dzielnia moze: 
1) ustanowic na rzecz czlonkow prawo do lokalu uzytkowego, 
2) oddawac lokale uzytkowe w najem. 

§80. 

Ipdldzielnia ustanawia prawo odr?bnej wlasnosci lokalu uzytkowego na warunkach okreslonych 
mow^, o ktorej mowa w § 71 Statutu. 

§ 8 1 . 

)Q rozliczen finansowych zwi^anych z wygasni?ciem spoldzielczego prawa lokalu uzytkowego 
loduje si? postanowienia statutu dotyczace wygasni?cia wlasnosciowego prawa do lokalu. 

§82. 

Wamnkiem zawarcia przez Zarz^d umowy najmu lokalu uzytkowego jest wniesienie kaucji 
zabezpieczaj^cej. 
Kaucja ta podlega rozliczeniu po ustaniu najmu lokalu i przekazaniu lokalu w stanie wolnym 

I Spdldzielni. 
Wysokosc kaucji, zasady jej wnoszenia i zwrotu okresla umowa najmu. 
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§83 . * 

liiiow? o ustanowienie prawa odrebnej wlasnosci lokalu uzytkowego zawiera Zarz^d. 

§84. 

I Kokale uzytkowe powinny bye uzytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Zmiana 
przeznaezenia i sposobu uzytkowania lokalu, a takze jego przebudowa wymaga kazdorazowo 
zgody Zarz^du. 

i Po wygasnieciu spoldzielczego prawa do lokalu uzytkowego byly czlonek wraz z osobami 
prawa jego reprezentuj^cymi obowi^zany jest do oproznienia lokalu w terminie 3 miesi?cy od 
wyga^ni^cia prawa i do przekazania lokalu Spoldzielni. 

I I O Z D Z I A L V I 
aARAZE 

§85. 

Sp61dzielnia moze budowac garaze i oddawac je w uzytkowanie: 
1) ustanawiaj^c na rzecz czlonka prawo do garazu, 
2) na podstawie umowy najmu. 

i, Postanowienia ust. 1 dotyczy takze garazy budowanych przez spoleczne komitety budowy 
gara:̂ y. 

§86. 

Hpdldzielnia ustanawia prawo odrebnej wlasnosci garazu na warunkach okreslonych umow^, o 
Irtdrej mowa w § 71 Statutu. 

§87. 

(I trai powinien bye uzywany zgodnie z przeznaczeniem. 

§88 . 

)0 rozliczen zwigzanych z wygasni?ciem spoldzielczego prawa do garazu stosuje si? odpowiednio 
HWlanowienia statutu dotyczace wygasni?cia wlasnosciowego prawa do lokalu. 

§89. 

\(V przypadku najmu garazu postanowienia § 82 Statutu stosuje si? odpowiednio. 

§90. 

O zawarcie umowy najmu garazu mog^ ubiegac si? czlonkowie, ktorzy zlozyli pisemny 
wniosek i zostali wpisani do rejestru zgloszen. 
Zawarcia umowy najmu garazu dokonuje Zarz^d wedlug kolejnosci wpisu do rejestru, z tym, ze 
pierwszehstwo przysluguje czlonkom zamieszkalym w danym osiedlu. 
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K O Z D Z I A L V I I 
r K S P L O A T A C J A L O K A L I , O P L A T Y Z A U Z Y W A N I E L O K A L I , 
K E M O N T Y , K O N S E R W A C J E 1 A D M I N I S T R O W A N I E 

§ 9 1 . 

I Do obowi^zkow Spoldzielni w zakresie eksploatacji budynkow nalezy ich utrzymanie zgodnie z 
przepisami dotycz^cymi eksploatacji budynkow, dokonywania obligatoryjnych przegl^dow a w 

I IECZeg61nosci remonty i konserwacja: 
I 1) instalacji gazowej, 
f 2) instalacji elektrycznej, 

3) di;wig6w, 
4) instalacji odgromowej i instalacji p.poz., 
5) pokryc dachowych i innych elementow budynku. 

J Sp61dzielnia jest zobowi^na do dokonywania remontow i konserwacji przewodow 
poszczegolnych instalacji przechodz^cych przez lokal i znajduj^cych si? w lokalu, tj.: 
1) przewodow instalacji gazowej do zaworu odeinaj^cego wl^cznie, 
2) przewodow instalacji wodoci^gowej do licznikow w lokalach, 
3) przewodow pionowych instalacji kanalizacyjnej do trqjnika pionu kanalizaeyjnego 

wl^cznie, 
4) przewodow instalacji elektrycznej do bezpiecznikow lokalowych, 
5) instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami standardowymi. 

3, O b o w i ^ i e m Spoldzielni jest wykonanie napraw polegaj^cych na usum?ciu uszkodzeh 
powstalych wewn^trz lokali na skutek niewykonania remontow, do ktorych zobowi^na jest 
Spoldzielnia (np. usuni?cie zaciekow powstatych na skutek nieszczelnosci dachu). 

4. Pozostale obowi^ki z w i ^ n e z utrzymywaniem w nalezytym stanie lokali (garazy) 
przydzielonych czlonkom Spoldzielni nalezy do nich samych. 

§92. 

1. Czlonkowie spoldzielni, ktorym przysluguje spoldzielcze prawa do lokali, ŝ  obowiazani 
uczestniczyc w pokrywaniu kosztow zwiqzanych z eksploatacji i utrzymaniem 
nieruchomosci w cz?sciach przypadaj^eych na ich lokale, eksploatacji i utrzymaniem 
niemchomosci stanowiecych mienie spoldzielni przez uiszczanie oplat zgodnie z 
postanowieniami statutu. 

2. Osoby nieb?dece czlonkami sp^dzielni, ktorym przysluguje spoldzielcze wlasnosciowe 
prawa do lokali, se obowi^zane uczestniczyc w pokrywaniu kosztow zwiezanych z 
eksploatacji i utrzymaniem niemchomosci w ez?sciach przypadajecych na ich lokale, 
eksploatacji i utrzymaniem niemchomosci stanowiicych mienie spoldzielni przez 
uiszczanie oplat na takich samych zasadach, jak czlonkowie spoldzielni 

3. Czlonkowie spoldzielni b?dicy wlascicielami lokali s i obowiizani uczestniczyc w 
pokrywaniu kosztow zwiizanych z eksploatacji i utrzymaniem ich lokali, eksploatacji i 
utrzymaniem niemchomosci wspolnych, eksploatacji i utrzymaniem niemchomosci 
stanowiicych mienie spoldzielni przez uiszczanie oplat zgodnie z postanowieniami statutu. 

4. Wlasciciele lokali nie b?dicy czlonkami Spoldzielni uczestniezi w wydatkach zwiizanych z 
utrzymaniem ich lokali, garazy bidz miejsc postojowych w wielostanowiskowyeh lokalach 
garazowych. Pokrywaji koszty eksploatacji i utrzymania niemchomosci wspolnych oraz 
inne koszty zarzidu tymi niemchomosciami na takich samych zasadach jak czlonkowie 
Spoldzielni. 
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1 Zarz^d prowadzi odr?bnie dla kazdej nieruchomosci: 

1) ewidencj? i rozliczenie przychodow i kosztow, o ktorych mo^a w ust. 1-4, 
2) ewidencj? wplywow i wydatkow funduszu remontowego; ewidencja wplywow i 
wydatk6w funduszu remontowego na poszczegolne nieruchomosci powinna uwzgl?dniac 
wszystkie wplywy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomosci. 

6, Po^ytki i inne przychody z nieruchomosci wspolnej sluz^ do pokrywania wydatkow 
zwiizanych z jej eksploatacji i utrzymaniem, a w cz?sci przekraczajicej te wydatki, 
przypadaji wlascicielom lokali proporcjonalnie do ich udziaiow w nieruchomosci wspolnej.' 

7, Po:^tki i inne przychody z wlasnej dzialalnosci gospodarczej Spoldzielnia przeznacza na 
pokrycie wydatk6w zwiizanych z eksploatacji i utrzymaniem nieruchomosci w zakresie 
obciizajicym czlonkow oraz moze w cz?sci przeznaczyc na prowadzenie dzialalnosci 
spolecznej, oswiatowej i kulturalnej. 

8, Koszty eksploatacji i utrzymania, o ktorych mowa w ust. 1 - 4 obejmuji zwlaszcza koszty 
administrowania nieruchomoscii, koszty dostawy energii cieplnej (na potrzeby ogrzewania 
lokalu i podgrzewania wody), dostawy gazu, dostawy wody i odprowadzania sciekow, 
wywozu nieczystosci, podatki, koszty konserwacji oraz odpisy na flmdusz remontowy. 

9, Udzial wlasciciela w nieruchomosci wspolnej odpowiada stosunkowi powierzchni 
uzytkowej lokalu, garazu bidz miejsca postojowego w wielostanowiskowym lokalu 
garazowym wraz z powierzchnii pomieszczen przynaleznych do l icznej powierzchni 
wszystkich lokali, garazy i lokali garazowych wraz z pomieszczeniami przynaleznymi w 
budynku bidz w budynkach, stanowiicych odr?bni (wydzieloni) nieruchomosc. 

§93 . 

1. Wysokosc oplat, o ktorych mowa w § 92 ust. 1 - 4 jest ustalana przez Rad? Nadzorcz^ na 
podstawie planu kosztow eksploatacji i utrzymania zasobow przewidywanych do poniesienia w 
danym roku dla nieruchomosci. 

2, Szczegolowe zasady ustalania planu kosztow, o ktorych mowa w ust. 1, ich rozliczania oraz 
zasady ustalania wysokosci oplat okresla regulamin uchwalony przez Rad? Nadzorczi. 
Regulamin ten w szczegolnosci powinien: 
1) okreslac fizyczne jednostki rozliczeniowe poszczegolnych rodzajow kosztow (1 m2 

powierzchni uzytkowej lokalu, liczba osob zamieszkalych w lokalu, wskazania urzidzen 
pomiarowych), 

2) okreslac sposob roznicowania obciizeii poszczegolnych lokali kosztami eksploatacji i 
utrzymania zasobow z tytulu sposobu wykorzystywania lokali (lokale mieszkalne, lokale 
uzytkowe). 

1 R6znica mi?dzy kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomosci, zarzidzanej przez 
Sp61dzielni?, a przychodami z oplat, zwi?ksza odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i 
utrzymania danej nieruchomosci w roku nast?pnym. 

4, Oprfaty za uzywanie lokali i garazy oddanych w najem okresla umowa najmu. 
1 Planowane w danej nieruchomosci remonty powinny bye konsultowane z przedstawicielami 

wybranymi przez wlascicieli lokali w danej nieruchomosci i uzyskac zgod? wi?kszosci 
wlascicieli lokali w danej nieruchomosci na ich wykonanie. Glosowanie odbywa si? w oparciu 
0 udzialy w cz?sciach wspohiych nieruchomosci przypadajice na poszczegolne lokale. 

§94. 

I Miesi?czna oplata za uzytkowanie lokali, garazy i miejsc postojowych w wielostanowiskowyeh 
lokalach garazowych winna bye uiszczana z gory do dnia 15-go kazdego miesiica. 

I Elementy oplaty, ktorych wysokosc zalezy od uprzedniego odczytu licznika bidz wysokosci 
ktorych nie da si? okreslic z gory, platne s i w tym samym czasie wedlug zuzycia z poprzednich 
okresow na zasadzie zaliczki. Szczegolowe rozliczenie mieszkanc6w jest dokonywane w 

j ustalonych okresach. 
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I <) /.mianie wysokosci oplat Spoldzielnia jest zobowiazana poWiadomic co najmniej na 3 

niiesiice naprzod na koniec miesiica kalendarzowego. Zmiana wysokosci oplat wymaga 
u/asadnienia na pismie. 
W przypadku zmiany wysokosci oplat na pokrycie kosztow niezaleznych od spoldzielni, w 
Nzczegdlnosci energii, gazu, wody oraz odbioru sciekow, odpadow i nieczystosci ciekiych, 
.spdldzielnia jest obowi^zana zawiadomic, co najmniej na 14 dni przed uplywem terminu do 
wnoszenia oplat, ale nie pozniej niz ostatniego dnia miesiica poprzedzajecego ten termin. 
Zmiana wysokosci oplat wymaga uzasadnienia na pismie. 
1) ( wykreslony w calosci.) 
2) Wlakiciele lokali w danej nieruchomosci moge wyst^pic do Zarzidu Spoldzielni z 
wnioskiem o zmian? wysokosci ofrfaty na flmdusz remontowy, o ile uzyskaje poparcie 

! wi^kszoSci wlascicieli lokaU w danej nieruchomosci. 

I 4 Czlonkowie spoldzielni, osoby iiieb?dice czlonkami spoldzielni, ktorym przysluguje 
Iip6idzielcze wlasnosciowe prawa do lokali, oraz wlasciciele nieb?decy czlonkami spoldzielni 
moge kwestionowac zasadnosc zmiany wysokosci oplat bezposrednio na drodze s^dowej. W 
pr/,ypadku wystepienia na drog? s^dowe ponosze oni oplaty w dotychczasowej wysokosci. 
Ci^iar udowodnienia zasadnosci zmiany wysokosci oplat spoczywa na spoldzielni 

1 Od nie wplacanych w terminie naleznosci, o ktorych mowa wyzej, Spoldzielnia moze pobierac 
odsetki ustawowe. 

ft, Nie mozna samodzielnie potr^cac swoich wierzytelnosci z wierzytelnosci Spoldzielni. 

§95 . 

(H»Owiezek uiszczania oplat powstaje z chwile postawienia lokali do dyspozycji czlonka, a ustaje 
)I0 rozliczeniu i przekazaniu lokalu w stanie wolnym Spoldzielni. 

R O Z D Z I A L V I I I 
O R G A N Y S P O L D Z I E L N I 

§ 96. 
I, Organami Spoldzielni ŝ : 

1) Walne Zgromadzenie, 
2) Rada Nadzorcza, 
3) Zarz^d, 

3, Czlonkami organow, o ktorych mowa w ust. 1, z wyleczeniem Zarzidu, moge bye tylko 
C/Jlonkowie Spoldzielni. 

1 Czlonkami organow, o ktorych mowa w ust. 1, nie moge bye osoby maloletnie lub 
ubezwlasnowolnione. 

i Organy Spoldzielni podejmuje decyzje w formie uchwal w sprawach zastrzezonych w Statucie 
do ich wlasciwosci. 

t I'rzy obliczaniu wymaganej wi?kszosci glosow podczas wyborow do organow Spoldzielni i 
przy podejmowaniu uchwal przez organy Spoldzielni, uwzgl?dnia si? tylko glosy oddane za i 
przeciw. 

s Hzczeg6lowy tryb zwolywania posiedzen, sposob i warunki podejmowania uchwal okreslaje 
regulaminy tych organow. 

\  Walne Zgromadzenie 

§97. 

Walne Zgromadzenie jest najwyzszym organem Spoldzielni. 
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-tr 

OOJE S 
' (V.lonek moze brae udziat w Walnym Zgromadzeniu osobiscie lub przez ustanowionego 

pelnomocnika ( podpis mocodawcy potwierdzony notarialnie). Pelnomocnictwo powinno 
wskazywac sposob glosowania - wedlug wlasnego uznania pelnomocnika b^dz w okreslony 
Npos6b nad poszczegolnymi uchwalami. 

» ()8oby prawne b^d^ce czlonkami Spoldzielni mog^ brae udzial w Walnym Zgromadzeniu przez 
imtftnowionego w tym celu pelnomocnika. 

-1 KuZdy czlonek ma jeden glos bez wzgl?du na ilosc posiadanych udziaiow. 
W Walnym Zgromadzeniu maje prawo uczestniczyc z glosem doradczym przedstawiciele 
/.wi^zku rewizyjnego, w ktorym Spoldzielnia jest zrzeszona oraz przedstawiciele Krajowej 
Kady Sp61dzielczej. 

ft Walne Zgromadzenia jest wazne niezaleznie od liczby obecnych na nim czlonkow. 

§98. 

I )o wyl^cznej wlasciwosci Walnego Zgromadzenia nalezy: 
1) uchwalanie kierunkow rozwoju dzialalnosci gospodarczej oraz spolecznej i kulturalnej, 
2) rozpatrywanie sprawozdan Rady Nadzorczej, zatwierdzanie rocznych sprawozdan i 

sprawozdan finansowych oraz podejmowanie uchwal co do wnioskow czlonkow 
Spdldzielni, Rady Nadzorczej, Zarzidu, w tych sprawach i udzielanie absolutorium 
czlonkom Zarzidu, 

3) rozpatrywanie wnioskow wynikajecych z protokolu polustracyjnego oraz podejmowanie 
uchwal w tym zakresie, 

4) podejmowanie uchwal w sprawie przyst^pienia do innych organizacji gospodarczych oraz 
wyst?powania z nich, 

5) podejmowanie uchwal w sprawie sposobu pokrycia strat, 
6) podejmowanie uchwal w sprawie zbycia nieruchomosci, zbycia zakladu lub iimej 

wyodr?bnionej jednostki organizacyjnej, 
7) oznaczanie najwyzszej sumy zobowigzah, jak^ Spoldzielnia moze zaciegnec, 
8) podejmowanie uchwal w sprawie poleczenia, podzialu i likwidacji Spoldzielni, 
9) uchwalanie zmian statutu, 
10) rozpatrywanie w postepowaniu wewnetrzspoldzielczym odwolan od uchwal Rady 

Nadzorczej podjetych w pierwszej instancji, 
11) podejmowanie uchwal w sprawie przystepienia Spoldzielni do zwiqzkow spoldzielczych 

(organizacji spoldzielczych) i wyst^powania z nich, 
12) wybor delegatow na zjazdy zwi^zkow spoldzielczych (organizacji spoldzielczych), w 

ktbrych Sp61dzielnia jest zrzeszona, 
13) uchwalanie regulaminow obrad Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej, 
14) podejmowanie uchwal w sprawie tworzenia funduszy, 
15) wybor i odwolywanie czlonkow Rady Nadzorczej oraz czlonkow Zarzidu, kt6rym nie 

udzielono absolutorium, 
16) uprawnienie do wyrazania zgody na rozpoczecie procesow inwestycyjnych, 
17) powoiywanie Komisji Statutowej, wybor jej czlonkow w liczbie od 3 do 5 i okreslenia 

zakresu uprawnien komisji, 
18) podejmowanie uchwal rowniez w iimych sprawach nie zastrzezonych do wylecznych 

uprawnien innych organow Spoldzielni. 
19) Walne Zgromadzenie upowaznia Zarz^d Spoldzielni do obciezania kosztami czlonkow 

Wspolnot Mieszkaniowych korzystajecych z infrastruktuiy SM Jednosc wraz z ustaleruem 
wysokosci oplat z tego tytulu. 

§99. 
Walne Zgromadzenie zwoluje Zarz^d co najmniej raz w roku w terminie do dnia 30 czerwca. 
Walne Zgromadzenie moze bye zwolane przez Zarz^d z wlasnej inicjatywy w kazdym czasie. 
Zarz^d obowigzany jest takze zwolac Walne Zgromadzenie w ciegu 4 tygodni od daty: 
1) uchwaiy podjetej w tej sprawie przez Rad? Nadzorcz^, 
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^4dania przynajmniej 1/10 czlonkow Spoldzielni, 

t I'lqjekt uchwaly zglaszanej przez czlonkow Spoldzielni musi bye poparty przez co najmniej 10 
u/lonk6w, 
I Iprawnieni do zqdania zwolania Walnego Zgromadzenia moge rowniez z^dac zamieszczenia 
okreslonych spraw w porz^dku jego obrad. 

f' /,^6mk takie powinno bye zgloszone na pismie co najmniej na 15 dni przed terminem obrad 
Wttlncgo Zgromadzenia. 

f /nrzQd jest zobowijjzany do przygotowania pod wzgl^dem formalnym i przedlozenia pod 
glosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektow zglaszanych przez czlonkow Spoldzielni. 

§ 100. 
11 () czasie, miejscu i Porz^dku Walnego Zgromadzenia zawiadamia si? czlonkow pisenmie w 

iposdb zwyczajowo przyj?ty co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Z 
ZttChowaniem tego samego terminu zawiadamia si? Zwi^zek Rewizyjny, w ktorym spoldzielnia 
Jent zrzeszona oraz Krajow^ Rad? Spoldzielcze. 

i /ftwiadomienie powiimo zawierac czas, miejsce, porz^dek obrad oraz informacje o miejscu 
wylo:fcenia wszystkich sprawozdan i projektow uchwal, ktore b?de przedmiotem obrad oraz 
informacj? o prawie czlonka do zapoznania si? z tymi dokumentami. 

1 Czlonek spoldzielni ma prawo zglaszania poprawek do projektow uchwal nie pozniej niz na 
Irzy dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia. 

§101 . 
I Walne Zgromadzenie moze podejmowac uchwaly jedynie w sprawach obj?tych porzedkiem 

obrad podanym do wiadomosci w terminach i sposob okreslony w § 100 Statutu. Zasada ta nie 
dotyczy uchwaly o odwolaniu czlonka Zarzidu w zwiezku z nie udzieleniem mu absolutorium. 

i Walne Zgromadzenie moze zmienic kolejnosc rozpatrywania spraw obj?tych porzedkiem 
obrad, lub zdjec z porz^dku obrad niektore z nich. 

1 Uchwaly podejmowane se zwykle wi?kszoscie glosow. Kwalifikowana wi?kszosc wymagana 
Jest w sprawach; 
1) zmiany statutu, odwolania czlonka Rady Nadzorczej przed uf^ywem kadencji, poleczenia 

Spdldzielni - 2/3 oddanych glosow, 
2) likwidacji Spoldzielni - 3/4 glosow oddanych na dwoch kolejno po sobie nast?pujecych 

Walnych Zgromadzeh, w odst?pie co najmniej 2 (dwoch) tygodni. Dla waznosci podj?tej 
uchwaly konieczne jest, aby w posiedzeniach wszystkich cz?sci Walnego Zgromadzenia na 
kt6rych uchwala byla poddawana pod glosowanie uczestniczyla co najmniej polowa ogolnej 
liczby uprawnionych do glosowania. 

4 Glosowanie podczas Walnego Zgromadzenia odbywa si? jawnie, z wyjetkiem wyborow i 
odwolywania cztonkow Rady Nadzorczej. Na zedanie 1/5 liczby cztonkow obecnych na 
posiedzeniu poszczegolnych cz?sci Walnych Zgromadzeh zarz^dza si? glosowanie tajne 
r6wniez w innych sprawach obj?tych porzedkiem obrad. 

^ Uchwal? uwaza si? za podj?te jezeli za uchwale opowiedziala si? wymagana w ust. 3 wi?kszosc 
ogblnej liczby cztonkow uczestniczecych w Walnym Zgromadzeniu. 

§102. 

1 I Jchwaty Walnego Zgromadzenia obowiezuje wszystkich cztonkow Spotdzieini oraz wszystkie 
jej organy. 

^ I Jchwala sprzeczna z ustawami z mocy prawa jest nie wazna. 
1 Uchwala sprzeczna z postanowieniami Statutu, bedz dobrymi obyezajami lub godzeca w 

i inleresy Spotdzieini, albo majeca na celu pokrzywdzenie jej czlonka moze bye zaskarzana do 
sedu. 
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Rii:̂ .dy czlonek Spoidzielni lub Zarz^d moze wytoczyc powodztwo o uchylenie uchwaiy. 
JodnakZe prawo zaskarzania uchwaiy w sprawie wykluczenia albo wykreslenia czionka 
przysluguje wylecznie czlonkowi wykluczonemu albo wykreslonemu. 
JtrAeli Zarz^d wytacza powodztwo, Spoldzielni? reprezentuje pelnomocnik ustanowiony przez 
Hade Nadzorcz^. W wypadku nie ustanowienia peinomocnika s^d wiasciwy do rozpoznania 
Nfirawy ustanawia kuratora dla Spoldzielni. 
l't)w6dztwo o uchylenie uchwaiy Walnego Zgromadzenia powiimo bye wniesione w ci^gu 6 
tygodni od dnia jego odbycia, jezeli zas powodztwo wnosi czlonek nieobecny na Walnym 
Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwolania - w ci^gu 6 tygodni od dnia powzi?cia 
wIftdomoSci przez tego czlonka o uchwale, nie pozniej jednak niz przed upiywem roku od dnia 
jego odbycia. 
Je;fccli Ustawa lub Statut wymagaje zawiadomienia czionka o uchwale, termin 6 tygodniowy 
Wdkazany w ust. 6 biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposob wskazany w § 13 
Statutu. 
H^d moie nie uwzgl?dnic upiywu terminu, o ktorym mowa w ust. 7, jezeli utrzymanie uchwaiy 
Walnego Zgromadzenia w mocy wywolaioby dla czionka szczegolnie dotkliwe skutki, a 
opdtnienie w zaskarzeniu tej uchwaiy jest usprawiedliwione wyj^tkowymi okolicznosciami i 
nie jest nadmieme. 
Orzeczenie s^du ustalaj^ce nieistnienie albo niewaznosc uchwaiy Walnego Zgromadzenia bedz 
uchylajece uchwal? ma moc prawne wzgl?dem wszystkich czionkow Spoldzielni oraz 
wszystkich jej organow. 

§103. 

I Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczecy Rady Nadzorczej lub irmy upowazniony przez 
W«d9jej czlonek. 
} Walne Zgromadzenie wybiera sposrod swoich czlonkow Prezydium w skladzie: 
(»fy«wodniczecy, zast?pca przewodniczecego i sekretarz. Czlonkowie Zarzedu nie moge wchodzic 

Mklad Prezydium Walnego Zgromadzenia. 
1 Hzczegdlowy tryb obradowania i podejmowania uchwal okresla regulamin obrad Walnego 
/-Uromadzenia. 

§104. 

I 7, obrad Walnego Zgromadzenia sporzedza si? protokol, ktory podpisuje przewodniczecy i 
sekretarz Walnego Zgromadzenia. 

) Protokoiy se przechowywane przez Zarzed Spoidzielni przez 10 lat, chyba ze ustawa stanowi 
inaczej. 

It. Rada Nadzorcza 

§105. 

I liada Nadzorcza sklada si? od 7 do 9 czlonkow wybranych przez Walne Zgromadzenie 
1. Kandydat lub lista kandydatow do Rady Nadzorczej powinna bye zgioszona w formie 
pisemnej z poparciem co najmniej 10 cztonkow Spoldzielni 
2. Za osoby wybrane do Rady Nadzorczej uwaza si? kandydatdw, ktorzy spetnili tecznie 
nast?pujece wyniki: otrzymali kolejno najwi?ksze iloS6 gJos6w sposrod ogolnej liczby 
czlonkow uczestniczecych w Walnym Zgromadzeniu, oraz co najmniej 30% giosow sposrod 
og61nej liczby czlonkow uczestniczecych w Walnym Zgromadzeniu. 
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' kvcli czionkiem Spoldzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej moze bye wybrana osoba 
iiu' b^dqca czionkiem Spoldzielni, wskazana przez osob? prawny. 

i Kddcncja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i liczy si? od daty odbycia Walnego Zgromadzenia, na 
kit'xyrn Rada Nadzorcza zostala wybrana. 

^ Nie mozna bye czionkiem Rady Nadzorczej dluzej niz przez dwie kolejne jej kadencje. 
•i KfKlu Nadzorcza moze pracowac spolecznie lub otrzymywac wynagrodzenie w wysokosci na 

/fisiidach okreslonych przez Walne Zgromadzenie. 
ft ( VIonek Rady Nadzorczej, oraz pracownik Spoldzielni nie moge bye wybrani do prezydium 

Walnego Zgromadzenia. 

I (VIonek Rady Nadzorczej nie moze zajmowac si? interesami konkurencyjnymi wobec 
Sp6ldzielni, w szczegolnosci uczestniczyc jako wspolnik lub czlonek wladz w podmiotach 
liO.Npodarczych, prowadzecych dzialalnosc konkurencyjne wobec Spoldzielni. Naruszenie 
/nkuzu konkurencji stanowi podstaw? odwolania czlonka Rady. W przypadku naruszenia 
/.ttkttzu konkurencji Rada Nadzorcza niezwlocznie po powzi?ciu wiadomosci o naruszeniu, 
podejmuje uchwal? o zawieszeniu czlonka w czynnosciach, po czym wyst?puje do Zarzedu z 
wnioskiem o zwolanie Walnego Zgromadzenia w trybie § 99 ust. 3 pkt 1 Statutu w celu 
|M)dj?cia stosownej decyzji przez ten organ, tzn. uchylenia zawieszenia bedz odwolania 
/ttwicszonego czlonka Rady. 

J W sklad Rady Nadzorczej nie moge bye wybierane osoby b?dece kierownikami biezecej 
d/JttlalnoSci gospodarczej Spoldzielni lub pelnomocnikami Zarzedu oraz osoby pozostajece z 
kierownikami biezecej dzialalnosci lub czlonkami Zarzedu w zwiezku malzenskim albo w 
nlosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii prostej albo w drugim stopniu linii bocznej. 

i Nie moina by6 jednoczesnie czionkiem Rady Nadzorczej i Zarzedu tej samej Spoldzielni. 
JOiteli Rada Nadzorcza wyznaczy swych czlonkow do czasowego pelnienia funkeji w 
Zarz^dzie, czlonkostwo tych osob w Radzie ulega zawieszeniu na czas pelnienia funkeji w 
Zarztjdzie. 

4i W nklad Rady Nadzorczej nie moge wchodzic osoby, b?dece pracownikami Spoldzielni. 

I i Mandat czlonka Rady Nadzorczej wygasa z uj^ywem kadencji, na ktore zostal wybrany. 
1̂  Utrata mandatu przed uplywem kadencji nast?puje w przypadku: 

1) odwolania przez cz?sc Walnego Zgromadzenia, ktore dokonalo jego wyboru wi?kszoscie 
2/3 glos6w, 

2) ustania czlonkostwa w Spoldzielni, 
3) zrzeczenia si? mandatu. 

Nn miejsce czlonka Rady Nadzorczej, ktory utracii mandat, wchodzi - do konca kadencji -
lindydat, kt6ry w ostatnich wyborach do Rady Nadzorczej uzyskal najwi?ksze ilosc glosow. 

I Do zakresu dzialania Rady Nadzorczej nalezy w szczegolnosci: 
1) uchwalanie planow rozwoju dzialalnosci gospodarczej oraz spolecznej i kulturalnej, 
2) nadz6r i kontrola dzialalnosci Spoldzielni poprzez: 

a) badanie okresowych sprawozdan oraz sprawozdan finansowych jak rowniez badanie i 
ocena stanu gospodarki finansowej Spoldzielni, 

b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Sp6ldzielni? jej zadan gospodarczych, 
ze szczegolnym uwzgl?dnieniem przestrzegania przez Spoldzielni? praw jej czlonkow, 
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c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem zatatwiania przei Zarzed wnioskow organow 
Sp6}dzielni i jej czlonkow, 

d) moiliwosc uczestniczenia w lustracji przeprowadzanej przez Zwi^zek i sprawowania 
nadzoru nad wykonaniem zaleceri polustracyjnych, 

a) wyb6r bieglego rewidenta. 

S) podejmowanie uchwal w sprawie nabycia i obciezenia nieruchomosci oraz nabycia zakladu 
lub innej jednostki organizacyjnej, 

4) podejmowanie uchwal w sprawie przystepienia do organizacji spolecznych oraz 
wyst^powania z nich, 

) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spoldzielni, 
fi) rozpatrywanie skarg na dzialalnosc Zarzedu, 
7) skladanie Walnemu Zgromadzeiuu sprawozdan zawierajecych w szczegolnosci ocen? 

dzialalnosci gospodarczej i sprawozdania finansowego Spoldzielni, 
H) podejmowanie uchwal w sprawach czynnosci prawnych dokonywanych mi?dzy 

Sp61dzielnie a czionkiem Zarzedu lub dokonywanych przez Spoldzielni? w interesie 
czlonka Zarzedu oraz reprezentowanie Spoldzielni przy tych czynnosciach; do 
reprezentowania Spoldzielni wystarczy dwoch czlonkow Rady przez ni^ upowaznionych 
nadz6r nad realizacje uchwal, postanowien i wnioskow Walnego Zgromadzenia oraz 
przestrzeganiem Statutu, a takze skladanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdan w tym 
zakresie, 

10) wyb6r, powoiywanie i odwolywanie czlonkow Zarzedu, w tym prezesa i jego zast?pey w 
glosowaniu tajnym, 

11) uchwalanie regulaminow i zasad nie zastrzezonych dla Walnego Zgromadzenia i Zarzedu, 
12) podejmowanie uchwal w sprawie wykluczenia lub wykreslania z rejestru czlonkow, 
13) uchwalanie wysokosci oplat eksploatacyjnych i wplat na fimdusz remontowy 

3 Kada Nadzorcza i jej Komisje moge z^dac od Zarzedu, pracownikow i czlonkow Spoldzielni 
wszelkich sprawozdan i wyjasnieh, przegl^dac ksi?gi i dokumenty oraz sprawdzac stan maj^tku 
Spdldzielni. 

i Rada Nadzorcza moze w kazdym czasie zwroeic si? do zwiezku rewizyjnego z zedaniem 
przeprowadzenia lustracji dzialalnosci Sp^dzielni i ma obowi^zek uczestniczyc w lustracji 
Hp61dzielni przeprowadzonej przez Zwi^zek, w ktorym Spoldzielnia jest zrzeszona i nadzor nad 
wykonywaniem zalecen polustracyjnych. 

4 Rada Nadzorcza sklada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze wszystkich aspektow swej 
dzialalnosci. 

§110. 

I I'osiedzenia Rady Nadzorczej zwoluje jej przewodniczecy lub w razie jego nieobecnosci 
/.HSt?pca przewodniczecego, co najmniej raz na kwartal. 

J Picrwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwoluje przewodniczecy ostatniej cz?sci Walnego 
Zgromadzenia w celu ukonstytuowania si? Rady. 

1 I'osiedzenie Rady Nadzorczej powiimo bye zwolane na wniosek 1/3 jej cztonkow lub na 
wniosek Zarzedu najpozniej w terminie 14 dni od zlozenia wniosku. 

•1 W posiedzeniach Rady Nadzorczej moge uczestniczyc czlonkowie Sp61dzielni, czlonkowie 
Zarzedu, przedstawiciele Zwiezku, w ktorym Spoldzielnia jest zrzeszona oraz inni zaproszeni 
goScie. 

§111. 

j l Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady, w sktad ktorego wchodze: 
I przewodniczecy, jego zast?pca, sekretarz i przewodniczecy komisji Rewizyjnej. 

S 
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/(iiltttiicm Prezydium jest organizowanie pracy Rady oraz wykonywanie czyimosei zlecanych 
(M/tv Hud? Nadzorcz^. 

§112. 

WfMlit Nttd/.orczu powoluje ze swego grona Komisj? Rewizyjny oraz moze powolac inne komisje 
iltdH lull e/,«Howc. 

§113. 

tt*||t(lNmiil Rady Nadzorczej, uchwalony przez Walne Zgromadzenie, okresla jej wewn^trzn^ 
•IruMtll^, nzczegdlowy zakres jej dzialania, tryb obradowania i podejmowania uchwal oraz inne 
•JM«wv orgflllizacyjne jej dotyczace. 

§114. 

I / ttf/j |d Spdldziclni sklada si? od 2 do 3 osob, w tym Prezesa oraz Glownego Ksi?gowego, 
wybranych w drodze konkursu przez Rad? Nadzorcz^. 

I O<lonklem Zarzedu zatrudnionym w Spoldzielni, Rada Nadzorcza nawi^zuje stosunek pracy -
W WlleStnoici od powierzonego stanowiska - na podstawie powolania albo imiowy o prac? 
Piloiownlc do wymogdw Kodeksu Pracy. 

i t )dw()lftnie czlonka Zarzedu nie narusza jego uprawnien wynikajecych ze stosunku pracy lub 
Innego sloiunku prawnego, kt6rego przedmiotem jest swiadczenie pracy. 

i W razie odwolania czlonka Zarzedu zatrudnionego na podstawie powolania, prawo odwolania 
go ,̂6 Htanowiska pracy przysluguje Radzie Nadzorczej. 

§115. 

^onkowie Zarzedu nie moge zajmowac si? interesami konkurencyjnymi wobec Spoldzielni, w 
iMIWf gdlnoki uczestniczyd jako wspolnicy lub czlonkowie wladz w podmiotach gospodarczych 
PlWad^lcych dzialalnosc konkurencyjne wobec Spoldzielni. Naruszenie zakazu konkurencji 
IWtOWl podstaw? odwolania czlonka Zarzedu. Rada Nadzorcza zwoluje niezwlocznie po powzi?ciu 
Ulilltimo^ci 0 naruszeniu zakazu konkurencji przez czlonka Zarzedu posiedzenie w celu podj?cia 
iltlWltly 0 zawieszeniu go w czyimosciach. Rada Nadzorcza zwoluje nast?pne posiedzenie, w 
iWninic nie dlui;szym niz 30 dni od daty zawieszenia, celem podj?cia uchwaly o uchyleniu 
iWieNZonia b^di odwolania czlonka Zarzedu. 

§116. 

/,Mi/4)d kieruje dzialalnoscie Spoldzielni w granicach ustalonych ustawami, Statutem, 
uuhwulami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej oraz reprezentuje Spoldzielni? na 
wiwrmrz. 
/ M i z i j d podejmuje wszelkie decyzje nie zastrzezone w ustawach i Statucie dla irmych organow 
N|M^ldziclni, a w szczegolnosci w sprawach: 
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1) przyj?cia czlonkow do Spoidzielni oraz ustanawiania spoidzielczego prawa do lokali, 
ustanawiania prawa odrebnej wlasnosci, zawierania umow najmu, zamiany lokali i 
Przekszlalcenia praw do lokali, 

2) sporz^dzania projektow planow gospodarczych, 
^) prowadzenia gospodarki Spoidzielni w ramach uchwalonyeh planow oraz wykonywania 

zwiizanych z tym czynnosci organizacyjnych i finansowych, 
A) zabezpieczenia maj^tku Spdidzielni, 
*i) zwolywania Walnego Zgromadzenia, 
()) zaciigania kredytow bankowych po wyrazeniu zgody przez Walne Zgromadzenie. 

6)a zaciiganie zobowiizah na postawie uchwaiy Walnego Zgromadzenia okreslajicej gome 
granic? zobowiizan Spoidzielni, ktore moze zaeiignec w danym roku kalendarzowym. 

7) udzielania pelnomocnictw. 
'/srz^d sklada sprawozdania ze swej dzialalnosci Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Nadzorczej. 

§117. 

»rii/es Zarzedu jest kierownikiem biezecej dzialalnosci gospodarczej Spoidzielni oraz pracodawe^ 
•IIH /iUrudnionych w Spoidzielni pracownikow. 

§118. 

I Znrzid podejmuje decyzje kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach z zastrzezeniem 
§117. 

3 Tryb obradowania i podejmowania uchwal oraz inne sprawy organizacyjne okresla regulamin 
Zarzedu uchwalony przez Rad? Nadzorcz^. 

§119. 

1; Oiwiadczenie woli za Spoldzielni? skiadaje dwaj czlonkowie Zarzedu lub jeden czionek 
Zarzedu i pelnomocnik. 

I Oiwiadczenia pisemne skierowane do Spoldzielni, a ziozone w jej lokalu, albo jednemu z 
CZlonk6w Zarzedu, lub pelnomocnikowi, maje skutek prawny wzgl?dem Spoldzielni. 

R O Z D Z I A L I X 
G O S P O D A R K A F I N A N S O W A S P O L D Z I E L N I 

§ 120. 

W|K^ldziclnia prowadzi dzialalnosc gospodarcze na zasadach rachunku ekonomicznego przy 
Mlpewnicniu korzysci czlonkom Spoidzielni. 

§121 . 

I I'lindusze Sp6ldzielni stanowie: 
1) (\induszudzialowy, 
2) fimdusz zasobowy, 
1) f\indusz wkiadow budowlanych i mieszkaniowych, 
«l) Aindusz zasobow mieszkaniowych. 

I ^j»61dzielnia tworzy nast?pujece fundusze celowe: 
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1) fundusz remontowy, 
2) fundusz inwestycyjny, 
3) zakiadowy fundusz swiadczen socjalnych, 
4) fundusz rezerwowy z aktualizacji wyceny, 

3. Spoldzielnia moze tworzyc inne fundusze w tym fundusz kulturalno-oswiatowy wykorzystuj^c 
je wg zasad uehwalonych przez Walne Zgromadzenie. 

4. Szczegolowe zasady tworzenia i gospodarowania funduszami, o ktorych mowa w ust. 2 pkt. 1 i 
2, okreslaje regulaminy uchwalone przez Rad? Nadzorcz^. 

§122. 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami statutu dotyczecych gospodarki Spoldzielni 
oraz prowadzenia rachunkowosci stosuje si? przepisy odr?bne. 

2. Rada Nadzorcza moze okreslic w drodze regulaminow szczegolowe zasady gospodarki 
Spoldzielni w ramach obowiezujecych ustaw i postanowien statutu. 

§123. 

Straty bilansowe Spoldzielnia pokrywa z funduszu zasobowego i funduszu udzialowego. 

R O Z D Z I A L X 
P R Z E P I S Y P R Z E J S C I O W E 

§124. 
Do czasu wydania nowych aktow wewnetrzspoldzielczych, ktorych uchwalenie przewiduje 
niniejszy statut, obowi^zuje przepisy dotychczasowe, o ile nie se sprzeczne z prawem 
spoldzielczym lub tym Statutem. 

§125. 
( skreslony ) 

§ 126 

Liczb? kadencji okreslone w § 105 ust 4 oblicza si? biorec pod uwag? dotychczasowy staz 
czlonka Rady Nadzorczej. 
Kadencja Rady Nadzorczej o ktorej mowa § 105 ust. 3 ma zastosowanie do Rad Nadzorczych 
powolanyeh po dniu 31 lipca 2007r. 
§ 105 ust. 1 Statutu w brzmieniu ustalonym przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ktore 
rozpocz?}o si? dnia 17.12.2013r., ma zastosowanie do Rad Nadzorczych wybieranych przez 
Walne Zgromadzenie obradujece po zakohczeniu tego Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia, z zastrzezeniem, ze utrata mandatu przez czlonka Rady Nadzorczej powoianego 
przez to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, nie powoduje koniecznosci uzupelnienia skladu 
Rady Nadzorczej w sposob okreslony w § 108 Statutu ani w drodze wyborow uzupelniajecych, 
o ile liczba czlonkow Rady Nadzorczej nie spadnie ponizej 9. 

§127 

,,Tekst jednolity z wprowadzonymi zmianami zostal przyj?ty Uchwalami nr 35/15, 36/15, 37/15, 
-39/15, 41/15, 42/15 i 43/15 przez Walne Zgromadzenie SM „Jednosc" w Piasecznie w dniu 
27.05.2015 r. 
Tekst jednolity Statutu wchodzi w zycie z dniem wpisania go do Krajowego Rejestru 
Sedowego. 
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