


Załącznik  do  uchwały  Nr  ……  /  2018  Walnego  Zgromadzenia  Członków
Spółdzielni z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu.

 

1/ w  § 2

     a/  ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

     „ 2. Spółdzielnia prowadzi swoją działalność samodzielnie na podstawie ustawy
z dnia 16 września 1982 r.  -  Prawo spółdzielcze (Dz.  U. z  2017 r.  poz.  1560),
ustawy  z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z  2013
r.,  poz.   1222  z  późn.  zm.)  zwanej  dalej  Ustawą  i  innych  ustaw  oraz
zarejestrowanego  Statutu.”

     b/ dodaje  się  ustęp  3  w  brzmieniu :

       „ 3. W  zakresie  nieuregulowanym w Ustawie stosuje się przepisy Prawa
spółdzielczego z wyjątkiem przepisów dotyczących wystąpienia lub wykluczenia ze
spółdzielni  i  wykreślenia  z  rejestru  członków  spółdzielni  oraz  przepisów
dotyczących  udziału  i  wpisowego,  a  także  przepisów  dotyczących  obowiązku
złożenia deklaracji  w celu przyjęcia w poczet członków spółdzielni  za wyjątkiem
posiadaczy praw odrębnej własności lokali.”

2/  § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Członkiem Spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do
czynności  prawnych  albo  miała  ograniczoną  zdolność  do  czynności  prawnych,
której  przysługuje  spółdzielcze  lokatorskie  prawo  do  lokalu  mieszkalnego  lub
spółdzielcze  własnościowe  prawo do lokalu  albo  taka  osoba,  której  przysługuje
roszczenie  o  ustanowienie  spółdzielczego  lokatorskiego  prawa  do  lokalu
mieszkalnego  lub  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, ekspektatywa własności lub będąca założycielem
spółdzielni.  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  przy
zastosowaniu odpowiednio przepisu art. 16 Prawa spółdzielczego.”

„ 5. Przepisy zawarte w ustępach 1 i  3 stosuje się odpowiednio do osób,
którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do garażu wolno stojącego
lub  miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub prawo do ułamkowego
udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego.”
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3/ Rozdział 1  Działu II Statutu otrzymuje  tytuł w następującym brzmieniu:

    „Zasady  powstawania  członkostwa  i  tryb  przyjmowania  w  poczet  członków
Spółdzielni właścicieli lokali.”

4/  § 8 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Członkostwo w Spółdzielni powstaje z chwilą :

    a/ nabycia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do 

    lokalu mieszkalnego;

b/ nabycia ekspektatywy własności;

c/ zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

d/ zawarcia umowy ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do    

    lokalu mieszkalnego, jeżeli członkostwo nie zostało nabyte wcześniej;

e/ upływu terminu jednego roku do złożenia pisemnego zapewnienia 

   o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego 

   prawa do lokalu mieszkalnego przez osoby do tego uprawnione na 

   podstawie  art.  15  Ustawy;

f/ prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd w postępowaniu nieprocesowym 

   lub  wyboru  dokonanego  przez  Spółdzielnię jeżeli  pisemne  zapewnienie

  o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego

  prawa do lokalu mieszkalnego zgłosiła więcej niż jedna osoba;

g/ podjęcia przez Zarząd Spółdzielni uchwały o przyjęciu w poczet członków

    Spółdzielni nabywcy prawa odrębnej własności do lokalu.”

„2.  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
Spółdzielni  terminu wystąpienia do sądu, nie dłuższego niż 12  miesięcy, wyboru
dokonuje  Spółdzielnia.  Do  tego   czasu  osoby,  o  których  mowa  powyżej  mogą
wyznaczyć  spośród  siebie  pełnomocnika  w  celu  wykonywania  uprawnień
wynikających z członkostwa w Spółdzielni.”

„  3.  Zarząd prowadzi  rejestr  członków Spółdzielni  zawierający ich imiona,
nazwiska,miejsce zamieszkania i numery PESEL w stosunku do osób fizycznych,
a w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi ich nazwy i  siedziby,
numery NIP i Regon oraz wysokość  wniesionych wkładów  mieszkaniowych lub
budowlanych, daty powstania członkostwa lub przyjęcia w poczet członków i daty
ustania członkostwa oraz adnotacje o zmianach w powyższych  danych.
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W rejestrze członków Spółdzielni  można umieszczać informacje  o opóźnieniach
w uiszczaniu opłat mieszkaniowych (wysokość zadłużenia, imię, nazwisko i adres
dłużnika).  Informacje  te  gromadzone  są  w  „Rejestrze  dłużników”  stanowiącym
integralną część rejestru członków.”

5/ § 9 otrzymuje brzmienie :

„1.  Członkostwo  w  Spółdzielni  z  przystępującymi  do  niej  osobami,  które
nabyły  prawo  odrębnej  własności  lokali,  nawiązuje  się  po  złożeniu  przez
przystępującego  deklaracji  oraz  podjęciu  uchwały  o  jego  przyjęciu  w  poczet
członków.

2.  Deklaracja członkowska powinna mieć pod rygorem nieważności  formę
pisemną,  być  podpisana  przez  osobę  ubiegającą  się  o  członkostwo  lub  przez
pełnomocnika posiadającego pisemne pełnomocnictwo kandydata na członka do
dokonania  tej  czynności  z  podpisem  notarialnie  poświadczonym  albo  przez
przedstawiciela  ustawowego  osoby  ubiegającej  się  o  członkostwo  nie  mającej
zdolności do czynności prawnych lub mającej tę zdolność ograniczoną.  Deklaracja
powinna także zawierać imię,  nazwisko, numer PESEL, czy NIP i  Regon osoby
prawnej  oraz  adres  zamieszkania  osoby  fizycznej,  czy  siedzibę  osoby  prawnej
ubiegającej  się  o  członkostwo,  a  także  oświadczenie  woli  składane  w  imieniu
własnym  lub  osoby  prawnej  o  przystąpieniu  do  Spółdzielni  oraz  określenie
charakteru  i  przeznaczenia  lokalu  z  prawem  do  którego  będzie  związane  jego
członkostwo.

3. Wszelkie zmiany danych zawartych w deklaracji członkowskiej wymagają
formy pisemnej.”

6 /  w § 10 ustęp  3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zarząd nie może odmówić przyjęcia w poczet członków niebędącego jej
członkiem  właściciela  lokalu  podlegającego  przepisom  ustawy,  w  tym  także
nabywcy prawa odrębnej własności  lokalu, spadkobiercy,  zapisobiorcy i licytanta
z zastrzeżeniem art.  3  Ustawy.”

7 /  w  § 12 ustępie 2:

     a ) - uchyla się punkt  3;

     b ) - punkt 8 otrzymuje brzmienie :

   „  8/  zawiadomienia  Spółdzielni  o  zmianie  danych  zawartych  w  aktach
członkowskich,  rejestrze  członków  i  deklaracji  członkowskiej  składanej  przez
osobę posiadającej prawo odrębnej własności lokalu.”

8 /   uchyla  się  paragrafy  13, 14, 15 i  17
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9 /  §  18  otrzymuje  brzmienie : 

„ 1. Członkostwo w Spółdzielni ustaje z chwilą :

a )  wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;

b )  zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

c )  zbycia prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie;

d )  zbycia ekspektatywy własności lub udziału w tym prawie;

e )  wygaśnięcia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do 

     lokalu  mieszkalnego;

f )  rozwiązania umowy o budowę lokalu, o której mowa w § 75;

g)  śmierci członka będącego osobą fizyczną i ustania osobowości prawnej osoby

    prawnej

h ) upływu okresu wypowiedzenia w przypadku wystąpienia ze Spółdzielni za 

   wypowiedzeniem złożonym przez osobę posiadającą odrębną własność  lokalu.

2.  Członkostwo  w  Spółdzielni  ustaje  także  w  stosunku  do  osób,  których
mieszkania znajdą się we wspólnocie mieszkaniowej wyodrębnionej ze Spółdzielni
w  drodze  uchwały  podjętej  przez  większość  właścicieli  lokali  lub  w  drodze
ustawowej.

3.  Jeżeli  członkowi  przysługuje  więcej  niż  jeden  tytuł  prawny  do  lokali
położonych  w  zasobach  Spółdzielni,  utrata  członkostwa  następuje  dopiero  w
przypadku utraty wszystkich tytułów prawnych do takich lokali. Przepis ten stosuje
się odpowiednio do członka, który jest stroną umów o budowę lokali.”

10 /   w § 19 :

a)   ustęp 1 otrzymuje brzmienie :

„1. Członek Spółdzielni posiadający prawo odrębnej własności lokalu może
wystąpić  ze  Spółdzielni  w każdym czasie  za  wypowiedzeniem złożonym –  pod
rygorem nieważności – w formie pisemnej.”

b)   uchyla się ustęp  4.

11 / uchyla się § 20 i §  21.

12 /  § 22 otrzymuje brzmienie :

„  Skreślenie  członka z  rejestru  członków Spółdzielni  następuje  po  utracie
przez niego członkostwa w przypadkach wskazanych w § 18.”
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13 /  uchyla się  §  25 i  §  26.

14 / w § 27 :

a)  ustęp 1 otrzymuje brzmienie :

„  1.  Członek  Spółdzielni  odwołujący  się  od  uchwał  Rady  Nadzorczej
podjętych  w  I  instancji  powinien  być  zawiadomiony  o  terminie  Walnego
Zgromadzenia  co  najmniej  na  3  tygodnie  przed  tym  terminem.  Zawiadomienie
dokonywane jest przez Zarząd w formie pisma doręczonego odwołującemu  się.”

b)  ustęp  3  otrzymuje  brzmienie:

„ 3. O treści uchwały wraz z jej uzasadnieniem odwołujący się powinien być
powiadomiony  ustnie  przez  przewodniczącego  Walnego  Zgromadzenia,  a  w
przypadku nieobecności  odwołującego się pisemnie w ciągu 14 dni  od podjęcia
uchwały.”

c)  uchyla  się  ustępy  4, 5  i  6.

15 / w §  30 ustęp 2 otrzymuje brzmienie :

„  2.  Członek  Spółdzielni  może  uczestniczyć  w  Walnym  Zgromadzeniu
osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż
jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod
rygorem  nieważności  i  dołączone  do  protokołu  Walnego  Zgromadzenia.  Lista
pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu  Walnego  Zgromadzenia.”

16 /  w § 34 :

a )  ustęp 3 otrzymuje brzmienie :

„ 3. Uchwałę uważa się za podjętą jeżeli głosowała za nią zwykła większość
ogólnej  liczby  członków  uczestniczących  w  Walnym  Zgromadzeniu  podczas
głosowania  z  wyjątkiem  przypadków,  w  których  wymagana  jest  kwalifikowana
większość  2 / 

3  głosów dla pojęcia uchwał w sprawach :

– zmiany Statutu Spółdzielni;

– odwołania przed upływem kadencji członka Rady Nadzorczej;

– połączenia się Spółdzielni z inną spółdzielnią.”

b)  ustęp 5 otrzymuje brzmienie :

„  5.  Walne  Zgromadzenie  może  podejmować  uchwały  bez  względu  na
kworum. Jednakże w sprawach:

– likwidacji Spółdzielni;

– przeznaczenia  majątku  pozostałego  po  zaspokojeniu  zobowiązań
likwidowanej Spółdzielni;

– zbycia  nieruchomości;

– zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki  organizacyjnej  Spółdzielni
konieczne  jest,  aby  w  posiedzeniu  Walnego  Zgromadzenia  uczestniczyło
łącznie co najmniej  1/25  ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.”
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17 / w § 35 ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

„  4.  Każdy  członek  Spółdzielni  lub  Zarząd  może  wytoczyć  powództwo
o uchylenie uchwały.”

18 / w  § 36 ustęp 5 otrzymuje  brzmienie:

„  5.  Szczegółowy  tryb  obradowania  i  podejmowania  uchwał  określa
Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia uchwalony przez ten organ.”

19 /  w § 41 ustęp 1 uchyla się punkt „ r”.

20 /  w §  48:

a)  podpunkt 1a otrzymuje brzmienie:

„  1  a   podejmowanie  uchwał  w  sprawie  przyjęcia  w  poczet  członków
Spółdzielni osób określonych w § 10 ust. 3 Statutu, skreślenia z rejestru członków
w  przypadku  śmierci  członka  lub  ustania  osoby  prawnej,  a  także  wystąpienia
członka ze Spółdzielni w przypadku wskazanym w § 19  Statutu.”

21 / w § 54:

a/   ustępy 2 i 3 otrzymują brzmienie : 

„2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne,
nie  przechodzi  na spadkobierców i  nie  podlega egzekucji.  Prawo to powstaje  z
chwilą  zawarcia  między  osobą  ubiegającą  się  o  ustanowienie  tego  prawa,
a Spółdzielnią umowy, o której mowa w ustępie  3. 

3.  Przez  umowę  o  ustanowienie  spółdzielczego  lokatorskiego  prawa  do
lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zobowiązuje się oddać osobie,  na rzecz której
ustanawiane jest prawo, lub małżonkom, lokal mieszkalny do używania, a osoba  ta
zobowiązuje  się  wnieść  wkład  mieszkaniowy  oraz  uiszczać  opłaty  określone  w
Ustawie i w Statucie Spółdzielni.

b /  dodaje się  ustęp 4 o brzmieniu:

„4.   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.”
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22/ §  55 otrzymuje brzmienie :

„1.  Z  osobą  ubiegającą  się  o  ustanowienie  spółdzielczego  lokatorskiego
prawa do lokalu w nowo wybudowanych budynkach Spółdzielnia zawiera umowę
o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
powinna  zobowiązywać  strony  do  zawarcia,  po  wybudowaniu  lokalu,  umowy
o  ustanowienie  spółdzielczego  lokatorskiego  prawa  do  tego  lokalu,  a  ponadto
powinna zawierać:

1/  zobowiązanie  osoby  ubiegającej  się  o  ustanowienie  spółdzielczego
lokatorskiego  prawa  do  lokalu  do  pokrywania  kosztów  zadania
inwestycyjnego w części przypadającej na jej lokal przez wniesienie wkładu
mieszkaniowego określonego w umowie;

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

3/ określenie zasad ustalani  wysokości kosztów budowy  lokalu;

4/ inne postanowienia określone w Statucie.

2. Osoba, o której mowa w ust.1, wnosi wkład mieszkaniowy według  zasad
określonych  w  Statucie  w  wysokości  odpowiadającej  różnicy  między  kosztem
budowy przypadającym na jej  lokal,  a  uzyskaną przez  Spółdzielnię  pomocą ze
środków publicznych lub z innych środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów
budowy  lokalu.  Jeżeli  część  wkładu  mieszkaniowego  została  sfinansowana  z
zaciągniętego  przez  Spółdzielnię  kredytu  na  sfinansowanie  kosztów  budowy
danego lokalu,  osoba o której  mowa w ust.  1,  jest  obowiązana uczestniczyć w
spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jej lokal.

3. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu po upływie 3 miesięcy od dnia
jej  wypowiedzenia,  do  czego  przysługuje  prawo  każdej  ze  stron  w  wypadku
zaistnienia ważnych okoliczności uniemożliwiających jej kontynuowanie.

4. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie określonym Ustawą.”

23 /  §  56  otrzymuje  brzmienie :

„ 1.  W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego w następstwie śmierci uprawnionego lub w przypadkach, o których
mowa  w  paragrafach  59  i  60  roszczenia  o  zawarcie  umowy  o  ustanowienie
spółdzielczego  lokatorskiego  prawa  do  lokalu  mieszkalnego  przysługuje  jego
osobom bliskim.

2. Umowy, o których mowa w ust. 1 zawiera się na warunkach określonych w
dotychczasowej umowie o ustanowienie prawa do lokalu mieszkalnego.
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3. W przypadku śmierci osoby, o której mowa w § 55,  w okresie oczekiwania
na zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego, osobom bliskim, które miały zamieszkać wspólnie z osobą, o której
mowa  w  §   55  przysługują  roszczenia  o  zawarcie  umowy  zgodnie  z
postanowieniami umowy o budowę lokalu, ponieważ stają się stroną  tej  umowy.

4. Do zachowania roszczeń, o których  mowa w ustępach 2 i 3, 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. 2 zamieszkiwała z byłym członkiem. Po
bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do
sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.  Jeżeli o roszczeniu rozstrzygał sąd, osoby
które  pozostawały  w  sporze  niezwłocznie  zawiadamiają  o  treści  rozstrzygnięcia
Spółdzielnię.  Do  momentu  zawiadomienia  Spółdzielni  o  tym,  komu  przypadło
spółdzielcze  lokatorskie  prawo  do  lokalu  mieszkalnego,  osoby  te  odpowiadają
solidarnie za opłaty mieszkaniowe.”

24 /   § 57 otrzymuje brzmienie:

„  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 powyższe prawo rozwiedzeni
małżonkowie odpowiadają solidarnie za opłaty  mieszkaniowe.”

25 /  §  58  otrzymuje brzmienie:

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

2. Przepis ustępu 1 nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia
wkładu.”

26/  §  59 otrzymuje brzmienie:

„1.  Spółdzielcze  lokatorskie  prawo  do  lokalu  mieszkalnego  wygasa
wyłącznie w  wypadkach określonych w Ustawie.

2.  Umowy  zawarte  przez  członka  w  sprawie  korzystania  z  lokalu
mieszkalnego  lub  jego  części  wygasają  najpóźniej  z  chwilą  wygaśnięcia
spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu.
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3.  W  przypadku  zaległości  z  zapłatą  opłat  mieszkaniowych  za  okres  co
najmniej 6 miesięcy, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z
lokalu  przeciwko  obowiązującemu  porządkowi  domowemu  albo  niewłaściwego
zachowania tej  osoby czyniącego korzystanie  z  innych lokali  lub nieruchomości
wspólnej uciążliwym, Spółdzielnia może w trybie procesu żądać orzeczenia przez
sąd  wygaśnięcia  spółdzielczego  lokatorskiego  prawa  do  lokalu  mieszkalnego.
Jeżeli  podstawą żądania orzeczenia o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu mieszkalnego jest zaleganie z zapłatą opłat mieszkaniowych, nie
można orzec o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, jeżeli
najpóźniej przed zamknięciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji,  a jeżeli
wniesiono  apelację  –  przed  sądem  drugiej  instancji  członek  Spółdzielni  uiści
wszystkie  zaległe  opłaty.

4. W przypadku gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
przysługuje małżonkom wspólnie, sąd może orzec o wygaśnięciu spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu  mieszkalnego  wobec  jednego  z  małżonków albo
wobec obojga małżonków.

5. Z chwilą gdy orzeczenie sądu, o którym mowa w ustępach 3 i 4 stanie się
prawomocne,  spółdzielcze  lokatorskie  prawo  do  lokalu  mieszkalnego  wygasa.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4 spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego wygasa wobec jednego z małżonków albo wobec obojga małżonków.

6.  Osobie,  której  przysługiwało  spółdzielcze  lokatorskie  prawo  do  lokalu
mieszkalnego,  a  której  prawo  wygasło  z  powodu  nieuiszczania  opłat
mieszkaniowych, przysługuje roszczenie do Spółdzielni  o ponowne ustanowienie
spółdzielczego  lokatorskiego  prawa  do  lokalu  mieszkalnego,  jeżeli  spłaci
Spółdzielni  całe  zadłużenie  wynikające  z  nieuiszczenia  tych  opłat  wraz
z odsetkami.

7.  Roszczenie,  o  którym  mowa  w  ust.  6  przysługuje  tylko  wtedy,  jeżeli
wcześniej  nie  został  ustanowiony  tytuł  prawny  do  lokalu  na  rzecz  innej  osoby.
Warunkiem ustanowienia przez Spółdzielnię tytułu prawnego do lokalu na rzecz
innej  osoby  jest  opróżnienie  lokalu  przez  osobę,  której  spółdzielcze  lokatorskie
prawo do lokalu mieszkalnego wygasło.”

27 /   §  60  otrzymuje  brzmienie :

„1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego, Spółdzielnia z zastrzeżeniem §  56 i § 59 ustępów 6 i 7, ogłasza nie
później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, zgodnie z regulacjami
wewnątrz spółdzielczymi przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu,
zawiadamiając o przetargu w sposób określony w Statucie oraz przez publikację
ogłoszenia w prasie lokalnej.  Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu
jest wpłata jego wartości rynkowej.
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2.  Spółdzielnia  nie  przenosi  odrębnej  własności  lokalu,  jeżeli  choć  jedna
osoba uprawniona na podstawie § 56 ust. 1 lub  § 59  ust. 6 i 7  zgłosi roszczenie
o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu.

3.  Po  dokonaniu  czynności  określonych  w  ust.1  oraz  gdy  nie  zachodzą
okoliczności wskazane w ust. 2 Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość
rynkową tego lokalu, ale w kwocie nie wyższej jak uzyskana od osoby obejmującej
lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię.

Warunkiem  wypłaty  jest  opróżnienie  lokalu.

4. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część
zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, o których mowa w § 55 ust. 1 punkt
1,  w tym w szczególności  niewniesiony wkład mieszkaniowy.  Jeżeli  Spółdzielnia
skorzystała  z  pomocy uzyskanej  ze środków publicznych lub z innych środków,
potrąca  się  również  nominalną  kwotę  umorzenia  kredytu  lub  dotacji,  w  części
przypadającej  na ten lokal  oraz kwoty zaległych opłat  mieszkaniowych,  a także
koszty określenia wartości rynkowej lokalu.

5.  Wynagrodzenie  notariusza  za  ogół  czynności  notarialnych  dokonanych
przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym
obciążają  osobę,  na  rzecz  której  Spółdzielnia  dokonuje  przeniesienia  własności
lokalu.

28 /   § 61 otrzymuje brzmienie :

„  Nabywca  spółdzielczego  własnościowego  prawa  do  lokalu  staje  się
członkiem  Spółdzielni  z  zastrzeżeniem  art.3  Ustawy.  Dotyczy  to  również
spadkobiercy,  zapisobiorcy  i  licytanta.  Nabywca  zawiadamia  niezwłocznie
Spółdzielnię o nabyciu prawa.”

29 /   w  §  75 :

a)  dotychczasowa treść zostaje określona, jako  ustęp 1.

b)  w ustępie 1 dwa pierwsze zdania i punkt 1 otrzymują brzmienie:

„1.  Z  osobą  ubiegającą  się  o  ustanowienie  odrębnej  własności  lokalu  w
ramach nowej inwestycji   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,”
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c)  dodaje się ustępy 2, 3 i 4  o brzmieniu:

„2. Osoba, o której mowa w ust. 1, wnosi wkład budowlany według zasad
określonych w Statucie i w 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,
osoba  ta  jest  zobowiązana  do  spłaty  tego  kredytu  wraz  z  odsetkami  w  części
przypadającej na jej lokal.

3. Przepisy ust.1 punktów 2 i 3 oraz ust. 2 nie dotyczą osób, które zawierają
umowę o budowę bezpośrednio z wykonawcą robót  budowlanych,  w przypadku
zadań nieobejmujących nieruchomości wspólnych lub części wspólnych.

4.  Rozliczenie  kosztów budowy następuje  w terminie  3  miesięcy od  dnia
oddania budynku do używania.  Po upływie tego terminu roszczenie Spółdzielni o
uzupełnienie wkładu budowlanego wygasa.”

30 /    §  76  otrzymuje  brzmienie :

„  1.  Z  chwilą  zawarcia  umowy,  o  której  mowa  w  §  75  ust.1,  powstaje
ekspektatywa własności,  która jest zbywalna wraz z wkładem budowlanym, albo
jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega  egzekucji.

2.  Nabycie  ekspektatywy  własności  obejmuje  również  wniesiony  wkład
budowlany, albo jego część.

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

31 /   w  §  77 ustępy 1 i 2  otrzymują  brzmienie:

„1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia
przez Spółdzielnię lub osobę,  o której mowa w § 75 ust. 1.

2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy osoba, o
której mowa w § 75 ust. 1, lub jej następca prawny, z przyczyn leżących po ich
stronie,  nie dotrzymali tych warunków umowy określonych w § 75 ust. 1 pkt 1 i 5,
bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie odrębnej
własności  lokali  wzniesionych  w  ramach  wspólnie  realizowanego  zadania
inwestycyjnego byłoby niemożliwe albo poważnie utrudnione.”

32 /    w  § 78  ustępy 1 i 2 otrzymują  brzmienie:

„1.  Spółdzielnia ustanawia na rzecz osoby,  o której mowa w § 75 ust.1,  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.
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2. Ustanowienie odrębnej  własności  lokalu może nastąpić na rzecz  małżonków
albo osób wskazanych przez osobę, o której mowa w § 75 ust. 1, które wspólnie z
nią ubiegają się o ustanowienie takiego prawa.

33 /   w  § 79 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Umowa ustanowienia 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.”

34 /   § 80  otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu należy do kilku osób, członkiem
Spółdzielni  może  być  tylko  jedna  z  nich,  chyba  że  przysługuje  ono  wspólnie
małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych stosuje się przepisy
§ 8 ust. 2 Statutu.

2.  Właściciel  lokalu  niebędący  członkiem  Spółdzielni  może  zaskarżyć  do
Sądu uchwałę Walnego Zgromadzenia w takim zakresie, w jakim dotyczy ona jego
prawa odrębnej własności lokalu. Przepisy zawarte w§ 35  stosuje się odpowiednio.

35/  §  81  otrzymuje  brzmienie :

„1.  Większość  właścicieli  lokali  w  budynku  lub  budynkach  położonych  w
obrębie  danej  nieruchomości,  obliczana  według  wielkości  udziałów  w
nieruchomości  wspólnej,  może  podjąć  uchwałę,  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. Do podjęcia uchwały
stosuje się przepisy Ustawy.

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 nie  narusza przysługujących członkom
Spółdzielni spółdzielczych praw do lokali.

3. Z chwilą ustania członkostwa właściciel lokalu staje się współwłaścicielem
środków zgromadzonych na funduszu remontowym, o którym mowa w art. 6 ust. 3
Ustawy, w wysokości odpowiadającej  przypadającemu na ten lokal udziałowi we
współwłasności  nieruchomości  wspólnej.   Wysokość  tego  udziału  ustala  się  na
podstawie  ewidencji  rozliczania  wpływów  i  wydatków  funduszu  remontowego
prowadzonej dla danej nieruchomości.

4.  Przepis ust. 3  stosuje się odpowiednio d  właścicieli lokali, którzy nie byli
członkami Spółdzielni.

5.  Od  dnia  powstania  wspólnoty  mieszkaniowej  właściciele  lokali  są
obowiązani  uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i  utrzymaniem
nieruchomości  stanowiących  mienie  Spółdzielni,  które  są  przeznaczone  do
wspólnego  korzystania  przez  osoby  zamieszkujące  w  określonym  budynku  na
podstawie zawartej ze Spółdzielnią umowy.
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6. Jeżeli w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej
nieruchomości została wyodrębniona własność wszystkich lokali, po wyodrębnieniu
własności ostatniego lokalu stosuje się  przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.
o własności  lokali.  Spółdzielnia w terminie14 dni od dnia wyodrębnienia własności
ostatniego  lokalu  w  określonym  budynku  lub  budynkach  położonych  w  obrębie
danej  nieruchomości  zawiadamia  o  tym  na  piśmie  właścicieli  lokali  tej
nieruchomości.  Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

7.  W terminie 3 miesięcy od dnia wyodrębnienia własności ostatniego lokalu
większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej
nieruchomości,  obliczana  według  wielkości  udziałów w nieruchomości  wspólnej,
może  podjąć  uchwałę,  że  w  zakresie  ich  praw  i  obowiązków  oraz  zarządu
nieruchomością wspólną stosuje się odpowiednio przepisy ustępów  1 – 5 i  8.  Do
podjęcia uchwały stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 1a, art. 31 i  art. 32
ustawy o własności lokali.

8.  Zarząd  nieruchomościami  wspólnymi  stanowiącymi  współwłasność
Spółdzielni jest wykonywany przez Spółdzielnię jako zarząd powierzony, o którym
mowa w  art. 18  ust. 1  ustawy o własności lokali z zastrzeżeniem ustępów 1 do  7
niniejszego paragrafu.  Przepisów ustawy o własności  lokali  regulujących sprawę
zarządu  nieruchomością  wspólną  nie  stosuje  się  za  wyjątkiem  stosowanych
odpowiednio przepisów art. 22 oraz  art. 29  ust. 1 i 1a tej ustawy.

9.  Przepisów  ustawy  o  własności  lokali  nie  stosuje  się  także  w  części
dotyczącej  wspólnot  mieszkaniowych  i  zebrania  właścicieli  z  zastrzeżeniem
ustępów  1  –  8  niniejszego  paragrafu  i  odpowiednich  przepisów  Ustawy.  We
wszystkich innych kwestiach w zakresie nieuregulowanym w Ustawie stosuje się
odpowiednio ustawę o własności lokali.”

36 /   w  § 100 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Członkowie, którym przysługują spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali
mieszkalnych  lub  spółdzielcze  własnościowe  prawa  do  lokali  są  uprawnieni  do
żądania  od  Spółdzielni  przeniesienia  na  nich  własności  lokali  objętych  tym
żądaniem.”

37/  §  110 otrzymuje  brzmienie:

„ Spółdzielnia zawiera umowę, o której mowa w § 108 w terminie 6 miesięcy
od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną.”

38/  §  111 otrzymuje  brzmienie:

„  Na  pisemne  żądanie  członka,  któremu  przysługuje  spółdzielcze
własnościowe  prawo  do  lokalu  Spółdzielnia  jest  obowiązana  zawrzeć   umowę
przeniesienia własności takiego lokalu. Przepis  § 108  stosuje się odpowiednio.”
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39/  § 115 otrzymuje brzmienie:

„  Jeżeli  Spółdzielnia na mocy jednostronnej  czynności  prawnej  ustanowiła
dla  siebie  odrębną  własność  lokalu,  przeniesienie  własności  takiego  lokalu  w
wykonaniu  wniosku o przekształcenie  tytułu  prawnego do lokalu  może nastąpić
wyłącznie na rzecz członka, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do objętego
wnioskiem lokalu.”

40 /   w  § 128:

a)  skreśla się ustęp  2;

b)  w  ustępie 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Właściciele  lokali  niebędący  członkami  Spółdzielni  mogą  odpłatnie
korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze Spółdzielnią.”

c)  ustęp  8  otrzymuje  brzmienie:

„Właściciele  lokali  nie  będący  członkami  Spółdzielni  mają  prawo  do
odpłatnego uzyskiwania zaświadczeń o przysługujących im prawach do lokali po
uiszczeniu  opłaty  w  kwocie  50  zł.”

41/   §  129  ustęp  1 otrzymuje  brzmienie:

„1. Wysokość opłat określonych w § 128 ust.1 – 4 ustalana jest na  podstawie
planu  kosztów  gospodarki  zasobami   mieszkaniowymi   oraz  obowiązujących
w  Spółdzielni  Regulaminów  rozliczania  kosztów  gospodarowania  zasobami
mieszkaniowymi oraz opomiarowania i rozliczania zimnej i ciepłej wody użytkowej
dostarczanej do mieszkań w zasobach Spółdzielni.

42 /   w § 130:

a)    ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„  1.  Zarząd  Spółdzielni  prowadzi  odrębnie  dla  każdej  nieruchomości
ewidencję i rozliczenie przychodów oraz kosztów, o których mowa w  § 128  ust. 1
–  4  oraz  ewidencję  i  rozliczenie  wpływów i  wydatków funduszu  remontowego,
o którym mowa w art. 6  ust. 3 Ustawy z uwzględnieniem zasady,  iż ewidencja
i  rozliczenie  wpływów  i  wydatków  funduszu  remontowego  na  poszczególne
nieruchomości  powinny  uwzględniać  wszystkie  wpływy  i  wydatki  funduszu
remontowego tych nieruchomości.”

b)  ustęp  2  otrzymuje  brzmienie :

„ 2. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych, na
który  mają obowiązek świadczenia  wszyscy członkowie  Spółdzielni  i  właściciele
lokali  nie będący członkami Spółdzielni. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty
zasobów mieszkaniowych, a środki na nim zgromadzone wydatkowane są przez
Zarząd  na  podstawie  rocznego planu  gospodarczego uchwalanego  przez  Radę
Nadzorczą.”
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c)   dodaje się ustęp 5  o brzmieniu:

„5. Rozliczenie Spółdzielni z właścicielami lokali, którzy utracili członkostwo
w Spółdzielni następuje wyłącznie w przypadku takiej utraty w wyniku powstania
wspólnoty mieszkaniowej w danej nieruchomości zgodnie z obowiązującą Ustawą.
Członkom Spółdzielni,  w czasie  trwania  ich członkostwa,  nie  przysługuje  prawo
żądania zwrotu środków zgromadzonych na koncie funduszu remontowego.”

43/   w §  131:

a)  w  ustępie  4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„  Za  opłaty,  o  których  mowa w §  128,  solidarnie  z  członkami  Spółdzielni
i  właścicielami  lokali  nie będących członkami Spółdzielni  odpowiadają wspólnie
z  nimi  zamieszkujące  osoby  pełnoletnie,  z  wyjątkiem  pełnoletnich  zstępnych
pozostających na ich utrzymanie, a także osoby faktycznie  korzystające z lokalu.”

b) w ustępie  6  zdanie  pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Członkowie Spółdzielni  oraz właściciele nie  będący członkami Spółdzielni
mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze
sądowej.”

44 /   w  § 132  dodaje  się  ustęp  3  o brzmieniu:

„  3.  Z  dniem  9  września  2017  r.  zostają  wyłączone  spod  egzekucji
komorniczej  skierowanej  przeciwko  Spółdzielni  jako  dłużnikowi  opłaty
mieszkaniowe,  w tym opłaty na poczet  dostarczanych mediów, wnoszone przez
członków Spółdzielni oraz właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni .”

45 /   § 137  otrzymuje  brzmienie:

„Szczegółowe postanowienia dotyczące zasad używania lokali w budynkach
położonych w zasobach Spółdzielni  oraz zasady porządku domowego określają
stosowne  Regulaminy  uchwalane  przez  Radę  Nadzorczą,  a  szczególnie
Regulamin porządku domowego, Regulamin mieszkaniowy, Regulamin  korzystania
z  pomieszczeń  gospodarczych,  Regulamin  określający  obowiązki  Spółdzielni,
członków  i  użytkowników  w  zakresie  napraw  lokali  mieszkalnych  oraz  zasady
rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale, czy Regulamin  zakładania i
używania przydomowych ogródków kwiatowych.”


