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I  P O S T A N O W I E N I A  O G Ó L N E

§1

Spółdzielnia nosi nazwę: Spółdzielnia Mieszkaniowa Przedsiębiorstwa Budownictwa
Miejskiego Warszawa-Południe, zwana dalej Spółdzielnią.

§ 2

1. Siedzibą Spółdzielni jest Warszawa.

2.  Spółdzielnia  działa  na  terenie  miasta  stołecznego  Warszawy i  województwa
mazowieckiego.

3. Czas trwania Spółdzielni jest nieograniczony.

§ 3

1. Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin
oraz  potrzeb  gospodarczych  i  kulturalnych  wynikających  z  zamieszkiwania  w
spółdzielczym osiedlu lub budynku.

2. Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych Spółdzielnia moŜe: 

a)  budować  lub  nabywać  budynki  w celu  ustanowienia  na rzecz  członków
odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub
lokali o innym przeznaczeniu, a takŜe ułamkowego udziału we współwłasności
w garaŜach wielostanowiskowych;

b)  budować  lub  nabywać  domy  jednorodzinne  w  celu  przeniesienia  na  rzecz
członków własności tych domów;

c)  udzielać  pomocy członkom w budowie przez  nich budynków mieszkalnych lub
domów jednorodzinnych;

d) budować lub nabywać budynki w celu wynajmowania lub sprzedaŜy znajdujących
się w nich lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.

3.  Spółdzielnia  prowadzi  działalność  samodzielnie.  W  ramach  tej  działalności
Spółdzielnia:

a) nabywa potrzebne jej tereny na własność lub uŜytkowanie wieczyste,

b) buduje lub nabywa domy mieszkalne, urządzenia pomocnicze lub gospodarcze
oraz lokale uŜytkowe;

c) prowadzi gospodarkę zasobami mieszkaniowymi oraz zarządza nieruchomościami
stanowiącymi  jej  minie  lub  nabyte  na  podstawie  Ustawy  o  spółdzielniach
mieszkaniowych z dnia 15.12.2000r. mienie jej członków;

d) prowadzi zakłady produkcji pomocniczej, zakłady remontowo - budowlane i punkty
usługowe;

e) prowadzi działalność społeczno - wychowawczą, świetlicę, kluby, czytelnie;

f)  organizuje  wśród  mieszkańców  wzajemną  pomoc  i  krzewi  kulturę  zgodnego
współŜycia społecznego;

g)  propaguje  zasady  racjonalnego  urządzania  mieszkań  zgodnie  z  wymogami
zdrowotnymi i estetycznymi.
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4. Spółdzielnia współdziała na podstawie umów z organizacjami spółdzielczymi oraz
innymi  organizacjami  społecznymi  i  gospodarczymi  zajmującymi  się  problemami
mieszkalnictwa.  W  szczególności  moŜe  ona  tworzyć  z  tymi  organizacjami
spółdzielnie  osób  prawnych,  spółki  handlowe  i  cywilne,  a  takŜe  w  przypadkach
gospodarczo  i  społecznie  uzasadnionych  zawiera  umowy  w  przedmiocie
administrowania budynkami mieszkalnymi.

I I C Z Ł O N K O W I E

§ 4

1. Członkiem spółdzielni moŜe być  osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do
czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych. 

2. Członkami spółdzielni mogą być oboje małŜonkowie, choćby spółdzielcze prawo
do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich.
MałŜonkowi  członka  przysługuje  roszczenie  o  przyjęcie  w  poczet  członków
spółdzielni.

3.  Członkiem  spółdzielni  moŜe  być  osoba  prawna,  jednakŜe  takiej  osobie  nie
przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. 

4. JeŜeli prawo odrębnej własności lokalu lub spółdzielcze własnościowe prawo do
lokalu naleŜy od kilku osób, członkiem spółdzielni jest tylko jedna z nich, chyba, Ŝe
przysługuje ono wspólnie małŜonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych
rozstrzyga  sąd  w  postępowaniu  nieprocesowym.  Spółdzielnia  wyznacza
uprawnionym  termin  na  wystąpienie  do  sądu.  Po  bezskutecznym  upływie
wyznaczonego  przez  spółdzielnię  terminu  wystąpienia  do  sądu  wyboru  dokonuje
spółdzielnia.

5. Zarząd prowadzi rejestr członków, zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce
zamieszkania, a w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi ich nazwę i
siedzibę,  liczbę  zadeklarowanych  udziałów  i  wysokość  wniesionego  wkładu
budowlanego,  zmiany  danych  w  tym  zakresie,  wysokości  zadłuŜenia  z  tytułu
wnoszonych opłat, datę przyjęcia w poczet członków oraz datę ustania członkostwa.

6. Członek spółdzielni, jego małŜonek i wierzyciel członka lub spółdzielni ma prawo
przeglądać rejestr.

§ 5

1.  W  poczet  członków  Spółdzielni  przyjmuje  Rada  Nadzorcza  na  zasadach
określonych w uchwalonym przez Radę Nadzorczą regulaminie. 

2.  Przyjęcie  w poczet  członków powinno być  stwierdzone na deklaracji  podpisem
Prezesa Zarządu lub osób do tego przez Zarząd upowaŜnionych z podaniem daty
uchwały o przyjęciu.

3. Rada Nadzorcza nie moŜe odmówić przyjęcia do Spółdzielni:

a) osoby, która nabyła własnościowe prawa do lokalu lub wkładu budowlanego wraz
ze związanymi z nim uprawnieniami,

b) osoby, której małŜeństwo z członkiem spółdzielni ustało na skutek rozwodu lub
uniewaŜnienia, jeŜeli deklaracja członkowska została złoŜona przed upływem roku od
uprawomocnienia się wyroku,

c) osoby, której małŜonek jest członkiem Spółdzielni.
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4. Decyzja o przyjęciu w poczet członków osób, o których mowa w ust.3 powinna być
podjęta  w  ciągu  jednego  miesiąca,  a  w  pozostałych  wypadkach  w  ciągu  trzech
miesięcy   od  daty  złoŜenia  deklaracji  członkowskiej.  O  decyzji  Zarząd  powinien
powiadomić  zainteresowaną  osobę  pisemnie  najpóźniej  w  ciągu  14  dni  od  daty
podjęcia decyzji.

5. W razie decyzji  odmownej w zawiadomieniu naleŜy podać uzasadnienie decyzji
oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia w ciągu
14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

§ 6

Spółdzielnia  jest  zobowiązana  w  ciągu  3  miesięcy  od  daty  przyjęcia  w  poczet
członków zawrzeć z członkiem umowę określającą kolejność przydziału mieszkania.
Kolejność tę powinien określać numer umowy uwidoczniony w prowadzonym przez
Spółdzielnię rejestrze umów.

§ 7

Szczegółowe  zasady  zawierania  umów  określających  kolejność  przydziału
mieszkania  lub  lokalu  uŜytkowego  oraz  prowadzenie  rejestru  tych  umów określa
regulamin, o którym mowa w § 5 ust.1.

I I I  P R A W A  I  O B O W I Ą Z K I  C Z Ł O N K Ó W

§ 8

Członkowi Spółdzielni przysługuje:

1) czynne i bierne prawo wyborcze,

2) prawo do czynnego udziału w Ŝyciu spółdzielni i zgłaszania wniosków w sprawach
związanych z jej działalnością,

3) prawo do udziału z głosem decydującym w Walnym Zgromadzeniu oraz prawo
Ŝądania  w  trybie  przewidzianym  w  statucie  zwołania  Walnego  Zgromadzenia  i
zamieszczenia w porządku obrad oznaczonych spraw,

4) prawo do otrzymania w sposób wskazany w statucie informacji o czasie, miejscu i
porządku obrad Walnego Zgromadzenia, 

5) prawo do przeglądania protokółu z obrad organów Spółdzielni,

6) prawo otrzymania odpisu obowiązującego statutu i regulaminów uchwalonych na
jego podstawie, 

7) prawo otrzymania kopii uchwał organów Spółdzielni i protokołów obrad organów
Spółdzielni,  protokołów  lustracji,  rocznych  sprawozdań  finansowych  oraz  faktur  i
umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi w terminie 7 dnie od dnia
zgłoszenia Ŝądania, 

8) prawo do przeglądania rejestru członków spółdzielni,

9) prawo do przeglądania sprawozdań rocznych i bilansów oraz protokołów lustracji,

10) prawo do zaskarŜania do sądu uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich
niezgodności z przepisami prawa lub statutu,

11) prawo do odwoływania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał w
sprawach  wynikających  ze  stosunku  członkostwa,  w  sposób  i  w  terminach
określonych w statucie,
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12) prawo do korzystania wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi z wszelkich
usług i urządzeń Spółdzielni,

13) prawo do korzystania ze wspólnych pomieszczeń Spółdzielni oraz ubiegania się
o przydział lokalu uŜytkowego lub garaŜu,

14) prawo zaznajomienia się z rocznymi sprawozdaniami finansowymi oraz umowami
zawieranymi przez spółdzielnię z osobami trzecimi,

15)  prawo  do  zaznajomienia  się  z  protokółem  lustracji  oraz  wnioskami  po
lustracyjnymi i informacją o ich realizacji,

16)  prawo  Ŝądania  przedstawienia  kalkulacji  wysokości  opłat  związanych  z
eksploatacją  i  utrzymaniem  nieruchomości  w  częściach  przypadających  na  ich
lokale,  eksploatacją  i  utrzymaniem nieruchomości  stanowiących mienie spółdzielni
oraz  wydatków  wynikających  z  obowiązku  uczestnictwa  członka  w  pokrywaniu
zobowiązań spółdzielni z innych tytułów,

17) prawo do wynajęcia lokalu, do którego przysługuje członkowi spółdzielcze prawo
do lokalu,

18) prawo Ŝądania zawarcia umowy:

• przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub lokalu uŜytkowego,

• przeniesienia  ułamkowego  udziału  we  współwłasności  garaŜu
wielostanowiskowego,  do  którego  członkowi  przysługuje  prawo  do  miejsca
postojowego w wielostanowiskowym garaŜu.

19) korzystania z innych praw określonych w statucie.

§ 8a

1.  Koszty  wydania  kopii  uchwał  organów spółdzielni  i  protokołów obrad  organów
spółdzielni,  protokołów  lustracji,  rocznych  sprawozdań  finansowych  oraz  faktur  i
umów  zawieranych  przez  spółdzielnię  z  osobami  trzecimi,  ponosi  członek
występujący o te odpisy. Koszty te określa Zarząd spółdzielni.

2. Członek zainteresowany zaznajomieniem się  z dokumentami, zgłasza pisemnie
Zarządowi  wykaz  dokumentów,  z  którymi  chce  się  zapoznać.  Zarząd  wyznacza
termin udostępnienia tych dokumentów nie dłuŜszy jednak niŜ 7 dni.

§ 9

Członek jest zobowiązany w szczególności:

1)  przestrzegać  postanowień  statutu,  regulaminów  i  innych  uchwał  organów
Spółdzielni,

2)  współpracować  ze  Spółdzielnią  nad  doskonaleniem,  jakości  i  efektywności  jej
działania,

3) wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały,

4)  wnieść  wkład  budowlany,  chyba,  Ŝe  ubiega  się  o  członkostwo,  jako
współmałŜonek członka,

5) uiszczać terminowo opłaty za uŜywanie lokalu lub garaŜu,
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6) zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji przystąpienia
na członka,

7)  dbać  o  dobro  i  rozwój  Spółdzielni,  o  poszanowanie  jej  mienia  i  jego
zabezpieczenie,

8)  uczestniczyć  w  pokrywaniu  strat  Spółdzielni  do  wysokości  zadeklarowanych
udziałów.

9) udostępnić Spółdzielni, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, zajmowany lokal
lub budynek w celu wykonania przez Spółdzielnię  koniecznych robót obciąŜających
obciąŜającego  Spółdzielnię  remontu  lub  przebudowy  zajmowanego  lokalu  lub
budynku.

10)  jeŜeli  rodzaj  remontu budynku tego wymaga,  osoby korzystające z lokalu lub
budynku obowiązane są na Ŝądanie i koszy Spółdzielni, w uzgodnionych terminach,
przenieść  się  do  lokalu  zamiennego  na  okres  wykonywania  remontu,  ściśle
oznaczony  i  podany  do  wiadomości  zainteresowanych.  Okres  ten  nie  moŜe  być
dłuŜszy niŜ 12 miesięcy.

§ 9a

Właściciel lokalu lub stanowiska garaŜowego niebędący członkiem jest zobowiązany
w szczególności: 

1)  przestrzegać  postanowień  Statutu,  regulaminów  i  innych  uchwał  organów
Spółdzielni;

2)  współpracować  ze  Spółdzielnią  nad  doskonaleniem  jakości  i  efektywności  jej
działania;

3) uiszczać terminowo opłaty na uŜywanie lokalu lub garaŜu;

4)  dbać  o  dobro  i  rozwój  Spółdzielni,  o  poszanowanie  jej  mienia  i  jego
zabezpieczenie;

5) udostępnić Spółdzielni, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, zajmowany lokal
lub budynek w celu wykonania przez Spółdzielnię koniecznych robót obciąŜającego
Spółdzielnię remontu lub przebudowy zajmowanego lokalu lub budynku. 

6)  jeŜeli  rodzaj  remontu  tego  wymaga,  osoby  korzystające  z  lokalu  lub  budynku
obowiązane są na Ŝądanie i koszt spółdzielni w uzgodnionym terminie przenieść się
do lokalu zamiennego na okres wykonania remontu, ściśle oznaczony i podany do
wiadomości zainteresowanych. Okres ten nie moŜe być dłuŜszy niŜ 12 miesięcy. 

A. Post ępowanie wewn ątrzspółdzielcze

§ 10

1.  Wnioski  członków  skierowane  do  Zarządu,  jeŜeli  statut  nie  stanowi  inaczej,
powinny być rozpatrzone przez Zarząd w ciągu 1-go miesiąca, a jeŜeli sprawa jest
skomplikowana w ciągu 2-ch miesięcy od daty ich złoŜenia. O sposobie załatwienia
wniosku Zarząd zawiadamia zainteresowanego członka na piśmie.

2.  W razie  odmownego  załatwienia  wniosku  w  sprawie  wynikającej  ze  stosunku
członkostwa  Zarząd  jest  zobowiązany  podać  uzasadnienie  i  pouczyć  członka  o
prawie  wniesienia  odwołania  do  rady  nadzorczej  w  terminie  14  dni  od  dnia
otrzymania  zawiadomienia  i  o  skutkach  niezachowania  tego  terminu.  JeŜeli  we
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wskazanym  terminie  członek  nie  złoŜy  odwołania  uchwała  Zarządu  staje  się
ostateczna.

3.  Rada Nadzorcza jest  zobowiązana rozpatrzyć  odwołanie członka w ciągu 3-ch
miesięcy, od dnia jego wniesienia i doręczyć odwołującemu się odpis uchwały wraz z
jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia jej powzięcia. Uchwała Rady nadzorczej
powzięta  w  trybie  odwoławczym  jest  w  postępowaniu  wewnątrzspółdzielczym
ostateczna.

4.  Od  uchwały  Rady  nadzorczej  podjętej  w  I  instancji  członkowi  przysługuje
odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni  od dnia powzięcia,  a jeŜeli
statut przewiduje jej doręczenie od dnia otrzymania tej uchwały na piśmie wraz z
uzasadnieniem. 

Odwołanie powinno być  rozpatrzone na najbliŜszym Walnym Zgromadzeniu, jeŜeli
zostało złoŜone co najmniej na 30 dni przed jej zwołaniem.

5.  Uchwała  Walnego  Zgromadzenia  jest  w  postępowaniu  wewnątrzspółdzielczym
ostateczna.  Odpis  uchwały  wraz  z  jej  uzasadnieniem doręczy  odwołującemu się
członkowi w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.

6.  Organ  odwoławczy  powinien  rozpatrzyć  odwołanie  wniesione  po  upływie
statutowego  terminu,  jeŜeli  opóźnienie  nie  przekracza  6  miesięcy,  a  odwołujący
usprawiedliwi je wyjątkowymi okolicznościami.

7.  Wniesienie  odwołania  do  organów  Spółdzielni  w  postępowaniu
wewnątrzspółdzielczym powoduje wstrzymanie wykonania zaskarŜonej uchwały.

8.  W  przypadku  wniesienia  przez  członka  odwołania  w  postępowaniu
wewnątrzspółdzielczym bieg przedawnienia i terminów zawitych ulega zawieszeniu
do dnia zakończenia tego postępowania, jednakŜe przez okres nie dłuŜszy niŜ rok od
dnia, w którym organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie.

9.  Postanowienia  statutu  o  postępowaniu  wewnątrzspółdzielczym  nie  mogą
ograniczać dochodzenia przez członków ich praw na drodze sądowej. W przypadku
zaskarŜenia  przez  członka  uchwały  w  postępowaniu  wewnątrzspółdzielczym  i
sądowym, postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu. 

B. Wpisowe, udziały i wkłady.

§ 11

1. Dla członków Spółdzielni wpisowe wynosi 200 zł.

2. Dla członków Spółdzielni osób fizycznych i prawnych jeden udział wynosi 500 zł.
Członek Spółdzielni  -  osoba fizyczna zobowiązany jest zadeklarować,  co najmniej
jeden  udział,  a  osoba  prawna,  co  najmniej  tyle  udziałów  ile  osób  kieruje  do
Spółdzielni. Członek Spółdzielni - osoba prawna lub fizyczna ubiegający się o lokal
uŜytkowy, zobowiązany jest zadeklarować co najmniej 10 udziałów.

3. Wpisowe i udziały płatne są w ciągu 30 dni od daty otrzymania zaświadczenia o
uzyskaniu  członkostwa.  JeŜeli  członek w tym terminie  wpłaty  nie  dokona,  Zarząd
wyznaczy termin dodatkowy, nieprzekraczający 30dni. Po ostatecznym upływie tego
terminu członek zostaje skreślony z rejestru członków.

§ 12

1. Wkładem budowlanym jest kwota wniesiona przez członka Spółdzielni na pokrycie
całości  kosztów  budowy,  przypadających  na  jego  lokal,  lub  wkład  nie  pienięŜny
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(grunt,  środki  produkcji,  raporty  pracy  bądź  inne  świadczenia)  o  wartości
zapewniającej  pokrycie  tych  kosztów.  Wkłady  mogą  być  wnoszone  na  własność
Spółdzielni, bądź oddawane do korzystania przez Spółdzielnię na podstawie innego
stosunku prawnego. Zasady korzystania przez Spółdzielnię z wniesionych wkładów
oraz  wzajemne  zobowiązania  stron  określi  regulamin  uchwalony  przez  Radę
Nadzorczą  i  stosowna umowa między członkiem a Spółdzielnią.  Wyceny wkładów
niepienięŜnych  dokonuje  niezaleŜny  ekspert  (biegły)  na  zlecenie  Zarządu  lub
wskazany przez Zarząd.

2. Przez koszt budowy lokalu, o którym mowa w ust.1 rozumie się koszty zadania
inwestycyjnego w części przypadającej na ten lokal.

3. Wkład budowlany moŜe być wniesiony w formie zaliczki wpłaconej przez objęciem
lokalu i rat płaconych po objęciu lokalu.

4. Wysokość zaliczki na wkład budowlany oraz rat spłaty pozostałej części wkładu
budowlanego i terminy dokonania wpłat określa Zarząd.

5.  W  razie  zbycia  ekspektatywy  odrębnej  własności  lokalu przed  wpłatą  całego
wkładu budowlanego, wszystkie raty, o których mowa w ust.3 stają się natychmiast
wymagalne. Postanowienie to nie obowiązuje, gdy ekspektatywa odrębnej własności
lokalu objęta jest małŜeńską wspólnotą ustawową równieŜ wtedy, gdy przechodzi na
zstępnych, wstępnych współmałŜonka.

A. Wkłady na mieszkania z nowych inwestycji

§ 13

1. Przed przystąpieniem do realizacji  inwestycji  mieszkaniowych  Rada Nadzorcza
uchwala zasady rozliczenia kosztów budowy i ustalania wkładów budowlanych.

2. Koszty budowy mieszkań i wkłady budowlane ustala się dwuetapowo:

a) wstępnie - przy rozdziale  mieszkań,  w oparciu o planowany członkowski  koszt
budowy wynikający ze zbiorczego zestawienia kosztów zadania inwestycyjnego.

b) ostatecznie – w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do uŜytkowania.

B. Wkłady na mieszkania u Ŝywane

§ 14

1.  W  przypadku  wygaśnięcia  spółdzielczego  własnościowego  prawa  do  lokalu
Spółdzielnia  wypłaca  osobie  uprawnionej  wartość  rynkową  lokalu.  Z  wartości
rynkowej  potrąca  się  nieniesioną  przez  osobę,  której  przysługiwało  spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu, część wkładu budowlanego, a w przypadku, gdy nie
został  spłacony  kredy  zaciągnięty  przez  Spółdzielnię  na  sfinansowanie  kosztów
budowy danego lokalu-potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami. 

2.  Zasady  przeprowadzenia  przetargu  na  zbycie  spółdzielczego  własnościowego
prawa do lokalu ustala Rada Nadzorcza w drodze regulaminu.

3.  Przysługująca  osobie  uprawnionej  wartość  rynkowa lokalu,  ustalona  w sposób
określony w ust.  1,  nie  moŜe być  wyŜsza  od kwoty,  jaką  Spółdzielnia  uzyska od
osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię. 

4.  Spółdzielnia  nie  moŜe  odmówić  przyjęcia  w  poczet  członków  nabywcy
spółdzielczego  prawa  do  lokalu,  jeŜeli  odpowiada  on  wymaganiom  niniejszego
statutu. 
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5.  W  wypadkach,  gdy  ustawa  przewiduje  wygaśnięcie  spółdzielczego  prawa  do
lokalu, prawo to jeŜeli jest obciąŜone hipoteką, nie wygasa, lecz przechodzi z mocy
prawa na Spółdzielnię,  która  jest  obowiązana  zbyć  prawo w drodze  przetargu  w
terminie  6  miesięcy  oraz  uiścić  osobie  uprawnionej  wartość  nabytego  prawa  po
potrąceniu części  niewniesionego wkładu budowlanego lub niespłaconego kredytu
zaciągniętego przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu
wraz  z  odsetkami  oraz  naleŜności  z  tytułu  obciąŜenia  hipoteką.  Obowiązek
Spółdzielni powstaje dopiero z chwilą zbycia prawa w drodze przetargu. 

§ 15

1. Przydzielony nabywcy w trybie określonym w § 14 lokal powinien być zasiedlony w
terminie 30 dni  od daty  postawienia  go do dyspozycji  członka.  W uzasadnionych
przypadkach termin ten moŜe być przedłuŜony przez Zarząd. Nie zasiedlenie lokalu
w tym terminie powoduje konsekwencje aŜ do wygaśnięcia włącznie.

2.  W  zawiadomieniu  o  postawieniu  do  dyspozycji  członka  przydzielonego  lokalu
powinna być podana data, o której mowa w ust.1 konsekwencje nie objęcia lokalu w
tym terminie.

C. Zamiana mieszka ń

§ 16

1.  Spółdzielnia  w  granicach  istniejących  moŜliwości  realizuje  wnioski  o  zamianę
mieszkań.

2. Zamiany mieszkań dokonuje Zarząd na wniosek  zainteresowanych członków.

§ 17

1.  Przez  zamianę  mieszkania  rozumieć  naleŜy  uzyskanie  przydziału  mieszkania
spółdzielczego w zamian za zrzeczenie się uprawnień do dotychczas zajmowanego
mieszkania i postawienie go do dyspozycji spółdzielni.

2. Realizacja zamiany następuje poprzez:

a)  przydzielenie  innego  mieszkania  w  zamian  za  zwolnienie  dotychczas
zajmowanego mieszkania i postawienie go do dyspozycji Spółdzielni,

b)  umoŜliwienie  dwóm  (lub  kilku)  członkom  Spółdzielni  wymiany  dotychczas
uŜywanych mieszkań między sobą.

§ 18

Wnioski w sprawie zamiany mieszkań Zarząd realizuje przez:

a) wydanie przydziału  mieszkań  o  ile  członkowie ubiegali  się  zgodnie  o wymianę
mieszkań między sobą,

b)  zaproponowanie  wymiany  mieszkań  między  sobą  tym członkom,  którzy  złoŜyli
wnioski o zamianę lokali, lecz nie wskazali przedmiotu zamiany,

c) przydzielenie mieszkania, do którego spółdzielcze prawo do lokalu przysługujące
członkowi wygasło,

d) przydzielenie nowo wybudowanego mieszkania.

§ 19

Zamiana mieszkania między członkami Spółdzielni i najemcą lokalu pozostającego w
dyspozycji  organu  administracji  państwowej  lub  samorządu,  uzaleŜniona  jest  od
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wyraŜenia  zgody  i  dokonania  przydziału  mieszkania  na  rzecz  dotychczasowego
członka przez organ administracji państwowej lub samorządu.

§ 20

Przy rozliczeniach z członkami w związku z zamianą mieszkań oraz przy określaniu
zobowiązań  finansowych  z  tego  tytułu,  stosuje  się  odpowiednio  postanowienia
Statutu o wnoszeniu i zwrocie wkładów.

§ 21

1. Spółdzielnia prowadzi ewidencję  wniosków o zamianę mieszkań  i udostępnia ją
osobom zainteresowanym.

2. Szczegółowe  zasady mieszkań określa regulamin, o którym mowa wg § 5 ust.1.
Regulamin ten moŜe przewidywać pobieranie od członków, którzy złoŜyli wnioski o
zamianę, jednorazowych opłat.

D. Wykup lokali

§ 21a

1. Na pisemne Ŝądanie członka lub osoby niebędącej członkiem, którym przysługuje
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Spółdzielnia zobowiązana jest zawrzeć
umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego :

a)  spłaty przypadającej  na ten lokal  części  zobowiązań  Spółdzielni  związanych  z
budową,  w  tym  w  szczególności  odpowiedniej  części  zadłuŜenia  kredytowego
Spółdzielni wraz z odsetkami,

b) spłaty zadłuŜenia z tytułu opłat za uŜywanie lokalu, o których mowa w § 24 ust 1 i
2 Statutu. 

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 Spółdzielnia zawiera w terminie 6 miesięcy od dnia
złoŜenia  wniosku  przez  osobę  uprawnioną,  chyba  Ŝe  nieruchomość  posiada
nieuregulowany  stan  prawny  w rozumieniu  art.  113  ust.  6  ustawy  o  gospodarce
nieruchomościami lub Spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub uŜytkowania
wieczystego  gruntu,  na  którym  wybudowała  budynek  lub  wybudowali  go  jej
poprzednicy prawni. 

3.  Wszystkie  koszty  ustanowienia  odrębnej  własności  lokalu  -  wynagrodzenie
notariusza  oraz  koszty  sądowe  w  postępowaniu  wieczystoksięgowym,  pokrywa
osoba, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu. 

E. UŜywanie lokali

§ 22

1. Przydzielony członkowi lokal moŜe być uŜywany na cele określone w przydziale.

2.  Członek,  który  objął  przydzielony  lokal,  moŜe wynająć  lub  oddać  w  bezpłatne
uŜytkowanie część lub całość tego lokalu.

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

§ 23

Zasady uŜywania  lokali  w domach Spółdzielni oraz zasady porządku domowego i
współŜycia mieszkańców określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
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F. Opłaty za u Ŝywanie lokali

§ 24

1.  Członkowie  Spółdzielni,  którym  przysługują  spółdzielcze  prawa  do  lokali  są
obowiązani  uczestniczyć  w  pokrywaniu  kosztów  związanych  z  eksploatacją  i
utrzymaniem  nieruchomości  w  częściach  przypadających  na  ich  lokale  oraz
eksploatacją  i  utrzymaniem nieruchomości  stanowiących  mienie  Spółdzielni  przez
uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami Statutu.

2. Osoby niebędące członkami, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo
do  lokali,  są  obowiązani  uczestniczyć  w  pokrywaniu  kosztów  związanych  z
eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale
oraz eksploatacja i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni na
takich samych zasadach jako członkowie Spółdzielni. 

3. Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali SA obowiązani uczestniczyć w
pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją
i  utrzymaniem  nieruchomości  oraz  eksploatacja  i  utrzymaniem  nieruchomości
stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami
Statutu.

4. Właściciele lokali niebędący członkami są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu
kosztów  związanych  eksploatacją  i  utrzymaniem  ich  lokali,  eksploatacją  i
utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone
do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub
osiedlu  przez  uiszczanie  opłat  na  takich  samych  zasadach  jak  członkowie
Spółdzielni.

5. Członkowie Spółdzielni oczekujący na ustanowienie na ich rzecz prawa odrębnej
własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów budowy lokali
przez  wniesienie  wkładów  budowlanych,  a  od  chwili  postawienia  im  lokali  do
dyspozycji uiszczają oni opłaty określone w ust. 1 lub 3. 

6.  W  kosztach  związanych  z  działalnością  społeczną,  oświatową  i  kulturalną
prowadzoną  przez Spółdzielnię  uczestniczą  członkowie Spółdzielni,  jeŜeli  uchwała
walnego  zgromadzenia  tak  stanowi.  Właściciele  lokali  niebędący  członkami  oraz
osoby niebędące członkami, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do
lokali,  mogą  korzystać  z  takiej  działalności  na  podstawie  umów  zawieranych  ze
Spółdzielnią. 

7. Zarząd Spółdzielni prowadzi odrębne dla kaŜdej nieruchomości:

a) ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów określonych w ust. 1-4;

b)  ewidencję  wpływów  i  wydatków  funduszu  remontowego  przeznaczonego  na
remonty  zasobów  mieszkaniowych;  ewidencja  wpływów  i  wydatków  funduszu
remontowego  na  poszczególne  nieruchomości  powinna  uwzględniać  wszystkie
wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości. 

8.  RóŜnice  między  kosztami  eksploatacji  i  utrzymania  danej  nieruchomości
zarządzanej przez Spółdzielnię, a przychodami z opłat, o których mowa w § 24 ust.
1-4 zmieniają odpowiednio koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w
roku następnym roku rozliczeniowym.

9.  Szczególne  zasady  ustalania  opłat  za  uŜywanie  lokali  określa  regulamin
uchwalony przez Radę Nadzorczą.
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§ 25

1. Obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasady
rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale określa regulamin uchwalony
przez Radę Nadzorczą.

2.  Regulamin  ten  powinien  przewidywać,  Ŝe  w  przypadku  zwolnienia  lokalu
rozliczenia z tytułu dodatkowego wyposaŜenia i wykończenia lokalu dokonywane są
za pośrednictwem Spółdzielni.

3.  Członkowie  Spółdzielni,  właściciel  lokali  niebędący  członkami  Spółdzielni  oraz
osoby  niebędące  członkami  Spółdzielni,  którym  przysługują  spółdzielcze
własnościowe  prawa  do  lokali  są  obowiązane  do  świadczeń  na  fundusz
przeznaczony na remonty zasobów mieszkaniowych Spółdzielni.

§ 26

1. Opłaty, o których mowa w § 24 powinny być uiszczane co miesiąc z góry do dnia
10-go kaŜdego miesiąca.

2.  Obowiązek  uiszczania  opłat  powstaje  z  dniem  postawienia  członkowi  do
dyspozycji przydzielonego lokalu.

3. Od niewpłaconych w terminie naleŜności,  o których mowa w § 24 Spółdzielnia
pobiera odsetki w wysokości ustawowej.

4. Członek nie moŜe potrącać swoich naleŜności od Spółdzielni z opłat za uŜywanie
lokali.

5. Opłaty pobierane od uŜytkowników lokali mogą  być  wykorzystane wyłącznie na
cele, na które zostały pobrane.

6.  Za opłaty, o których mowa w § 24 ust. 1-4 odpowiadają  solidarnie z członkami
Spółdzielni,  właścicielami  lokali  niebędących  członkami  spółdzielni  lub  osobami
niebędącymi członkami Spółdzielni,  którym przysługują  spółdzielcze własnościowe
prawa do lokali, osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem
pełnoletnich  zstępnych  pozostających  na  ich  utrzymaniu  a  takŜe  inne  osoby
faktycznie  korzystające  z  lokalu.  Odpowiedzialność  tych  osób  ogranicza  się  do
wysokości  opłat  naleŜnych  za  okres  ich  stałego  zamieszkiwania  lub  faktycznego
korzystania z lokalu. 

7.  Członkowie  spółdzielni,  właściciel  lokali  niebędący  członkami  Spółdzielni  oraz
osoby  niebędące  członkami  spółdzielni,  którym  przysługują  własnościowe
spółdzielcze prawa do lokali mogą kwestionować zasadność zmian wysokości opłaty
bezpośrednio  na  drodze  sądowej.  W  przypadku  wystąpienia  na  drogę  sądową
ponoszą  oni opłaty w dotychczasowej wysokości. CięŜar udowodnienia zasadności
zmiany wysokości opłaty spoczywa na Spółdzielni. 

I V  U S T A N I E  C Z Ł O N K O S T W A

§ 27

 Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek:

1) wystąpienia członka,

2) wykluczenia członka,

3) wykreślenia członka
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4) śmierci członka a w odniesieniu do osoby prawnej - w przypadku jej likwidacji.

§ 28

1.  Członek  moŜe  wystąpić  ze  Spółdzielni  w  kaŜdym czasie  za  wypowiedzeniem
złoŜonym  Zarządowi,  które  pod  rygorem niewaŜności  powinno  być  dokonane  na
piśmie.

2.  Okres wypowiedzenia wynosi  3 miesiące i  rozpoczyna się  od pierwszego dnia
miesiąca kalendarzowego następującego po dniu złoŜenia wystąpienia.

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

§ 29

1. W razie zmiany miejsca stałego zamieszkania i przystąpienia w nowym miejscu
zamieszkania do Spółdzielni mieszkaniowej, członek moŜe wystąpić  ze Spółdzielni
bez  uprzedniego  wypowiedzenia  i  Ŝądać  niezwłocznego  przekazania  przez  nią
wniesionych udziałów i wkładów do spółdzielni w nowym miejscu zamieszkania.

2.  Członek  występujący  ze  Spółdzielni  w  drugiej  połowie  roku  obrachunkowego
uczestniczy w jej stratach powstałych w tym roku, jak gdyby był nadal jej członkiem.
Nie uczestniczy natomiast w powstałych w tym roku stratach spółdzielni, do której
przystąpił.

§ 30

1. Członek moŜe być wykluczony ze Spółdzielni w przypadku, gdy z jego winy dalsze
pozostanie  w  Spółdzielni  nie  da  się  pogodzić  z  postanowieniami  Statutu  lub
zasadami Ŝycia społecznego.

2. Wykluczenie moŜe nastąpić w szczególności, gdy członek:

a) świadomie szkodzi spółdzielni lub działa wbrew jej interesom,

b) powaŜnie narusza zasady współŜycia społecznego,

c) uporczywie narusza postanowienia statutu, regulaminów i innych uchwał organów
Spółdzielni,

d) świadomie wprowadza Spółdzielnię w błąd w celu nabycia określonych uprawnień.

e) zalega w opłatach eksploatacyjnych  powyŜej 6 miesięcy.

§ 31

1. Członek Spółdzielni  nie  wykonujący obowiązków statutowych  z  przyczyn  przez
niego  niezawinionych,  moŜe  być  pozbawiony  członkostwa  przez  wykreślenie  z
rejestru członków Spółdzielni.

2. Wykreślenie moŜe nastąpić w szczególności, gdy członek nie wpłacił w terminie
wpisowego lub udziału.

3. Wykreślenie członka następuje takŜe w przypadku gdy nie złoŜy on  rezygnacji z
członkostwa w terminie 30 dni od daty zbycia  spółdzielczego prawa do lokalu lub
prawa  odrębnej  własności  lokalu ,  jeŜeli  było  to  jedyne  jego prawo do lokalu  w
Spółdzielni,  a takŜe gdy członek Spółdzielni  i  jego małŜonek nie posiadają  w niej
Ŝadnego prawa do lokalu.
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§ 32

1.  Wykluczenia  lub  wykreślenia  członka  z  rejestru  dokonuje  Rada Nadzorcza  po
uprzednim wysłuchaniu wyjaśnień członka.

2. Wykluczenie lub wykreślenie staje się  skuteczne z chwila doręczenia członkowi
zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o
trybie i terminie wniesienia odwołania.

Zawiadomienia dokonuje się na piśmie w ciągu 14 dni od podjęcia decyzji i doręczy
członkowi  bezpośrednio  za  pokwitowaniem  lub  listem poleconym.  Zawiadomienie
zwrócone na skutek nie zgłoszenia członka zmiany podanego przez niego adresu,
ma moc prawna doręczenia.

3. Wykluczonemu lub wykreślonemu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego
Zgromadzenia w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu lub
wykreśleniu  oraz  prawo  uczestniczenia  w  jego  obradach  przy  rozpatrywaniu
odwołania  i  jego  popieranie.  Odwołanie  powinno być  rozpatrzone  na najbliŜszym
Walnym Zgromadzeniu,  jeŜeli  zostało  złoŜone  co  najmniej  na  30  dni  przed  jego
zwołaniem.

O terminie Walnego Zgromadzenia odwołujący się powinien być zawiadomiony pod
wskazanym przez niego adresem co najmniej 7 dni przed tym terminem.

§ 33

Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków Spółdzielni ze skutkiem od dnia, w
którym nastąpiła  śmierć,  a  gdy  chodzi  o  osobę  prawną  ze  skutkiem od  dnia  jej
wykreślenia ze stosownych rejestrów.

V  S K U T K I  U S T A N I A  C Z Ł O N K O S T W A

A. Wyga śnięcie własno ściowego prawa do lokalu

                                                             § 34

1. W razie śmierci członka, spadkobierca powinien w terminie jednego roku od dnia
otwarcia  spadku  przedstawić  Spółdzielni  stwierdzenie  nabycia  spadku,  a  jeŜeli
postępowanie  sądowe  o  to  stwierdzenie  nie  zostało  zakończone  w  tym  terminie
złoŜyć dowód jego wszczęcia.

2.  JeŜeli  spółdzielcze  własnościowe  prawo  do  lokalu  przeszło  na  kilku
spadkobierców,  powinni  oni,  w  terminie  jednego  roku  od  dnia  otwarcia  spadku,
wyznaczyć  spośród  siebie  pełnomocnika  w  celu  dokonania  czynności  prawnych
związanych z wykonaniem tego prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy
przeniesienia  własności  lokalu.  W razie  bezskutecznego upływu  tego terminu,  na
wniosek  spadkobierców  lub  spółdzielni,  sąd  w  postępowaniu  nieprocesowym
wyznacza przedstawiciela.     

§ 35

1. W razie śmierci członka przed przydzieleniem lokalu wkład budowlany wraz ze
związanymi  z  nim  uprawnieniami  przechodzi   na  spadkobierców,  chyba  Ŝe  nie
dokonają  oni  czynności  przewidzianych  w  postanowieniach  §  34  ust.1-2,  które
stosuje się odpowiednio.

2. W razie ustania członkostwa z innych przyczyn niŜ śmierć, przed przydzieleniem
lokalu  lub  zamieszkaniem  przez  członka  w  przydzielonym  lokalu,  małŜonkowi,
dzieciom  lub  innym  osobom  bliskim  byłego  członka,  którzy  zamieszkiwali  z  nim
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razem, przysługuje roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i przydział lokalu po byłym
członku.

B. Rozliczenie z tytułu udziałów, wkładów i równowa rtości spółdzielczego
prawa do lokalu

§ 36

1.  W  razie  wygaśnięcia  spółdzielczego  własnościowego  prawa  do  lokalu  osobie
uprawnionej  przysługuje  zwrot  udziału  i  wypłata  równowartość  własnościowego
spółdzielczego prawa do lokalu na zasadach określonych w § 14 niniejszego Statutu.
Wkłady niepienięŜne wniesione na własność  Spółdzielni  nie podlegają  zwrotowi w
naturze.  W  przypadku  wniesienia  wkładów  niepienięŜnych,  osobie  uprawnionej
przysługuje zwrot udziału i równowartość własnościowego spółdzielczego prawa do
lokalu na tych samych zasadach jak w przypadku wkładów pienięŜnych.

2.  W razie  ustania  członkostwa  z  innych  przyczyn  niŜ  śmierć  przed  uzyskaniem
własnościowego prawa do lokalu lub zamieszkaniem przez członka w przydzielonym
mu  lokalu,  byłemu  członkowi  przysługuje  zwrot  kwot  wpłaconych  na  wkład
budowlany.

3. Postanowienia ust.1 i 2 stosuje się odpowiednio do spółdzielczych praw do lokali
uŜytkowych.

Rozliczenie z byłym członkiem lub ze spadkobiercami zmarłego członka powinno być
dokonane:

• z tytułu udziałów - na podstawie zatwierdzonego bilansu tego roku, w którym
członek przestał naleŜeć do Spółdzielni,

• z  tytułu  równowartości  własnościowego  prawa  do  lokalu  mieszkalnego  i
uŜytkowego na dzień wygaśnięcia tego prawa,

• z tytułu kwot wpłaconych na poczet wkładu budowlanego - na dzień ustania
członkostwa.

§ 37

1. Wypłata kwot naleŜnych byłemu członkowi,  spadkobiercom zmarłego członka -
osoby prawnej, powinna być dokonana:

1) z tytułu udziałów - w ciągu 1 miesiąca od dnia zatwierdzenia bilansu przez Walne
Zgromadzenie,

2)  z  tytułu  równowartości  własnościowego  prawa  do  lokalu  mieszkalnego  lub
uŜytkowego - nie później niŜ w ciągu 3 miesięcy od daty wygaśnięcia tego prawa, a
w razie wszczęcia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, nie później niŜ w
ciągu 3 miesięcy od zawiadomienia Spółdzielni o stwierdzeniu nabycia spadku,

3) z tytułu kwot wniesionych na poczet wkładu budowlanego - w ciągu 3 miesięcy od
dnia ustania członkostwa.

V I .  G A R A ś E  i  M I E J S C A  P O S T O J O W E

§ 38

1. Spółdzielnia oddaje garaŜe / miejsca postojowe  w uŜywanie:

a) na zasadach spółdzielczego prawa do garaŜu, bądź

b) na zasadzie najmu.
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§ 39

1. GaraŜ / miejsce postojowe moŜe otrzymać na zasadach spółdzielczego prawa do
garaŜu  /  miejsca  postojowego członek,  któremu  przysługuje  w  Spółdzielni
spółdzielcze  praw do lokalu  mieszkalnego lub uŜytkowego albo osoba niebędąca
członkiem,  której  przysługuje  w  Spółdzielni  spółdzielcze  prawo  do  lokalu
mieszkalnego lub uŜytkowego, jeŜeli sam lub wspólnie z nim zamieszkałe osoby są
właścicielami  pojazdu  mechanicznego  lub  pojazd  taki  został  im  oddany do  stałej
dyspozycji.

§ 40

1  Spółdzielcze  prawo  do  garaŜu  /  miejsca  postojowego  jest  zbywalne  i  podlega
dziedziczeniu. 

2.   Na  pisemne  Ŝądanie  członka  Spółdzielni  albo  osoby  niebędącej  członkiem
Spółdzielni, której przysługuje prawo do miejsca postojowego w wielostanowiskowym
garaŜu, Spółdzielnia jest obowiązana przenieść na tę osobę własność ułamkowego
udziału  we  współwłasności  tego  garaŜu,  przy  czym  ułamkowy  udział  we
współwłasności  obliczany  jest  od  faktycznej  wielkości  powierzchni  posiadanego
przez  wnioskodawcę  miejsca  postojowego,  po  dokonaniu  przez  niego  spłat,  o
których mowa w§ 21a Statutu”. .

§ 41

 Dokonywanie zmian i przeróbek garaŜu /miejsca postojowego bez zgody Zarządu
Spółdzielni  jest zabronione.

§ 42

1. Po wygaśnięciu spółdzielczego prawa do garaŜu, członek jest obowiązany garaŜ
opuścić.

2. Po opróŜnieniu Spółdzielnia rozlicza się z członkiem na zasadach określonych w §
14 statutu.

§ 43

Osoba odpowiadająca wymaganiom określonym w § 39 moŜe takŜe otrzymać  w
uŜywanie garaŜ na zasadzie najmu.

                                                               § 44 

1.  Warunki  korzystania  z  garaŜy,  finansowania  ich  budowy oraz  rozliczeń  z  tego
tytułu  określa  umowa,  którą  Spółdzielnia  powinna  zawrzeć  z  członkiem  przed
oddaniem garaŜu w uŜywanie.  Umowa ta powinna być zgodna z postanowieniami
statutu  oraz  szczegółowymi  zasadami  korzystania  przez  członków  z  garaŜy,
finansowania  ich  budowy  oraz  rozliczeń  z  tego  tytułu  uchwalonymi  przez  Radę
Nadzorczą.

2. Postanowienia § 38-44 stosuje się do istniejących miejsc postojowych w garaŜach
wielostanowiskowych.

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

§ 45

1. Organami Spółdzielni są:

a) Walne Zgromadzenie
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b) Rada Nadzorcza

c) Zarząd

2. Wybory do organów Spółdzielni  dokonywane są  w głosowaniu tajnym spośród
nieograniczonej  liczby kandydatów.  Odwołanie  członka organu następuje  takŜe w
głosowaniu tajnym.

3.  Do  organów  Spółdzielni  wchodzą  kandydaci,  którzy  w  I-szej  turze  wyborów
otrzymali  co najmniej  50% oddanych głosów.  JeŜeli  w I  -  szej  turze wyborów nie
zostały obsadzone wszystkie mandaty, zarządza się II-gą turę wyborów. Do organów
Spółdzielni  wchodzą  kandydaci wybrani w I-szej turze oraz kandydaci,  którzy w II
turze wyborów otrzymali największą liczbę oddanych głosów.

4.  Przy  obliczaniu  wymaganej  większości  głosów,  przy  wyborach  do  organów
Spółdzielni i przy podejmowaniu innych uchwał przez organy Spółdzielni uwzględnia
się tylko glosy oddane za i przeciw uchwale.

A. Walne Zgromadzenie

§ 46

1. Walne Zgromadzenie członków jest najwyŜszym organem Spółdzielni.

2.  Członek  moŜe  brać  udział  w  Walnym  Zgromadzeniu  osobiście.  Członkowie
niemający  zdolności  do  czynności  prawnych  lub  członkowie  z  ograniczoną
zdolnością  do  czynności  prawnych  biorą  udział  w  Walnym  Zgromadzeniu  przez
ustanowionego  w tym celu  pełnomocnika.  Pełnomocnik  nie  moŜe być  wybierany,
jako członek Rady Nadzorczej lub Zarządu.         

3. KaŜdy członek ma jeden głos, bez względu na ilość posiadanych udziałów.

4.  W  Walnym  Zgromadzeniu  mają  prawo  uczestniczyć  z  głosem  doradczym
przedstawiciele  związku  rewizyjnego,  w  którym  Spółdzielnia  jest  zrzeszona  oraz
przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej, a takŜe zaproszeni goście.

5. Członek ma prawo do korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy
eksperta.  Osoby,  z  których  pomocy  korzysta  członek,  nie  są  uprawnione  do
zabierania głosu.

6. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia naleŜy:

1)  uchwalanie  kierunków  rozwoju  działalności  gospodarczej  i  społeczno-
wychowawczej,

2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych
i bilansu oraz podejmowanie uchwał, co do wniosków członków Spółdzielni,  Rady
Nadzorczej  lub  Zarządu  w  tych  sprawach  i  udzielanie  absolutorium  członkom
Zarządu.

3) podejmowanie uchwał w związku z oceną po lustracyjną działalności Spółdzielni,

4) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyŜki bilansowej lub sposobu
pokrycia strat,

5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości i zbycia zakładu,

6) oznaczanie najwyŜszej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia moŜe zaciągnąć,
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7) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podział Spółdzielni, a
takŜe przyłączenia  jej  jednostki  organizacyjnej  do innej  spółdzielni  oraz likwidacja
Spółdzielni,

8) rozpatrywanie  w  postępowaniu  wewnątrzspółdzielczym  odwołań  od  uchwał
Rady Nadzorczej podjętych w I-szej instancji)

9) uchwalanie zmian statutu,

10)  podejmowanie  uchwał  w  sprawie  przystąpienia  Spółdzielni  do  związku  lub
wystąpienia z niego,

11) uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej,

12 wybór członków Rady Nadzorczej,

13) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,

14)  podejmowanie  uchwał  o  przystąpieniu  Spółdzielni  do  innych  organizacji
gospodarczych oraz wystąpienia z nich.

§ 47

1. Zwyczajne  Walne Zgromadzenie  zwołuje  Zarząd raz w roku w terminie  do 30
czerwca.

2.  Nadzwyczajne  Walne  Zgromadzenie  moŜe  być  zwołane  z  waŜnych  powodów
przez Zarząd w kaŜdym czasie.

3. Zarząd zobowiązany jest  takŜe zwołać  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na
Ŝądanie:

a) Rady Nadzorczej,

b) przynajmniej 1/10, nie mniej jednak niŜ 7 członków.

4.  śądanie  zwołania  Walnego  Zgromadzenia  powinno  być  złoŜone  na  piśmie  z
podaniem celu jego zwołania.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadkach określonych w ust.3 powinno
być zwołane w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu czterech  tygodni od dnia
wniesienia Ŝądania.

6.  Zarząd,  Rada Nadzorcza  i  członkowie  maja  prawo  zgłaszać  projekty  uchwał  i
Ŝądania  umieszczenia  oznaczonych  spraw  w  porządku  obrad  Walnego
Zgromadzenia  lub  jego  wszystkich  części.  Projekty  uchwał,  w  tym  uchwał
przygotowanych  w  wyniku  tych  Ŝądań,  powinny  być  wykładane,  na  co  najmniej
czternaście dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. 

7. Zgłoszenia projektów uchwał i Ŝądań, o których mowa w ust. 6 przez członków
Spółdzielni  muszą  być  dokonane w terminie  do  15 dni  przed  dniem posiedzenia
Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. Nadto projekt uchwały zgłaszany
przez  członków  spółdzielni  musi  być  poparty,  przez  co  najmniej  10  członków
Spółdzielni. 

8.  Członek  Spółdzielni  ma  prawo,  w  terminie  nie  później  niŜ  trzy  dni  przed
posiedzeniem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części, zgłaszać poprawki
do projektów uchwał. 
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9. JeŜeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminach określonych w ust.1 i
5  zwołuje  je  Rada  Nadzorcza,  związek  rewizyjny,  w  którym  Spółdzielnia  jest
zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielczości, na koszt Spółdzielni.

§ 48

1.  O  czasie,  miejscu i  porządku  obrad  Walnego  Zgromadzenia  lub  jego  części
członkowie Spółdzielni, przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia
jest zrzeszona lub Krajowej Rady Spółdzielczej powinni być zawiadomieni na piśmie
co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia  lub jego pierwszej
części.  Zawiadomienie  powinno  zawierać  czas,  miejsce,  porządek  obrad  oraz
informację  o  miejscu wyłoŜenia  wszystkich  sprawozdań  i  projektów uchwał,  które
będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi
dokumentami. 

2. W przypadku wniesienia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodatkowych
spraw, uzupełniony porządek obrad powinien być podany do wiadomości członków
Spółdzielni na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, w sposób określony w
ust.1.

§ 49

1. Walne Zgromadzenie moŜe podejmować  uchwały jedynie w sprawach objętych
porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w zawiadomieniu o obradach.

2. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę
obecnych. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, chyba Ŝe uchwała
lub statut wymagają kwalifikowanej większości głosów.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia obejmują wszystkich członków Spółdzielni.

4.  Tryb  i  zasady  obrad  Walnego  Zgromadzenia  oraz  zasady  powoływania  i
odwoływania członków Rady, reguluje regulamin Walnego Zgromadzenia.

5.  Członek  moŜe  zaskarŜyć  uchwałę  z  powodu  jej  niezgodności  z  prawem  lub
postanowieniami  statutu,  na  tej  samej  podstawie  uchwałę  moŜe  zaskarŜyć  takŜe
Zarząd Spółdzielni.

6.  Orzeczenia  sądu  ustalające  nieistnienie  albo  niewaŜność  uchwały  Walnego
Zgromadzenia  lub  uchwalające  uchwałę  ma  moc  prawną  względem  wszystkich
członków i organów spółdzielni.

7. W stosunku do wykluczonego lub wykreślonego członka Spółdzielni w przypadku
zaskarŜenia przez niego uchwały stosuje się odpowiednio przepisy ust. 3, 5 i 6 oraz
art.42 Prawa spółdzielczego.

8. JeŜeli  Zarząd wytacza powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia
spółdzielnię  reprezentuje  pełnomocnik  ustanowiony  przez  Radę  Nadzorczą,  a  w
przypadku nie ustanowienia pełnomocnika sąd właściwy do rozpatrywania sprawy
ustanawia kuratora dla spółdzielni.

9. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione
w ciągu 6 tygodni  od dnia  odbycia  Walnego Zgromadzenia,  jeśli  zaś  powództwo
wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek wadliwego zwołania -
w ciągu 6 tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie
później jednak niŜ przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.
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10.  JeŜeli  ustawa  lub statut  wymagają  zawiadomienia  członka o  uchwale,  termin
sześciotygodniowy  biegnie  od  dnia  tego  zawiadomienia  dokonany  w  sposób
określony w statucie.

§ 50

1.  Z  obrad  Walnego  Zgromadzenia  sporządza  się  protokół,  który  podpisują
przewodniczący i sekretarz.

2.  Członkowie  Spółdzielni,  przedstawiciele  związku  rewizyjnego,  w  którym
Spółdzielnia jest zrzeszona oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej mogą
przeglądać protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia oraz otrzymywać ich kopię po
pokryciu kosztów ich sporządzenia określonych w sposób wskazany w § 8 ust.  2
statutu. 

B. Rada  Nadzorcza

§ 51

1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

2.  Rada  Nadzorcza  składa  się  z  4  do  6  członków.  Radę  wybiera  Walne
Zgromadzenie na trzyletnią kadencję .  Nie moŜna być członkiem Rady Nadzorczej
dłuŜej niŜ przez dwie  kolejne kadencje. 

3.  W  skład  Rady  Nadzorczej  nie  moŜe  wchodzić  osoba  będąca  pracownikiem
Spółdzielni. 

4. Tryb i zasady obrad i działalność Rady oraz powoływania i odwoływania członków
Zarządu reguluje regulamin Rady Nadzorczej.

§ 52

1. Do zakresu działania Rady naleŜy:

1)  uchwalanie  planów  gospodarczych  i  programów  działalności  społeczno-
wychowawczej,

2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, a w szczególności:

- badanie okresowych sprawozdań oraz bilansów,

- dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań społeczno-
gospodarczych,

-  przeprowadzania  kontroli  nad  sposobem  załatwiania  przez  Zarząd  wniosków
organów Spółdzielni i poszczególnych jej członków,

3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, obciąŜenia i zbycia nieruchomości oraz
nabycia i zbycia zakładu,

4)  podejmowanie  uchwał  w  sprawie  przystąpienia  do  innych  organizacji
gospodarczych oraz wystąpienia z nich,

5)  zatwierdzenie  struktury  organizacyjnej  Spółdzielni  oraz  ustalanie  zasad
wynagradzania w Spółdzielni,

6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

7) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,

8)  składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań  zawierających w szczególności
wyniki kontroli i ocenę bilansu,
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9)  zawieranie  umów  o  pracę  z  członkami  Zarządu  oraz  ustalania  zasad
wynagradzania innym członkom Zarządu z tytułu ich pracy w Zarządzie,

10) uchwalanie regulaminu działalności Zarządu,

11)  uchwalanie  zasad  rozliczania  kosztów  budowy  i  modernizacji  oraz  ustalania
wysokości wkładów,

12) uchwalanie zasad zaliczania na wkład budowlany wkładów niepienięŜnych oraz
zasad korzystania z tych wkładów przez Spółdzielnię,

13)  uchwalanie  szczegółowych  zasad  rozliczania  kosztów  gospodarki  zasobami
mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale.

14)  uchwalanie  szczegółowych  zasad  korzystania  przez  członków  z  lokali
uŜytkowych i garaŜy, finansowanie ich budowy oraz rozliczeń z tego tytułu,

15) ustalanie regulaminu szczegółowych zasad przydziału i nabywania na własność
działek i lokali,

16) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,

17) inne sprawy zastrzeŜone w statucie,

18) dokonywanie czynności prawnych pomiędzy Spółdzielnią  a członkami Zarządu
oraz  reprezentowania  Spółdzielni  przy  tych  czynnościach;  do  reprezentowania
Spółdzielni  w  takich  sprawach  wystarczy  dwóch  członków  Rady  przez  nią
upowaŜnionych,

19) uchwalanie regulaminu uŜywania domów oraz porządku domowego i współŜycia
mieszkańców,

20) uchwalanie szczegółowych zasad tworzenia i gospodarowania funduszami,

21)  podejmowanie  uchwał  w  sprawie  przyjęcia, wykluczenia  lub  wykreślenia  z
rejestru członków.

22) uchwalanie regulaminów przeprowadzania przetargu na zbycie spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu. 

§ 53

Rada  Nadzorcza  moŜe  powołać  Komisję  Rewizyjną  oraz  inne  komisje  stałe  lub
czasowe.

C. Zarząd

§ 54

1.  Zarząd  Spółdzielni  jest  jednoosobowy  i  składa  się  z  Prezesa  Spółdzielni
powoływanego i odwoływanego przez Radę Nadzorczą.

2. Oświadczenie woli w imieniu Spółdzielni składa Prezes Spółdzielni samodzielnie,

3  Do  odpowiedzialności  członków Zarządu i  Rady  Nadzorczej  mają  odpowiednie
zastosowanie przepisy Prawa spółdzielczego.

4. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni i reprezentuje ją na zewnątrz.

5.  Do  zakresu  działania  Zarządu  naleŜy  podejmowanie  wszelkich  decyzji
niezastrzeŜonych  w  ustawie  lub  statucie  innym  organom  Spółdzielni,  a  w
szczególności:
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1) stwierdza   na deklaracji  -  zgodnie z § 5 ust.  2 Statutu -   przyjęcie  osoby na
członka Spółdzielni oraz przyjęcie  przez niego danego  lokalu mieszkalnego,

2) ustalanie wysokości zaliczek na wkład budowlany oraz zlecenie wyceny wkładów
niepienięŜnych,

3)  sporządzanie  projektów  planów  gospodarczych  i  programów  działalności
społeczno - wychowawczej,

4)  prowadzenie  gospodarki  w  Spółdzielni  w  ramach  uchwalonych  planów  i
wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjno - prawnych i finansowych,

5) zabezpieczenie majątku Spółdzielni,

6)  sporządzanie  rocznych  sprawozdań  z  bilansów  oraz  przedkładania  ich  do
zatwierdzania Walnemu Zgromadzeniu,

7) zwoływanie zebrań Walnego Zgromadzenia,

8) zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań finansowych,

9) udzielanie pełnomocnictw,

10) współdziałanie z terenowymi organami władzy i administracji  państwowej oraz
innymi organizacjami społeczno - politycznymi i gospodarczymi

6. Rada moŜe w kaŜdej chwili odwołać Prezesa Spółdzielni, jednak w przypadku nie
udzielenia  absolutorium  członkowi  Zarządu,  Prezesa  Spółdzielni  moŜe  odwołać
Walne Zgromadzenie. Odwołanie przez Radę członka Zarządu wymaga pisemnego
uzasadnienia.

§ 55

1. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółdzielni składa
przez złoŜenie swojego podpisu pod pieczątką Spółdzielni Prezes Spółdzielni.  

2.  Oświadczenia  pisemne skierowane do Spółdzielni,  a  złoŜone w jej  lokalu  albo
wobec  Prezesa  Spółdzielni lub  pełnomocnikowi  mają  skutek  prawny  względem
Spółdzielni.

V I I I  G O S P O D A R K A  S P Ó Ł D Z I E L N I

§ 56

1.  Spółdzielnia  prowadzi  działalność  gospodarczą  na  zasadach  rachunku
ekonomicznego.

2.  Działalność  Spółdzielni  jest  finansowana  ze  środków  własnych,  które  są
uzupełniane:

1) kredytami bankowymi,

2)  innymi  środkami  finansowymi,  w  tym  wynikających  z  pomocy  finansowej  i
rzeczowej zakładów pracy, zagwarantowanej zwartą umową,

3) z zysków uzyskanych z prowadzenia działalności usługowej i produkcyjnej.

3. Spółdzielnia odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

4.  Spółdzielnia  prowadzi  działalność  gospodarczą  na  podstawie  planów
opracowanych i uchwalonych samodzielnie.

5. Spółdzielnia tworzy następujące fundusze własne:
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1) fundusz udziałowy;

2) fundusz zasobowy;

3) fundusz wkładów budowlanych i mieszkaniowych;

4) fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych Spółdzielni;

5) inne fundusze uchwalone przez Walne Zgromadzenie.

6.  Szczegółowe  zasady  tworzenia  oraz  gospodarowania  funduszami  określa
regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

7.  Sprawozdania  roczne  łącznie  z  rachunkiem  wyników,  wykłada  się  w  lokalu
Spółdzielni, co najmniej na 14 dni przed Walnym Zgromadzeniem, na którym mają
być rozpatrywane. KaŜdy członek Spółdzielni ma prawo przejrzeć je i odpisać.

I X  P O S T A N O W I E N I A  K O Ń C O W E

§ 57

1. Zmiany statutu, podział, połączenie lub likwidacja Spółdzielni wymagają podjęcia
uchwały Walnego Zgromadzenia zgodnej ze stosownymi przepisami art. 12 a § 1,
108, 96 i 113 § 1 Prawa spółdzielczego.

2. Niniejszy statut został uchwalony przez Zebranie ZałoŜycielskie członków w dniu
16.07.1993 r.

Niniejszy  jednolity  tekst Statutu  obejmuje zmiany wprowadzone na mocy uchwał  Nadzwyczajnego
Walnego  Zgromadzenia  z  dnia  26.08.1993  r.  i  24.11.1993  r.  oraz  uchwały  nr  3  Walnego
Zgromadzenia  Spółdzielni  Mieszkaniowej  Przedsiębiorstwa  Budownictwa  Miejskiego  Warszawa-
Południe  z dnia 23 czerwca 1995 r.,  uchwałą  nr  1 Walnego Zgromadzenia z dnia 26.06.1997 r.,
uchwałą nr 4 Walnego Zgromadzenia z dnia 23.06.2004 r., oraz uchwałą nr 4 Walnego Zgromadzenia
z  dnia  27.06.2006 r.  uchwałą  nr  1 Walnego Zgromadzenia  z  dnia  28.  11.  2007r,  i  uchwałą  nr  7
Walnego  zgromadzenia  z  dnia  22  czerwca  2010  r,  uchwałą  nr  8  Walnego Zgromadzenia  z  dnia
17.06.2014r

………………………………………………….

Prezes Zarządu SM PBM Warszawa Południe 
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