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VI.           Projekt 

                                                                                                    

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr          /2018  

Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Grzegórzki” 

                                                                    z dnia  18 maja 2018 r. 

 

Wykaz zmian Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Grzegórzki” 

 

1. w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grzegórzki” w Krakowie, zwana dalej „Spółdzielnią”,  

    działa na podstawie przepisów: 

1) ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze  ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1560 

z późn. zm.), 

2) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. 

poz.1222 z późn. zm.), 

3) innych ustaw i postanowień niniejszego statutu. 

 

2. w rozdziale II pt. „Członkowie Spółdzielni” podrozdział zatytułowany 

„Przyjmowanie w poczet członków” otrzymuje tytuł: „Nabycie członkostwa”, a § 4 do 

§ 7 otrzymują następujące brzmienie: 

„Nabycie członkostwa” 

§ 4 

1. Członkiem Spółdzielni z mocy prawa jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do 

czynności prawnych, albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych której 

przysługuje: 

1) spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego; 

2) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego; 

     3)  roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego; 

     4)  roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane ekspektatywą własności. 

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

przysługuje im wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o 

ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa 

odrębnej własności lokalu. 

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

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

lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.  

4. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna lub prawna, która nabyła prawo odrębnej 

własności. Właścicielowi lokalu, który nie jest członkiem Spółdzielni przysługuje 

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

września 1982 r.- Prawo spółdzielcze stosuje się odpowiednio. Członek, który nabył prawo 

odrębnej własności lokalu, zachowuje członkostwo w Spółdzielni. 

5. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków niebędącego jej członkiem 

właściciela lokalu, podlegającego przepisom ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w 

tym także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiorcy i 

licytanta z zastrzeżeniem ustępu 7. 

6. Jeżeli ekspektatywa własności albo spółdzielcze własnościowe prawo do 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 rozstrzyga sąd w 

postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez 



2 

 

Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, nie dłuższego niż 12 miesięcy, wyboru 

dokonuje Spółdzielnia. Do czasu rozstrzygnięcia, o którym mowa w zdaniu drugim, lub 

wyboru, o którym mowa w zdaniu trzecim, osoby, którym przysługuje spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu albo ekspektatywa własności mogą wyznaczyć spośród 

siebie pełnomocnika w celu wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa w 

Spółdzielni. Osoba wybrana jest członkiem Spółdzielni od dnia doręczenia informacji o 

wyborze.  

7. Jeżeli prawo odrębnej własności do 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 rozstrzyga sąd w postępowaniu 

nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu 

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

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

zdaniu trzecim, osoby, którym przysługuje prawo odrębnej własności mogą wyznaczyć 

spośród siebie pełnomocnika w celu wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa 

w Spółdzielni. Osoba wybrana składa deklarację członkowską.  

8. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności zostało 

nabyte przez kilka osób, z których wszystkie lub część z nich są już członkami Spółdzielni, 

osoby te nie dokonują wyboru wskazanego w ust. 6 lub 7 i pozostają członkami 

Spółdzielni. 

§ 5 

1. Członkostwo w Spółdzielni powstaje z chwilą: 

1) nabycia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 

mieszkalnego; 

2) nabycia ekspektatywy własności; 

3) zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; 

4) zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 

mieszkalnego, jeżeli członkowstwo nie powstało wcześniej; 

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

mieszkaniowych, w przypadkach przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o 

spółdzielniach mieszkaniowych, jeżeli przed upływem tego terminu jedna z osób, o 

których mowa w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, złożyła 

pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego 

lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z zastrzeżeniem pkt 6; 

6) prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd w postępowaniu nieprocesowym lub wyboru 

dokonanego przez Spółdzielnię, o którym mowa w art. 15 ust. 4 w przypadkach 

przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jeżeli 

pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego 

lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zgłosiła więcej niż jedna osoba. 

2. Nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu staje się członkiem Spółdzielni 

z chwilą nabycia prawa z zastrzeżeniem § 4 ust. 6. Dotyczy to również spadkobiercy, 

zapisobiorcy i licytanta. Nabywca zawiadamia Spółdzielnię w terminie 14 dni o nabyciu 

prawa.  

3. Jeżeli okoliczności określone w ust. 1 i 2 zaistniały przed 9.09.2017 r., osoba nie będąca 

członkiem nabywa członkostwo z dniem 9.09.2017  r.  

4. Zarząd Spółdzielni na podstawie oryginałów dokumentów stwierdza nabycie członkostwa, 

dokonując wpisu w protokole Zarządu. Wpis ten jest podstawą zmian w rejestrze 

członków. 
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§ 6 

Zarząd Spółdzielni lub osoba przez niego upoważniona prowadzi rejestr członków 

zawierający: 

     1) imiona i nazwisko, a w przypadku osoby prawnej jej nazwę; 

     2) adres i rodzaj lokalu w zasobach Spółdzielni, do którego przysługuje jej prawo; 

     3) miejsce zamieszkania, a w przypadku osoby prawnej siedzibę oraz adres do 

korespondencji, jeżeli jest inny niż w pkt 2; 

     4) PESEL osoby fizycznej, NIP osoby prawnej; 

     5) imiona i nazwiska oraz daty urodzenia osób zamieszkujących lub korzystających z 

lokalu; 

     6) numer telefonu oraz ewentualnie adres mailowy; 

     7) osobę administrującą lokalem jeżeli jest inna niż właściciel lokalu; 

     8) wysokość wniesionych wkładów;  

     9) zmiany danych określonych w pkt 1 do 8; 

    10) datę nabycia członkostwa lub przyjęcia w poczet członków; 

    11) datę ustania członkostwa. 

 

§ 7 

1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków osoby, która nabyła prawo odrębnej własności 

lokalu jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności 

w formie pisemnej. 

2.  Podpisana przez przystępującego do Spółdzielni deklaracja powinna zawierać: 

1) imiona i nazwisko, a w przypadku osoby prawnej jej nazwę; 

2) adres i rodzaj lokalu w zasobach Spółdzielni, do którego przysługuje jej prawo; 

3) miejsce zamieszkania, a w przypadku osoby prawnej siedzibę oraz adres do 

korespondencji, jeżeli jest inny niż w pkt 2; 

4) PESEL osoby fizycznej, NIP osoby prawnej; 

5) imiona i nazwiska oraz daty urodzenia osób zamieszkujących lub korzystających z 

lokalu; 

6) numer telefonu oraz ewentualnie adres mailowy; 

7) osobę administrującą lokalem jeżeli jest inna niż właściciel lokalu; 

3. Osoba, która złożyła deklarację zobowiązana jest do poinformowania Spółdzielni o każdej 

zmianie danych określonych w ust. 2 w terminie 7 dni od zaistnienia tych okoliczności. W 

przypadku niepoinformowania Spółdzielni o zmianach, uznaje się, że dotychczasowe dane 

są aktualne. 

4. W poczet członków Spółdzielni przyjmuje Zarząd. Przyjęcie w poczet członków powinno 

być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu i ich imienną pieczątką  

z podaniem daty uchwały o przyjęciu.” 

 

 

3.w § 10 skreśla się punkt 3 i dodaje punkt 11 w brzmieniu: 

”11) jeżeli nabył członkostwo z mocy ustawy, złożyć w formie pisemnej kwestionariusz   

        osobowy zawierający następujące dane: 

a) imiona i nazwisko, a w przypadku osoby prawnej jej nazwę (firmę); 

b) adres i rodzaj lokalu w zasobach Spółdzielni, do którego przysługuje jej prawo; 
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c) miejsce zamieszkania jeżeli jest inne niż adres lokalu, adres do korespondencji, a w  

    przypadku osoby prawnej jej siedzibę i adres; 

d) Pesel w przypadku osoby fizycznej, NIP w przypadku osoby prawnej; 

e) imiona i nazwiska oraz daty urodzenia osób zamieszkujących lub korzystających  

    z lokalu; 

f) numer telefonu oraz ewentualnie adres mailowy wraz ze zgodą na dostarczanie  

     korespondencji za pomocą poczty elektronicznej; 

g) osobę administrującą lokalem, jeżeli jest inna niż właściciel lokalu; 

h) zmiany danych określonych w punktach a) do g); 

i) datę nabycia członkostwa.”  

 

   

 

4. § 15  otrzymuje brzmienie: 

„§ 15 

   1. Od dnia 09.09.2017 r. członkowie nie są zobowiązani do wnoszenia opłat z tytułu 

wpisowego i udziałów. 

   2. W przypadku ustania członkostwa wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi. 

   3. W razie ustania członkostwa Spółdzielnia zwraca udziały osobie uprawnionej tj. byłemu 

       członkowi bądź osobie wskazanej przez niego w deklaracji lub pisemnym oświadczeniu 

       złożonym w Spółdzielni.  

  4. Zwrot udziałów może być dokonany na wniosek osoby uprawnionej po zatwierdzeniu  

      sprawozdania finansowego za rok, w którym nastąpiło ustanie członkostwa.” 

 

 

5. podrozdział „Ustanie członkostwa” otrzymuje brzmienie:  

„Ustanie członkostwa 

§ 16 

Członkostwo w Spółdzielni ustaje wskutek: 

1) wystąpienia członka, który posiada prawo odrębnej własności lokalu w zasobach  

Spółdzielni, 

2) skreślenia z rejestru członków w związku ze śmiercią członka, a w odniesieniu do osoby   

    prawnej wobec jej ustania. 

3) zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 18 i § 19 

4) likwidacji Spółdzielni, 

 

§ 17 

1. Członek, który posiada prawo odrębnej własności lokalu w zasobach Spółdzielni może 

wystąpić ze Spółdzielni w dowolnym czasie za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie 

powinno być dokonane pod nieważnością w formie pisemnej. 

2. Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc i rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca 

kalendarzowego następującego po dniu zgłoszenia wystąpienia. 

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

4. Okres wypowiedzenia może ulec skróceniu za zgodą Stron. W takim przypadku za datę 

wystąpienia uważa się dzień ustalony przez Strony. 

 

§ 18 

Członkostwo w Spółdzielni ustaje z mocy prawa z chwilą: 

1) wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego; 

2) zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie; 
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3) zbycia prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie; 

4) zbycia ekspektatywy własności lub udziału w tym prawie; 

5) wygaśnięcia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu  

    mieszkalnego; 

 

§ 19 

1. Członkostwo w Spółdzielni ustaje w przypadku podjęcia przez właścicieli na podstawie art. 

24
1
 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, uchwały, że w zakresie ich praw i 

obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy 

ustawy o własności lokali. Członkostwo w Spółdzielni ustaje z chwilą podjęcia uchwały 

chyba, że uchwała zaczyna obowiązywać z innym terminie.  

2. Członkostwo w Spółdzielni ustaje także w przypadku wyodrębnienia własności wszystkich 

lokali, w określonym budynku lub budynkach, położonych w obrębie danej nieruchomości. 

Członkostwo w Spółdzielni ustaje z chwilą wyodrębnienia ostatniego lokalu.  

3. Członek Spółdzielni, któremu w dniu 9.09.2017 r. nie przysługiwało spółdzielcze 

lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe do lokalu albo 

prawo odrębnej własności lokalu, oraz któremu nie przysługuje roszczenie o ustanowienie 

prawa odrębnej własności lokalu lub roszczenie o ustanowienie spółdzielczego 

lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, traci z tym dniem członkostwo w 

Spółdzielni.  

4. Jeżeli członkowi przysługuje w danej Spółdzielni więcej niż jeden tytuł prawny do lokalu 

będący podstawą uzyskania członkostwa, utrata członkostwa następuje dopiero w 

przypadku utraty wszystkich tytułów prawnych do lokali w ramach tej Spółdzielni.  

 

§ 20 

1. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w § 18 i § 19 Statutu, Zarząd 

Spółdzielni na podstawie oryginałów dokumentów potwierdzających ustanie członkostwa 

na posiedzeniu Zarządu dokonuje wpisu w protokole Zarządu. Wpis ten jest podstawą 

zmian w rejestrze członków.  

2. Zarząd Spółdzielni zawiadamia osobę, której członkostwo ustało w terminie dwóch 

miesięcy na wskazany przez nią adres.  

 

§ 21 

Zmarłego członka skreśla Zarząd z rejestru członków Spółdzielni ze skutkiem od dnia zgonu, 

a gdy chodzi o osobę prawną od dnia jej ustania.” 

 

6.w § 22 skreśla się słowa: „oraz dotyczących rozwiązania stosunku członkostwa” 

 

7. § 25 otrzymuje brzmienie: 

„§ 25 

1. Od uchwały w sprawie między członkiem a Spółdzielnią ,która należy w pierwszej 

instancji do kompetencji Rady Nadzorczej, członkowi służy prawo wniesienia odwołania 

do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty otrzymaniu odpisu uchwały wraz z 

uzasadnieniem.  

2. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez najbliższe Walnego Zgromadzenie, jeżeli 

zostało doręczone Spółdzielni przynajmniej na trzydzieści dni przed terminem Zgromadze-

nia.” 

 

8. § 32 otrzymuje brzmienie:  



6 

 

„§ 32 

Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważnieniu małżeństwa małżonkowie 

powinni zawiadomić Spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie pra-

wo do lokalu mieszkalnego, albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o 

podział tego prawa. Do momentu zawiadomienia Spółdzielni o tym komu przypadło 

spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, byli małżonkowie odpowiadają 

solidarnie za opłaty, o których mowa w art.4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych”. 

 

9. § 33 otrzymuje brzmienie:  

„§ 33 

1. Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 

mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu 

małżonkowi.  

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

 

 

10. § 34 otrzymuje brzmienie: 

„§ 34 

1.W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego 

roszczenia o przyjęcie Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego 

lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują dzieciom i innym osobom 

bliskim. 

2.W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na 

podstawie przepisu § 34
1
 ust. 1 Statutu roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie 

umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego 

przysługują małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim. Dla zachowania roszczenia, o 

którym mowa w ust. 1 konieczne jest złożenie w terminie jednego roku pisemnego 

zapewnienia o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego 

prawa do lokalu mieszkalnego. 

            3. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu 

nieprocesowym , biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność czy osoba uprawniona na 

podstawie ust. 1 albo 2 zamieszkiwała odpowiednio razem z byłymi małżonkami lub 

jednym z nich albo z byłym członkiem. Do momentu zawiadomienia Spółdzielni o tym 

komu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, osoby te 

odpowiadają solidarnie za opłaty, o których mowa w art.4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych”. 

 

11. § 34
1
 otrzymuje brzmienie: 

„§ 34
1
 

1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w 

innych wypadkach określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i w Statucie. 

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

spółdzielniach 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 o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 

mieszkalnego. Jeżeli podstawą żądania orzeczenia o wygaśnięciu spółdzielczego 

lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest zaleganie z zapłatą opłat, o których mowa w 
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art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie można orzec o wygaśnięciu 

spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, jeżeli najpóźniej przez zamknięciem 

rozprawy przez Sądem I instancji, a jeżeli wniesiono apelacje przez Sądem II instancji, 

członek Spółdzielni uiści wszystkie zaległe opłaty. 

3.  W wypadku 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. Z chwilą, 

gdy orzeczenie Sądu stanie się prawomocne, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 

mieszkalnego wygasa. 

4. Osobie, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a 

której prawo wygasło z powodu nieuiszczania opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem 

jej lokalu lub eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, 

,przysługuje roszczenie do Spółdzielni o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego 

prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli spłaci Spółdzielni całe zadłużenie wynikające z 

nieuiszczenia tych opłat wraz odsetkami.  

5. Roszczenie, o którym mowa w ust. 4 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.” 

 

12. w § 43
2
 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

  „3. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na takiego członka jest wpłata 

wartości rynkowej lokalu.” 

 

13. w § 35 skreśla się ust. 2  

 

14. podrozdział „Prawo odrębnej własności lokalu” otrzymuje brzmienie: 

„Prawo odrębnej własności lokalu 

§ 43 

1. Przeniesienie własności lokalu na rzecz członka nie wymaga Uchwały Walnego 

Zgromadzenia pozwalającej na zbycie nieruchomości.  

2. Spółdzielnia ustanawia na rzecz członka odrębną własność lokalu najpóźniej w 

terminie 3 miesięcy po spełnieniu przez niego warunków wynikających z § 53.  

3. Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków lub osób 

wskazanych przez członka Spółdzielni, które wspólnie z nim ubiegają się o ustanowienie 

takiego prawa. 

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

Spółdzielnię łącznie ze wszystkimi członkami, którzy ubiegają się o ustanowienie takiego 

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

udziałów w nieruchomości wspólnej określa ta umowa. 

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

również więcej niż jednym budynkiem, stosownie do postanowień umowy, o której mowa w 

ust. 4. 

§ 43
1 

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 sąd rozstrzyga w postępowaniu nieprocesowym. Po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, 

wyboru dokonuje Spółdzielnia. 
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2.Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków niebędącego jej członkiem 

właściciela lokalu, w tym także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, 

zapisobiorcy i licytanta 

 

§ 43
2 

1. W zakresie nieuregulowanym w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych do prawa 

odrębnej własności lokalu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 

1994 r. o własności lokali  z zastrzeżeniami, o których mowa w ust. 2-5. 

2. Zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność Spółdzielni i 

właścicieli lokali jest wykonywany  przez Spółdzielnię jak zarząd powierzony, o którym 

mowa w art. 18, ust. 1 ustawy wymienionej w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 24
1
 i art. 26 

ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych choćby właściciele nie byli członkami 

Spółdzielni.  

3.  Przez czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w zakresie ust. 2 rozumie się 

wyłącznie: 

1) zmianę przeznaczenia części nieruchomości wspólnej; 

2) udzielenie zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej, na 

ustanowienie odrębnej własności lokalu powstałego w następstwie nadbudowy lub 

przebudowy i rozporządzania tym lokalem oraz na zmianę wysokości  udziałów w 

następstwie powstania odrębnej własności lokalu nadbudowanego lub przebudowanego, 

3) udzielenie zgody na zmianę wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości 

wspólnej; 

4) dokonanie podziału nieruchomości wspólnej 

4. Przepisów ustawy, o której mowa w ust. 1 o zarządzie nieruchomością wspólną nie 

stosuje się z wyjątkiem art. 22 oraz 29 ust. 1 i 1a, które stosuje się odpowiednio.  

5. Uchwałę, o której mowa w art. 12 ust. 3 ustawy wymienionej w ust. 1, podejmuje Rada 

Nadzorcza Spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub 

budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości wspólnej, obliczonej wg wielkości 

udziałów w tej nieruchomości. 

6. W odniesieniu do właścicieli lokali, z żądaniem, o którym mowa w art. 16, ust. 1 ustawy 

wymienionej w ust. 1, występuje Zarząd Spółdzielni na wniosek większości właścicieli 

lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości wspólnej. 

7. Przepisów ustawy o własności lokali o wspólnocie mieszkaniowej i zebraniu właścicieli 

nie stosuje się z zastrzeżeniem ust. 2, art. 24
1
 i art. 26 ustawy o własności lokali. Do 

podjęcia uchwały, o której mowa w art. 22 ust. 2 i 4 ustawy o własności lokali, o której 

mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy tej ustawy.  

8. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o własności lokali określonych w ust. 2 nie 

narusza kompetencji organów Spółdzielni. 

 

§  43
3
. 

1. 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 art.42 ustawy Prawo Spółdzielcze stosuje się odpowiednio. 

2. Właściciele lokali są zobowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją 

i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do 

wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. 

3. Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do ułamkowego udziału we 

współwłasności garażu wielostanowiskowego.” 
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15. § 55 skreśla się. 

 

16. w § 57 w ust. 5
1
 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

    „Ewidencja i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne 

nieruchomości powinna uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego 

tych nieruchomości.” 

 

17.  w § 63 skreśla się ust. 3, 4 i 6. 

 

18. w § 66 skreśla się ust. 4. 

 

19.  w § 67 skreśla się ust. 4. 

 

20.  w § 69 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

      „ 2. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez 

pełnomocnika, a osoby prawne przez  ustanowionych w tym celu pełnomocników. 

Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż  jednego członka.”. 

 

21. w § 69 po ustępie 2 dodaje się ust. 2
1
, 2

2
 i 2

3
  w brzmieniu: 

     „2
1
. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i 

dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnictwo powinno zawierać 

imię i nazwisko udzielającego pełnomocnictwa, jego adres zamieszkania, PESEL, 

numer dowodu osobistego, dane pełnomocnika: tj jego imię i nazwisko, miejsce 

zamieszkania, PESEL, numer dowodu osobistego, zakres pełnomocnictwa, datę jego 

udzielenia i własnoręczny podpis mocodawcy.   

  2
2
. Pełnomocnik jest zobowiązany do przekazania obsłudze Walnego Zgromadzenia przy 

podpisywaniu listy obecności oryginału pełnomocnictwa.  

2
3
. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu przez Przewodniczącego po rozpoczęciu  

Walnego Zgromadzenia. Odczytanie listy pełnomocnictw polega na odczytaniu imion i 

nazwiska mocodawcy, jego adresu w zasobach Spółdzielni oraz imion i nazwiska 

pełnomocnika.”, 

  

22. w § 70 pkt 4) otrzymuje brzmienie:  

 „4) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu 

ogólnego) lub sposobu pokrycia strat,”, 

 

23. w § 72 ust. 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie: 
         

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

wszystkich członków co najmniej 21 dni przed  terminem posiedzenia Walnego 

Zgromadzenia. Zawiadomienia doręcza się członkom Spółdzielni do skrzynek pocztowych 

lub na podany przez członka adres do korespondencji inny niż adres posiadanego w 

Spółdzielni lokalu. Na pisemny wniosek członka zawiadomienia mogą być wysyłane drogą 

mailową. Ponadto zawiadomienia wywiesza się na tablicach ogłoszeń w klatkach 

schodowych budynków. Zawiadomienie powinno zawierać  informację o czasie, miejscu i 

porządku obrad oraz informację o miejscu wyłożenia  wszystkich sprawozdań i projektów 

uchwał, które będą przedmiotem obrad, a także  informację o prawie członka do 

zapoznania się z tymi dokumentami. 

2. Pisemne zawiadomienie o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia należy  

    również doręczyć, w terminie określonym w ust. 1,    Związkowi Rewizyjnemu, w którym 
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    Spółdzielnia jest zrzeszona i Krajowej Radzie Spółdzielczej. 

    3. Pisemne zawiadomienie o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia należy 

również doręczyć (listem poleconym) – co najmniej na 21 dni przed terminem posiedzenia 

Walnego Zgromadzenia – członkowi, który wniósł odwołanie od uchwały Rady 

Nadzorczej.”  
 

24. w § 75 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

    „W Walnym Zgromadzeniu członkowie Spółdzielni oraz ich pełnomocnicy uczestniczą 

      z prawem zabierania głosu i głosowania.”, 

 

25. w § 75
8
 punkty 2), 3) i 4) otrzymują brzmienie: 

       „2) ustalenie (na podstawie list obecności) stanu obecności członków na Walnym 

Zgromadzeniu liczby członków spółdzielni (wg rejestru członków) oraz sprawdzenie 

czy członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych i pełnomocnicy 

członków legitymują się odpowiednimi uprawnieniami; 

         3)obliczanie głosów oddanych w głosowaniach jawnych i podawanie wyników  

            głosowań Prezydium Walnego Zgromadzenia; 

4) przeprowadzanie tajnych wyborów, obliczanie oddanych na nich głosów oraz  

  ogłaszanie wyników wyborów;” 

  

26. § 75
10

 otrzymuje brzmienie: 

„§ 75
10

 

   Do zadań komisji wyborczej należy: 

1) zebranie zgłoszonych na piśmie kandydatów wybieranych do Rady Nadzorczej 

            Spółdzielni lub na zjazd delegatów Związku Rewizyjnego;  

1) sprawdzenie czy kandydat wyraża zgodę na kandydowanie, czy nie zachodzą 

przesłanki wymienione w § 78 ust. 3 i 4 Statutu  oraz czy złożył pisemne 

oświadczenie, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni; 

2)   opracowanie alfabetycznej listy kandydatów do  Rady Nadzorczej lub na zjazd 

delegatów Związku Rewizyjnego i przekazanie jej do prezydium Walnego 

Zgromadzenia.”. 

 

27. w § 75
15

 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

    „ 1. Poza kolejnością Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu w sprawie   

      formalnej.”, 

 

28. § 75
16

 otrzymuje brzmienie: 

    „ § 75
16

 

1. Po wyczerpaniu listy mówców oraz w przypadku przyjęcia wniosku określonego w  

     § 75
15

 ust. 2 pkt 3) i 4) przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza przystąpienie do 

    głosowania uchwał.  

2. Głosowanie nad projektami uchwał, do których zgłoszone zostały w ustawowym terminie 

poprawki odbywa się w ten sposób, że najpierw poddaje się pod głosowanie poprawki, w 

pierwszej kolejności najdalej idące, a następnie projekt uchwały wraz z przyjętymi 

poprawkami. 

3. Poprawki przyjmowanie są zwykłą większością głosów. Uchwały wraz z przyjętymi  

    poprawkami przyjmowane są również zwykłą większością głosów chyba, że prawo  

    spółdzielcze, ustawy lub Statut wymaga dla przyjęcia danej uchwały kwalifikowanej  

    większości głosów.”,   
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29. w § 75
17

 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

            „ 2. Głosowanie jawne odbywa się w sprawie każdej uchwały oddzielnie przez podniesienie  

             ręki na wezwanie przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: „kto jest za uchwałą”,  

             a następnie: „kto jest przeciw uchwale”, oraz „kto się wstrzymał”. 

 

30. w § 75
18

 ust. 4, 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„4.    Zgłoszonych kandydatów komisja wyborcza wpisuje na listę kandydatów  w kolejności  

      alfabetycznej ich nazwisk. 

5. Zgłaszający kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu powinien przedstawić 

    pisemną zgodę kandydata i przedłożyć ją Prezydium Walnego Zgromadzenia. 

6. Głosowanie w wyborach do Rady Nadzorczej lub delegatów na zjazd związku, 

    dokonywane jest na ostemplowanych pieczęcią kartach wyborczych z określeniem celu  

    wyborów. Karty powinny zawierać imiona i nazwiska wszystkich kandydatów  

    w kolejności alfabetycznej ustalonej przez komisję mandatowo-skrutacyjną na liście  

    kandydatów. Uprawnieni do głosowania skreślają nazwisko kandydata, na którego nie 

    głosują. Oddany głos jest ważny, jeżeli liczba nie skreślonych na karcie nazwisk jest równa  

    lub mniejsza od liczby mandatów, które mają być obsadzone w wyniku głosowania.  

   W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia karty w taki sposób, że nie można ustalić,  

    na kogo głosujący oddał głos lub dopisania na karcie nazwisk innych osób niż  

    przedstawione przez komisję wyborczą – głos jest nieważny.” 

 

31. w § 81 ust. 1 skreśla się punkty: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 i 22, a punkty 18 i 

23 otrzymują brzmienie: 

       „18/ zwoływanie Walnych Zgromadzeń w przypadku braku działania Zarządu,” 

       „19/ wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego.” 

 

32. w § 81 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

      „2. Rada Nadzorcza uchwala następujące regulaminy: 

1) regulamin Zarządu SM „Grzegórzki”; 

2) regulamin gospodarki finansowej SM „Grzegórzki”; 

3) regulamin organizacyjny SM „Grzegórzki”; 

4) regulamin określający zasady rozliczania kosztów gospodarki zasobami 

mieszkaniowymi i ustalania wysokości opłat za lokale w SM „Grzegórzki”; 

5) regulamin określający obowiązki SM „Grzegórzki” i użytkowników lokali w 

zakresie napraw wewnątrz lokali; 

6) regulamin w sprawie sposobu zlecania robót budowlano – remontowych i usług w 

SM „Grzegórzki”; 

7) regulamin określający zasady ustalania i pobierania opłat za reklamy umieszczane 

na terenie SM „Grzegórzki” i lub obiektach Spółdzielni; 

8) regulamin zasad finansowania i rozliczania kosztów remontów zasobów 

mieszkaniowych SM „Grzegórzki”; 

9) regulamin rozliczania kosztów ciepłej wody użytkowej dostarczanej centralnie do 

lokali w zasobach SM „Grzegórzki”; 

10) regulamin określający zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w 

zasobach SM „Grzegórzki”; 

11) regulamin porządku domowego w SM „Grzegórzki”; 

12) regulamin zasad wynagradzania Zarządu SM „Grzegórzki”; 

13) regulamin określający zasady udostępniania i wydawania odpisów Statutu, 

regulaminów i kopii innych dokumentów oraz ustalania i pobierania opłat za 

sporządzanie kopii lub odpisów dokumentów; 
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14) regulamin rozliczeń zużycia zimnej wody i odprowadzania ścieków w SM 

„Grzegórzki”.  

 

33. § 86 otrzymuje brzmienie: 

„§ 86 

  Tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej określa  

uchwalony przez nią regulamin wewnętrzny.” 

 

34.  w § 87 ust2 zapis w nawiasie: „& 61 ust. 1” zastępuje się zapisem: „§ 75
2
 ust. 1”. 

 

35. w § 88 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

       „1) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków osób, którym 

przysługuje odrębna własność lokali, na ich wniosek,”; 

 

36. w § 89  ust. 2 zapis: „& 73” zastępuje się zapisem: „§ 88”; 

 

37. w § 90 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

       „2 Podział czynności pomiędzy członkami Zarządu, sprawy zastrzeżone do decyzji 

kolegialnych, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne 

określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.”; 

 

38. w § 97 skreśla się ust. 4; 

 

39. w § 105 w ust. 1 punkt 5 otrzymuje brzmienie: 

     „5) koszty energii elektrycznej zużytej na oświetlenie i ogrzanie pomieszczeń wspólnych i 

wejść do budynku,” 

     oraz dodaje się punkty 18 i 19 w brzmieniu: 

    „18) koszty zarządu i administracji, 

      19) koszty monitoringu.” ; 

 

40) w § 105 w ust. 3 skreśla się punkt 4.; 

 

41) w § 106 w ust. 1 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: 

     „1. Do kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją lokalu stanowiącego przedmiot 

odrębnej własności, oprócz kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem 

nieruchomości określonych w § 105 ust. 1, zalicza się w szczególności:”; 

 

42) po § 107 dodaje się zapis: 

      „Jednolity tekst Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Grzegórzki” uwzględniający zmiany uchwalone w 

dniu 18 maja 2018 r. przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Grzegórzki” , które zostały 

zarejestrowane w KRS w dniu                r.” 

 

 

 

 

 


