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Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Węgorzewie 

z dnia 12.06.2018 r. 

w sprawie: zmiany statutu 

Działając na podstawie art. 12a oraz ar. 38 § 1 pkt. 1 O ustawy z dnia 16 września 1982 r. 

Prawo Spółdzielcze, w związku z art. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 

o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania

cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1596), Walne 

Zgromadzenie Członków, uchwala co następuje: 

§1

Przyjmuje się następujące zmiany do Statutu Spółdzielni uchwalonego w dniu 23 czerwca 

2003 r. ze zmianami z 21 października 2003 r., 26 czerwca 2006 r., 22 listopada 2007 r., 

13 lutego 2008 r.: 

1. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Węgorzewie zwana dalej „Spółdzielnią" prowadzi 

działalność na podstawie statutu oraz: 

- ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,

- ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

zwanej dalej „ u.s.m.",

- innych ustaw.

2. § 6 - 10 otrzymują brzmienie:

§6

1. Członkiem Spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności

prawnych albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych, której: 

1) przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,

2) przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

3) przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

mieszkalnego,

str. 1 



str. 2 
 

 

4) przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu,  

zwane dalej "ekspektatywą własności". 

2. Członkami Spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im 

wspólnie albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie 

spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej 

własności lokalu. 

3. Członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe 

prawo do lokalu lub  ekspektatywa własności. Osobie tej nie przysługuje spółdzielcze 

lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. 

4. Członkiem Spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu. 

Właścicielowi lokalu, który nie jest członkiem Spółdzielni, przysługuje roszczenie                    

o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni. Przepis art. 16 ustawy z dnia 16 września 

1982 r. - Prawo spółdzielcze stosuje się odpowiednio. Osoba, która nabyła prawo 

odrębnej własności lokalu, zachowuje członkostwo w spółdzielni. 

 

§ 7 

1. Członkostwo w Spółdzielni powstaje z chwilą: 

1) nabycia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 

mieszkalnego, 

2) nabycia ekspektatywy własności, 

3) zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, 

4) zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 

mieszkalnego, jeżeli członkostwo nie zostało nabyte wcześniej, 

5) upływu terminu jednego roku, o którym mowa w art. 15 ust. 4 u.s.m. 

w przypadkach przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 3usm, jeżeli przed upływem tego 

terminu jedna z osób, o których mowa w art. 15 ust. 2 lub 3 u.s.m., 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 u.s.m 

w przypadkach przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 3 u.s.m., jeżeli pisemne zapewnienie 

o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do 

lokalu mieszkalnego zgłosiła więcej niż jedna osoba. 
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2. Przepisy § 6 ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio do osób, którym przysługuje prawo do 

miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub garażu wolnostojącego, 

o których mowa w art. 1719u.s.m. lub do ułamkowego udziału we współwłasności garażu 

wielostanowiskowego, o którym mowa w art. 271u.s.m. 

3. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo 

ekspektatywa własności należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być tylko 

jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia 

się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. 

Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do 

sądu, nie dłuższego niż 12 miesięcy, wyboru dokonuje Spółdzielnia. Do czasu 

rozstrzygnięcia, o którym mowa w zdaniu drugim, lub wyboru, o którym mowa w zdaniu 

trzecim, osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo 

odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności, mogą wyznaczyć spośród siebie 

pełnomocnika w celu wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa                               

w Spółdzielni. 

§ 8 

1. Zarząd prowadzi rejestr członków, zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce 

zamieszkania, w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi ich nazwę 

i siedzibę, wysokość wniesionych wkładów mieszkaniowych lub budowlanych, zmiany 

danych w tym zakresie, wysokość zadłużenia z tytułu wnoszenia opłat, o których mowa 

w art. 4 u.s.m., datę przyjęcia w poczet członków oraz datę ustania członkostwa. 

2. Członek Spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub Spółdzielni ma prawo 

przeglądać rejestr. 

§ 9 

Warunkiem przyjęcia w poczet członków Spółdzielni właściciela lokalu jest złożenie 

deklaracji członkowskiej. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności 

w formie pisemnej i podpisana przez osobę ubiegającą się o członkostwo. Deklaracja powinna 

zawierać imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, w odniesieniu do osób prawnych — 

członków Spółdzielni ich nazwę i siedzibę. Za osobę nie mającą zdolności do czynności 

prawnych lub o ograniczonej zdolności do takich czynności — deklarację podpisuje jej 

ustawowy przedstawiciel. 

§ 10 

1. Organem Spółdzielni właściwym do przyjmowania w poczet członków jest Zarząd 

Spółdzielni. 
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2. Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch 

członków Zarządu lub osób do tego przez Zarząd upoważnionych z podaniem daty 

uchwały Zarządu o przyjęciu, 

3. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni powinna być 

podjęta w ciągu 4 tygodni od dnia złożenia deklaracji. O uchwale Zarząd powinien 

zawiadomić zainteresowaną osobę pisemnie w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały. 

4. W razie podjęcia przez Zarząd uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków 

w zawiadomieniu o podjętej uchwale należy podać uzasadnienie uchwały oraz pouczenie 

o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni od daty otrzymania 

zawiadomienia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą w ciągu                 

3 miesięcy od dnia wniesienia odwołania. 

 

3. W § 12 uchyla się pkt 3. 
 

4.    § 13 uchyla się. 
 

5. § 14 – 18 otrzymują  brzmienie: 

§ 14 

Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek: 

1) wystąpienia członka będącego właścicielem lokalu, 

2) śmierci członka, a w odniesieniu do osoby prawnej w przypadku jej ustania,  

3) utraty wszystkich tytułów prawnych do lokali w zasobach Spółdzielni, 

4) zbycie przez członka wszystkich przysługujących mu praw do lokali w zasobach 

Spółdzielni, 

5) wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie 

prawomocnego orzeczenia sądu. 

§ 15 

Członkostwo w Spółdzielni  ustaje z mocy prawa z chwilą:  

1) wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, 

2) zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie, 

3) zbycia prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie, 

4) zbycia ekspektatywy własności lub udziału w tym prawie, 

5) wygaśnięcia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 

mieszkalnego, 

6) rozwiązania umowy o budowę lokalu, o której mowa w art. 18 u.s.m. 
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§16

1. Członkostwo w Spółdzielni ustaje w przypadku podjęcia przez właścicieli lokali

uchwały, na podstawie art. 241u.s.m., że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu

nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca

1994 r. o własności lokali. Członkostwo w Spółdzielni ustaje z datą uprawomocnienia

się uchwały.

2. Członkostwo w Spółdzielni ustaje w przypadku wyodrębnienia własności ostatniego

lokalu, jeżeli w ciągu 3 miesięcy od wyodrębnienia ostatniego lokalu nie zostanie

podjęta uchwała przez większość właścicieli lokali, że w zakresie ich praw

i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną stosuje się odpowiednio art. 27

us.m. Członkostwo ustaje następnego dnia po upływie 3 miesięcy.

§ 17

1. Członek Spółdzielni będący  właścicielem lokalu może wystąpić ze Spółdzielni w każdym

czasie za wypowiedzeniem złożonym Zarządowi, które pod rygorem nieważności powinno

być dokonane na piśmie.

2. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni i rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca

kalendarzowego następującego po dniu zgłoszenia wystąpienia. Na wniosek członka okres

wypowiedzenia może być za zgodą Zarządu skrócony.

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

wypowiedzenia.

§ 18

1. Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła

śmierć.

2. Osobę prawną będącą członkiem Spółdzielni skreśla się z rejestru członków ze skutkiem

od dnia ustania osobowości prawnej.

3. Skreślenia dokonuje Zarząd na podstawie stwierdzenia, okoliczności wymienionych

w ust. 1 i 2.

6. §  19 i § 20 uchyla  się.

7. § 28 - § 38 otrzymują brzmienie:
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§ 28 

Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielnia może: 

1) ustanawiać na rzecz osób ubiegających się o ustanowienie spółdzielczego 

lokatorskiego prawa do lokalu, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego 

w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni, 

2) ustanawiać na rzecz osób ubiegających się o ustanowienie odrębnej własności, prawo 

odrębnej własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub lokalu o innym 

przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażu 

wielostanowiskowym w budynkach stanowiących własność lub współwłasność 

Spółdzielni, 

3) wynajmować lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach stanowiących własność lub 

współwłasność Spółdzielni. 

 

§29 

1. Odzyskany przez Spółdzielnię lokal, wolny w sensie prawnym, może być zadysponowany 

na warunkach prawa odrębnej własności lokalu. 

2. Tytuł prawny może być ustanowiony w drodze przetargu. 

 

B. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.  

§ 30 

1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 

mieszkalnego Spółdzielnia zobowiązuje się oddać osobie, na rzecz której ustanowione 

jest prawo, lokal mieszkalny do używania, a osoba ta zobowiązuje się wnieść wkład 

mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie Spółdzielni. 

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione                       

w budynku stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni. 

3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi 

na spadkobierców i nie podlega egzekucji. 

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

albo do małżonków. 

5. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia 

między osobą ubiegającą się o ustanowienie tego prawa a Spółdzielnią umowy                    
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o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Umowa 

powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

6. Od chwili postawienia lokalu do dyspozycji członka uiszcza on opłaty, o których 

mowa w art. 4 u.s.m. 

7. Umowa spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, zawarta z inną osobą przed 

wygaśnięciem prawa do tego lokalu, jest nieważna. 

8. Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się 

odpowiednio przepisy o ochronie własności. 

9. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nie może być ustanowione 

na rzecz osoby prawnej. 

10. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub 

części lokalu mieszkalnego 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. 

11. Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu mieszkalnego lub jego 

części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa 

do tego lokalu. 

§ 31 

1. Osobie, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 

mieszkalnego, a której prawo wygasło z powodu nieuiszczania opłat związanych                

z eksploatacją i utrzymaniem jej lokalu lub eksploatacją i utrzymaniem 

nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, przysługuje roszczenie do 

Spółdzielni o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 

mieszkalnego, jeżeli spłaci Spółdzielni całe zadłużenie wynikające z nieuiszczania 

tych opłat wraz z odsetkami. 

2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje tylko wtedy, jeżeli wcześniej nie 

został ustanowiony tytuł prawny do lokalu na rzecz innej osoby. Warunkiem 

ustanowienia przez Spółdzielnię tytułu prawnego do lokalu na rzecz innej osoby jest 

opróżnienie lokalu. 

§ 32 

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  
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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 określonego 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. 
 

§33 

Osoba, o której mowa w §32, 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. 

§ 34 

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

członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w ustawie o spółdzielniach 

mieszkaniowych i statucie. 

2. W przypadku zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1,u.s.m. 

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. Jeżeli podstawą żądania orzeczenia o wygaśnięciu spółdzielczego 

lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest zaleganie z zapłatą opłat, o których 

mowa w art. 4 ust.1 u.s.m., nie można orzec o wygaśnięciu spółdzielczego 

lokatorskiego prawa do tego lokalu, jeżeli najpóźniej przed zamknięciem rozprawy 
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przed sądem pierwszej instancji, a jeżeli wniesiono apelację - przed sądem drugiej 

instancji członek Spółdzielni uiści wszystkie zaległe opłaty. 

3. 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.

4. Z chwilą, gdy orzeczenie sądu, o którym mowa w ust. 2 i 3, stanie się

prawomocne, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa.

§ 35

Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa 

 małżonkowie zawiadamiają Spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze 

lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Do momentu zawiadomienia Spółdzielni 

o tym, komu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,

małżonkowie, których małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód lub unieważnione,

odpowiadają solidarnie za opłaty, o których mowa w art. 4 ust. 1u.s.m.

§ 36

Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 

mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. 

§ 37

1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

mieszkalnego w następstwie śmierci uprawnionego lub w przypadkach, o których

mowa w art. 11 u.s.m., roszczenia o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego

lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują jego osobom bliskim.

2. Umowę, o której mowa w ust. 1, zawiera się na warunkach określonych

w dotychczasowej umowie o ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do

lokalu mieszkalnego.

3. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, konieczne jest złożenie

w terminie jednego roku pisemnego zapewnienia o gotowości zawarcia umowy

o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu

nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność czy osoba

uprawniona na podstawie ust. 1 zamieszkiwała z byłym członkiem.



str. 10 
 

Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia 

do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia. Jeżeli o roszczeniu rozstrzygał sąd, osoby, 

które pozostawały w sporze, niezwłocznie zawiadamiają o tym Spółdzielnię.                     

Do momentu zawiadomienia Spółdzielni o tym, komu przypadło spółdzielcze 

lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, osoby te odpowiadają solidarnie                      

za opłaty, o których mowa w art. 4 ust. 1 u.s.m. 
 

§ 38 

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. 

 

8. § 48 - § 52 otrzymują brzmienie: 
 

§ 48 

Z osobą ubiegającą się o ustanowienie odrębnej własności lokalu 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 odrębnej własności tego lokalu, a ponadto powinna zawierać: 

1) zobowiązanie osoby ubiegającej się o ustanowienie odrębnej własności lokalu do 

pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jej lokal 

przez wniesienie wkładu budowlanego określonego 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) określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego 

przynależnych; 

5) inne postanowienia określone w statucie.  
 

§ 49 

1. Z chwilą zawarcia umowy o budowę lokalu, powstaje ekspektatywa własności. 

Ekspektatywa własności jest zbywalna wraz z wkładem budowlanym albo jego 

wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. 
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2. Nabycie ekspektatywy własności obejmuje również wniesiony wkład budowlany

albo jego część.

3. Umowa zbycia ekspektatywy własności powinna być zawarta w formie aktu

notarialnego.

§ 50

1. Spółdzielnia ustanawia na rzecz osoby ubiegającej się o ustanowienie odrębnej

własności lokalu, albo nabywcy ekspektatywy własności, odrębną własność lokalu

w terminie 2 miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych

przepisów jest wymagane pozwolenie na użytkowanie - w terminie 2 miesięcy od

uzyskania takiego pozwolenia. Na żądanie członka Spółdzielnia ustanawia takie

prawo w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji możliwe jest

przestrzenne oznaczenie lokalu.

2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo

osób wskazanych przez osobę ubiegającą się o ustanowienie odrębnej własności,

które wspólnie z nią ubiegają się o ustanowienie takiego prawa.

§ 51

1. Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali może być zawarta przez

Spółdzielnię łącznie ze wszystkimi osobami, które ubiegają się o ustanowienie

takiego prawa wraz ze związanymi z nim udziałami w nieruchomości. W takim

wypadku wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej określa ta umowa.

2. Nieruchomość, z której wyodrębnia się własność lokali, może być zabudowana

również więcej niż jednym budynkiem, stosownie do postanowień umowy,

o której mowa w ust. 1.

§ 52

Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków niebędącego jej członkiem 

właściciela lokalu podlegającego przepisom ustawy, w tym także nabywcy prawa 

odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiercy i licytanta, z zastrzeżeniem art. 3 

u.s.m.

9. Dodaje się § 521 - § 522 w brzmieniu:

§ 521

Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub 

wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi 
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domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub 

nieruchomości wspólnej uciążliwym, Zarząd Spółdzielni na wniosek większości właścicieli 

lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości może w trybie 

procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu 

postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Właścicielowi, którego lokal został 

sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego. 
 

      § 522 

Przepisy § 48 – 521 stosuje się odpowiednio do ułamkowego udziału we współwłasności 

garażu wielostanowiskowego. 

 

10. § 53 otrzymuje brzmienie: 

§ 53 

1. Rozliczenie kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalenie wartości początkowej 

(kosztu budowy) poszczególnych lokali, do których mają być ustanowione prawa 

określone w § 55 ust. 2  dokonuje się w dwóch etapach: 

1) wstępnie – w chwili rozpoczęcia inwestycji mieszkaniowej, na podstawie 

dokumentacji technicznej i kosztorysu,  

2) ostatecznie – po zakończeniu inwestycji i końcowym rozliczeniu zadania, na 

podstawie zestawienia kosztów rzeczywistych poniesionych przez Spółdzielnię nie 

później niż: 

a) w terminie 6 miesięcy od oddania budynku do użytkowania do umów z osobami 

ubiegającymi się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 

b) w terminie 3 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania do umów                          

z osobami ubiegającymi się o ustanowienie odrębnej własności lokalu. Po upływie 

tego terminu roszczenie Spółdzielni o uzupełnienie wkładu budowlanego wygasa.  

 

11. § 55 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Z osobą ubiegającą się o uzyskanie prawa do lokalu pochodzącego z nowej inwestycji, 

Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. 

 

12. W § 56 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

zobowiązanie  osoby ubiegającej   się o ustanowienie prawa do lokalu do pokrywania 

kosztów zadania   inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez uiszczenie 

wkładu budowlanego lub wkładu mieszkaniowego określonego w umowie. 
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13.  W § 56 ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

wskazanie osób, które wspólnie  ubiegają się o ustanowienie prawa do tego lokalu. 

 

14.   W § 56  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

Zobowiązanie do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na 

jego lokal osoba ubiegająca się  wypełnia przez wniesienie wkładu mieszkaniowego lub 

budowlanego zależnie od rodzaju praw do lokalu, o którego ustanowienie się ubiega. 

 

15.  § 57  - 60 otrzymują brzmienie: 

§ 57 

1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez 

Spółdzielnię lub osobę ubiegającą się o ustanowienie prawa do lokalu. 

2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy osoba ubiegająca 

się o ustanowienie prawa do lokalu, lub jej następca prawny, z przyczyn leżących 

po ich stronie, nie dotrzymali tych warunków umowy określonych w art. 18 ust. 1 

pkt 1 i 5 u.s.m., bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub 

ustanowienie odrębnej własności lokali wzniesionych w ramach wspólnie 

realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe albo poważnie 

utrudniona, a w szczególności: 

1) nie wniósł wymaganej zaliczki na poczet wkładu mieszkaniowego lub 

budowlanego, 

2) zalega z wpłatami na poczet kosztów budowy, 

3) uchyla się od dopełnienia formalności (złożenia oświadczeń, dostarczenia 

dokumentów), bez - których Spółdzielnia nie może uzyskać kredytu bankowego 

albo pomocy budżetowej na pokrycie części kosztów realizowanego zadania 

inwestycyjnego, 

4) osoba ubiegająca się o ustanowienie prawa do lokalu nie wyrazi zgody na zawarcie 

aneksu do umowy, o którym mowa w § 59 ust. 2 lub § 68 ust. 2 statutu. 

3. Przed złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, Spółdzielnia winna wyznaczyć 

osobie ubiegającej się o lokal albo jej następcy prawnemu dodatkowy 30-dniowy termin 

na wypełnienie zobowiązań. 

4. Osoba ubiegająca się o ustanowienie prawa do lokalu może wypowiedzieć umowę                       

o budowę lokalu w przypadku, gdy: 
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1) wzrost rzeczywistych kosztów budowy w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego 

przekroczy dwukrotną wysokość wskaźnika wzrostu cen robót budowlanych za ten 

okres, ogłaszanego przez G.U.S., 

2) określony w umowie termin ukończenia budowy zostanie przekroczony z przyczyn 

zależnych od wykonawcy robót o ponad 6 miesięcy. 

5. Przesłanki przewidziane w ust. 4 nie obejmują sytuacji, w których wzrost kosztów 

budowy został spowodowany zmianą zastosowanych technologii, na wniosek (lub za 

zgodą) większości członków, z którymi zawarto umowy o budowę lokalu w ramach tej 

inwestycji, ani też sytuacji, gdy termin ukończenia budowy uległ przesunięciu na skutek 

niekorzystnych warunków atmosferycznych albo konieczności wykonania robót 

dodatkowych. 

6. Spółdzielnia może wyrazić zgodę na rozwiązanie umowy za obopólnym porozumieniem 

stron. Wyrażenie zgody może nastąpić pod warunkiem wskazania przez osobę 

ubiegającą się o ustanowienie prawa do lokalu następcy prawnego, który przyjmie jego 

zobowiązania związane z budową lokalu. 

7. Wypowiedzenie umowy może nastąpić na 3 miesiące naprzód, na koniec  kwartału 

kalendarzowego, chyba że strony postanowią w umowie inaczej. 

 

B. Rozliczenie z tytułu wkładu mieszkaniowego 

 

§ 58 

1. Osoba  ubiegająca się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa 

do lokalu mieszkalnego wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości 

odpowiadającej różnicy między kosztem budowy przypadającym na jego lokal                        

a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych (umorzeniem 

części  kredytu  zaciągniętego przez  Spółdzielnię na  sfinansowanie kosztów 

budowy lokalu) lub z innych środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy 

lokalu. 

2. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez 

Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, osoba                    

o której  w ust .  1  j es t  obowiązana uczestnicz yć  w spłacie t ego kredytu  

wraz z odsetkami, w części przypadającej na jej lokal. 
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§ 59

1. Wstępne ustalenie kosztów budowy poszczególnych lokali, do których mają być

ustanowione spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali, stanowi podstawę do

określenia przez Spółdzielnię w umowach o budowę lokalu, wstępnej wysokości

wkładu mieszkaniowego oraz wysokości i terminów wnoszenia przez osobę

ubiegającą się o ustanowienie prawa do lokalu zaliczek na poczet wymaganego

wkładu.

2. Wstępna wysokość wkładu mieszkaniowego oraz wysokość i terminy

wnoszenia  zaliczek na poczet wymaganego wkładu mogą zostać zmienione w formie

aneksu do umowy o budowę lokalu, w celu dostosowania tej umowy do warunków

finansowych umów zawartych z wykonawcami robót budowlanych.

§ 60

1. Wnoszenie przez osobę ubiegającą się o ustanowienie lokatorskiego prawa

do lokalu zaliczek na poczet wkładu mieszkaniowego przypadających do

zapłat w trakcie realizacji inwestycji, może być rozłożone na raty.

2. Pozostała część wkładu mieszkaniowego może zostać rozłożona na raty

jedynie wówczas, gdy Spółdzielnia uzyskała na ten cel kredyt bankowy.

W przypadku sfinansowania części wkładu mieszkaniowego ze środków

kredytu bankowego, osoba ubiegająca się o ustanowienie prawa do lokalu

lub członek Spółdzielni ponoszą pełne ryzyko ekonomiczne związane

z obsługą części zadłużenia przypadającego na jego lokal.

3 .Wysokość wkładu mieszkaniowego i  wymaganej  zal iczki  na

wkład  mieszkaniowy oraz wysokość i terminy spłaty rat pozostałej części wkładu,

jak również wysokość i terminy wpłat środków własnych osoby ubiegającej się

o ustanowienie prawa do lokalu na poczet wkładu mieszkaniowego – określa

Zarząd w oparciu o postanowienia statutu.

16. W § 62 ust 2 uchyla się.

17. Dodaje się § 63 w brzmieniu:

§ 63

1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,

gdy ten lokal nie podlega zbyciu w drodze przetargu, Spółdzielnia zwraca osobie
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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, o którym mowa w art. 10 ust. 2 u.s.m.. 

2. Warunkiem zwrotu wartości wkładu mieszkaniowego albo jego części jest:  

1) wniesienie wkładu mieszkaniowego przez członka Spółdzielni i zawarcie umowy 

o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do 

którego wygasło prawo przysługujące innej osobie;  

2) opróżnienie lokalu, chyba że członek Spółdzielni zawierający umowę                             

o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do 

którego wygasło prawo przysługujące innej osobie, wyrazi pisemną zgodę na 

dokonanie wypłaty pomimo nie opróżnienia lokalu. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, z wkładu mieszkaniowego potrąca się 

kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 u.s.m, a także koszty określenia 

wartości rynkowej lokalu.  

4. Członek Spółdzielni zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego 

prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie, 

wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości, o której mowa w ust. 1, oraz zobowiązuje się 

do spłaty długu obciążającego tę osobę z tytułu przypadającej na nią części zaciągniętego 

przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz                       

z odsetkami. 

5. Przez pojęcie zwaloryzowany według wartości rynkowejnależy rozumieć wkład 

mieszkaniowy zwaloryzowany według wartości rynkowej lokalu, o której mowa w art. 2 

ust 4 u.s.m. 

 

18. § 67 – 69 otrzymują brzmienie: 

§67 

Osoba ubiegająca się o ustanowienie odrębnej własności lokalu wnosi wkład budowlany 

według zasad określonych w Statucie i umowie o budowę lokalu, 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 ubiegająca się o ustanowienie prawa do 
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lokalu jest obowiązana do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jej 

lokal.   

§ 68 

1. Wstępne ustalenie kosztu budowy poszczególnych lokali, do których ma być 

ustanowiona odrębna własność lokali, stanowi podstawę do określenia przez 

Spółdzielnię w umowach o budowę lokalu , wstępnej wysokości wkładu budowlanego 

oraz wysokości i terminów wnoszenia przez osobę ubiegającą się o ustanowienie prawa 

do lokalu zaliczek na poczet wymaganego wkładu. 

2. Wstępna wysokość wkładu budowlanego oraz wysokość i terminy wnoszenia przez 

osobę ubiegającą się o ustanowienie prawa do lokalu zaliczek na poczet wymaganego 

wkładu mogą zostać zmienione w formie aneksu do umowy o budowę lokalu w celu 

dostosowania tej umowy do warunków finansowych umów zawartych z wykonawcami 

robót budowlanych. 

§ 69 

1.  Wnoszenie przez osobę ubiegającą się o ustanowienie prawa do lokalu zaliczek na 

poczet wkładu budowlanego przypadającego do zapłaty w trakcie inwestycji może być 

rozłożone na raty. 

2.  Pozostała część wkładu budowlanego może zostać rozłożona na raty jedynie wówczas, 

gdy Spółdzielnia za zgodą osoby ubiegającej się o ustanowienie prawa do lokalu 

uzyskała na ten cel kredyt bankowy. W przypadku sfinansowania części wkładu 

budowlanego ze środków kredytu bankowego, osoba ubiegająca się o ustanowienie 

prawa do lokalu ponosi pełne ryzyko ekonomiczne związane z obsługą części zadłużenia 

przypadającego na jego lokal. 

3.  Wysokość wkładu budowlanego i wymaganej zaliczki na wkład budowlany oraz 

wysokość i terminy spłaty rat pozostałej części wkładu, jak również wysokość i terminy 

wpłat środków własnych oso by ubiegającej się o ustanowienie prawa do lokalu  na 

poczet wkładu budowlanego — określa Zarząd. 

 

19. § 105  pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 Ewidencję i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego. Ewidencja                  

i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego powinna uwzględniać 

wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości. 
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20.  § 107  otrzymuje brzmienie: 

1. Opłaty, o których mowa w § 102   powinny być uiszczane co miesiąc z góry do 15 dnia 

każdego miesiąca . 

2. Spółdzielnia jest obowiązana, na żądanie  jej członka, właściciela lokalu niebędącego 

członkiem spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, której przysługuje 

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przedstawić kalkulację wysokości opłat. 

3. O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia jest zobowiązana powiadomić użytkowników 

lokali  co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Termin ten 

dotyczy podwyżek opłat na pokrycie kosztów zależnych od Spółdzielni. Zmiana 

wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie. 

4. O zmianie wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni,                                

w szczególności energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości 

ciekłych, Spółdzielnia jest zobowiązana powiadomić użytkowników lokali , co najmniej na 

14 dni przed upływem terminu wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia 

miesiąca poprzedzającego ten termin . 

5. Członkowie spółdzielni, osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują 

spółdzielcze własnościowe prawa do lokali oraz właściciele niebędący członkami 

Spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na 

drodze sądowej.  

6. Od niewpłaconych w terminie należności Spółdzielnia może pobierać odsetki ustawowe za 

opóźnienie, na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą. 

 

21.   § 113  uchyla się 

 

22.   § 115  ust. 5 uchyla się  

 

23.   W § 117 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. 

Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka w Walnym Zgromadzeniu. 

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do 

protokołu Walnego Zgromadzenia.  

Pełnomocnictwo, może być złożone w biurze Zarządu Spółdzielni przed Walnym 

Zgromadzeniem. 

Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia. 
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24. W § 120 dodaje się ust.  41  w brzmieniu:

Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie 

lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym 

Zgromadzeniu. 

25. W § 126 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

     Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały 

26. W § 129 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

     Rada Nadzorcza składa się od 7 do 9 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. 

27. W § 131 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

 Składania Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań zawierających           

w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych.  

28. § 147 otrzymuje brzmienie:

1. Spółdzielnia tworzy:

a) fundusz zasobowy,

b) fundusz zasobów mieszkaniowych

c) fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych,

d) fundusz remontowy.

2. Spółdzielnia posiada środki zgromadzone na funduszu udziałowym na dzień

wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Spółdzielniach

mieszkaniowych, ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – prawo

spółdzielcze tj. na dzień 09 września 2017 r.

3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Spółdzielni w tym tworzenia

i gospodarowania środkami funduszy określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

29. § 148 otrzymuje brzmienie:

Różnica między faktycznymi kosztami i przychodami gospodarki zasobami 

mieszkaniowymi zwiększa odpowiednio koszty lub dochody tej gospodarki w roku 

następnym. 

30. § 1481 otrzymuje brzmienie:

     Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia 

 Członków i zasila fundusze Spółdzielni w następującej kolejności: 



- Fundusz zasobowy

- Fundusz remontowy Spółdzielni ( ogólny ).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisania zmiany 

Statutu do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Obecnych 67 członków. 

Za uchwałą głosowało 64 członków. 

Przeciw uchwale głosowało O członków. 

Wstrzymało się od głosowania 3 członków. 

Sekretarz W.Z.Cz. 

--�-------
Z�f�nasta 

Przewodniczący W.Z.Cz. 

��\LUi\1 -�rh(w __ 1 
\ Janusz Urban 
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