
U C H W A Ł A  Nr 2 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków  

Spółdzielni Mieszkaniowej "Widok"  

w Szczecinie z dnia 23.10.2019 r. 

 

 

w sprawie: zmian w statucie Spółdzielni. 

  

    Działając na podstawie § 40 pkt 11 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Widok” w Szczecinie uchwala zmiany statutu Spółdzielni, określone w § 1 niniejszej 

uchwały: 

§ 1 
Postanawia się dokonać następujących zmian w Statucie Spółdzielni: 
1)     §3 otrzymuje brzmienie:  
„1. Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie statutu, 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 2018 r. poz. 845) zwaną dalej również usm oraz innych ustaw. 
2.Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.” 

 
2)    §5 pkt 2 ust.2) otrzymuje brzmienie: 
„ 2) budowanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do 
znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych, których budowa została sfinansowana z kredytu 
zwrotnego na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popieranie budownictwa 
mieszkaniowego oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 133, poz.564 z późn. zm.).” 
 
3) wprowadza się §7, który otrzymuje brzmienie: 
„Spółdzielnia może prowadzić również inną działalność gospodarczą, jeżeli działalność ta związana jest 
bezpośrednio z realizacją celu, o którym mowa w § 4.” 
 
4) §10 otrzymuje brzmienie: 
„Członkiem Spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała 
ograniczoną zdolność do czynności prawnych: 
a) której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, 
b) której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 
c) której przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego 
prawa do lokalu mieszkalnego, 
d) której przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane 
dalej „ekspektatywą własności”. 
2. Członkami Spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie albo jeżeli 
wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do 
lokalu 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 lokalu. 
5. Członkiem spółdzielni może być najemca spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez 
spółdzielnię mieszkaniową był mieszkaniem przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub 
państwowej jednostki organizacyjnej, jeżeli najemca był uprawniony do korzystania z tego lokalu w dniu jego 
przejęcia. 
Najemcą lokalu zakładowego jest również osoba bliska, zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych tj. zstępny, wstępny, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoba przysposabiająca i 
przysposobiona oraz osoba, która pozostaje faktycznie we wspólnym pożyciu. 



6. Właścicielowi lokalu lub najemcy, o którym mowa w ust. 5, który nie jest członkiem spółdzielni, przysługuje 
roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni 
7. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa 
własności należy do kilku osób, członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono 
wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu 
nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do 
sądu, nie dłuższego niż 12 miesięcy, wyboru dokonuje spółdzielnia. Do czasu rozstrzygnięcia przez sąd, lub 
wyboru dokonanego przez Spółdzielnię, osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 
prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności mogą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika 
w celu wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa w spółdzielni.” 
 
5) §11 otrzymuje brzmienie: 
„1. Członkostwo w spółdzielni powstaje z chwilą: 
1) nabycia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, 
2) nabycia ekspektatywy własności, 
3) zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, 
4) zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli 
członkostwo nie zostało nabyte wcześniej, 
5) upływu terminu jednego roku, o którym mowa w art. 15 ust. 4 usm, w przypadkach przewidzianych w art. 15 
ust. 2 i 3 usm, jeżeli przed upływem tego terminu jedna z osób, o których mowa w art. 15 ust. 2 lub 3 usm, 
złożyła pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa 
do lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem pkt 6, 
6) prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd w postępowaniu nieprocesowym lub wyboru dokonanego przez 
spółdzielnię, o których mowa w art. 15 ust. 4 usm w przypadkach przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 3 usm, jeżeli 
pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do 
lokalu mieszkalnego zgłosiła więcej niż jedna osoba. 
2. Zarząd po powzięciu informacji o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 podejmuje uchwałę w sprawie 
stwierdzenia powstania członkostwa, która stanowi podstawę wpisu do rejestru członków.” 
 
6) §12 otrzymuje brzmienie: 
„1. Zarząd prowadzi rejestr członków, zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania, w 
odniesieniu do członków będących osobami prawnymi ich nazwę i siedzibę, liczbę zadeklarowanych i 
wniesionych udziałów, wysokość wniesionych wkładów mieszkaniowych lub budowlanych, zmiany danych w tym 
zakresie, datę przyjęcia w poczet członków oraz datę wypowiedzenia i ustania członkostwa. 
2. Członek Spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub Spółdzielni ma prawo przeglądać rejestr.” 
 
7) §13 otrzymuje brzmienie: 
„1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Spółdzielni właściciela lokalu lub najemcy, o których mowa w § 10 
ust. 6 jest złożenie deklaracji członkowskiej. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie 
pisemnej i podpisana przez osobę ubiegającą się o członkostwo. Deklaracja powinna zawierać imię i nazwisko 
oraz miejsce zamieszkania, w odniesieniu do osób prawnych – członków Spółdzielni ich nazwę i siedzibę, 
REGON, numer rejestru, w którym osoba prawna jest zarejestrowana oraz dane dotyczące prawa do lokalu 
przysługującego osobie składającej deklarację. Za osobę nie mającą zdolności do czynności prawnych lub 
o ograniczonej zdolności do takich czynności – deklaracje podpisuje jej ustawowy przedstawiciel. 
1a. Dane wyszczególnione w deklaracji członkowskiej są chronione na podstawie i w sposób określony 
w ustawie „o ochronie danych osobowych”. 
2. Organem Spółdzielni właściwym do przyjmowania w poczet członków jest Zarząd Spółdzielni. 
3. Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu lub 
osób do tego przez Zarząd upoważnionych z podaniem daty uchwały Zarządu o przyjęciu. 
4. Członkostwo osoby, o której mowa w ust. 1 powstaje z chwilą podjęcia uchwały Zarządu o jej przyjęciu 
w poczet członków. 
5. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków powinna być podjęta w ciągu miesiąca od dnia 
złożenia deklaracji. O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia Zarząd 
powinien zawiadomić zainteresowaną osobę pisemnie w ciągu dwóch tygodni od podjęcia uchwały. 
6. W razie podjęcia przez Zarząd uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków w zawiadomieniu 
o podjętej uchwale należy podać uzasadnienie uchwały oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Rady 
Nadzorczej w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia.   
7. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą w ciągu 3 miesięcy od dnia wniesienia odwołania. 
O decyzji Rady Nadzorczej zainteresowany powinien być zawiadomiony pisemnie, listem poleconym, w ciągu 14 
dni od daty podjęcia uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 
Decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. 



8. W przypadku Zarządu jednoosobowego sprawy przyjęcia w poczet członków należą do Rady Nadzorczej. 
W takim przypadku odwołanie od uchwały odmawiającej przyjęcia przysługuje do Walnego Zgromadzenia.” 
 
8) uchyla się §14, §15, §16. 
 
9) §17 otrzymuje brzmienie : 
„ W razie ustania członkostwa, Spółdzielnia zwraca byłemu członkowi lub osobom uprawnionym, na ich pisemne 
żądanie, wpłacone udziały w kwocie nominalnej jednakże nie wcześniej niż w terminie 14 dni od daty 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok, w którym ustało członkostwo, pod warunkiem, że udziały te nie 
zostały przeznaczone na pokrycie strat w Spółdzielni.”  
 
10) w § 19 uchyla się ust 2) a ust 3) otrzymuje brzmienie: 
„ 3) wnieść wkład mieszkaniowy lub budowlany,” 
 
11) §20 otrzymuje brzmienie: 
„Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek: 
1) wystąpienia członka będącego właścicielem lokalu lub najemcą lokalu, o którym mowa w §10 ust. 5, 
2) skreślenia z rejestru w związku ze śmiercią członka, a w odniesieniu do osoby prawnej– wobec jej ustania, 
3) wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, 
4) zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie, 
5) zbycia prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie, 
6) zbycia ekspektatywy własności lub udziału w tym prawie, 
7) wygaśnięcia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, 
8) rozwiązania umowy o budowę lokalu.” 
 
12) §21 otrzymuje brzmienie: 
„1. Właściciel lokalu lub najemca lokalu może wystąpić ze Spółdzielni w każdym czasie za wypowiedzeniem 
złożonym Zarządowi, które pod rygorem nieważności powinno być dokonane na piśmie. 
2. Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc i rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego 
następującego po dniu zgłoszenia wystąpienia.  
3. Za datę wystąpienia członka ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.” 
 
13) §22 otrzymuje brzmienie: 
„1. Członkostwo w spółdzielni ustaje w przypadku podjęcia przez właścicieli lokali uchwały, na podstawie art. 24¹ 
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, 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 zwanej dalej uwl. Członkostwo w Spółdzielni ustaje z chwilą podjęcia uchwały. 
2. Członkostwo w spółdzielni ustaje w przypadku wyodrębnienia własności ostatniego lokalu, jeżeli w ciągu 3 
miesięcy od wyodrębnienia ostatniego lokalu nie zostanie podjęta uchwała przez większość właścicieli lokali, że 
w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną stosuje się odpowiednio art. 27 ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych. Członkostwo ustaje następnego dnia po upływie 3 miesięcy.” 
 
14) §23 otrzymuje brzmienie: 
„1. Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków Spółdzielni ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć. 
2. Osobę prawną będącą członkiem Spółdzielni skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia jej ustania.” 
 
15) uchyla się §24, §25, §26, §27 
 
16) w §28 pkt 1 otrzymuje brzmienie : 
„1. Postępowaniem wewnątrzspółdzielczym objęte są sprawy wynikające ze stosunku członkostwa oraz 
związane ze zmianą wysokości opłat za lokale, o których mowa w art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 
z dnia 15.12.2000 r. Od uchwał w sprawach ze stosunku członkostwa, członek może odwołać się 
w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym. Odwołanie przysługuje tylko do jednego organu bezpośrednio 
wyższego.” 
 
17) §32 otrzymuje brzmienie: 
„1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni i może zostać podzielone na części jeżeli liczba 
zrzeszonych członków Spółdzielni przekroczy liczbę 500 osób. 
2. Rada Nadzorcza ustala zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego 
Zgromadzenia, z tym, że nie można zaliczyć członków uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie jednej 
nieruchomości do różnych części Walnego Zgromadzenia.” 



 
18) §33 otrzymuje brzmienie: 
„1. Członek może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Członek może być 
obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady Nadzorczej i 
Zarządu Spółdzielni mogą uczestniczyć w każdej części Walnego Zgromadzenia.  
2. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na 
piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega 
odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia. 
3.  Członek zarządu spółdzielni nie może być pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu. Pracownik spółdzielni 
może być pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu, tylko jeżeli jest również członkiem spółdzielni 
zatrudnionym na podstawie spółdzielczej umowy o pracę. 
4. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego 
w tym celu pełnomocnika.  
5. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których 
pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu. 
6. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów. 
7. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związku 
rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej. 
8. Jeśli zachowanie członka uczestniczącego w Walnym Zgromadzeniu uniemożliwiać będzie prowadzenie 
obrad, członek taki może być wyproszony lub usunięty z sali obrad.” 
 
19) §35 ust.2. otrzymuje brzmienie: 
„2. Członków zamieszkujących w zasobach mieszkaniowych spółdzielni można zawiadamiać na piśmie w formie 
wywieszenia zawiadomienia na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych poszczególnych budynków.” 
 
20) §37 otrzymuje brzmienie: 
„1. Obrady Walnego Zgromadzenia albo jego części otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny 
upoważniony członek Rady Nadzorczej. 
2. Walne Zgromadzenie albo jego część wybiera Prezydium w składzie co najmniej: przewodniczący i sekretarz. 
Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład Prezydium Walnego Zgromadzenia. 
3. Jeśli Walne Zgromadzenie jest podzielone na części, Prezydium ostatniej części pełni jednocześnie funkcję 
Prezydium Walnego Zgromadzenia. 
4. Szczegółowy tryb obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad Walnego Zgromadzenia.” 
  
21) §42 ust.1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni i osoby nie będące członkami 
a posiadające lokale w zasobach spółdzielni oraz wszystkie jej organy.” 
 
22) § 47 otrzymuje brzmienie: 
„1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy: 
1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej, 
2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez: 
a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych, 
b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym 
uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków, 
c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej 
członków. 
3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki 
organizacyjnej, 
4) podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb 
której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody 
większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomości, 
5) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania w nich, 
6) podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 
7) zatwierdzenie struktury organizacyjnej Spółdzielni, 
8) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu, 
9) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę 
sprawozdań finansowych, 
10) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem 
Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowania Spółdzielni 



przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią 
upoważnionych, 
11) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni, 
12) ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku gdy zarząd 
wytoczy powództwo o chylenie uchwały Walnego Zgromadzenia 
13) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni, 
14) uchwalanie regulaminu przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań, 
15) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów budowy i ustalania wysokości wkładów dla lokali, 
16) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania wysokości 
opłat za używanie lokali, 
17) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne 
ogrzewanie szczegółowych podgrzanie wody, 
18) uchwalanie szczegółowych zasad korzystanie przez członków z garaży, 
19) uchwalanie zasad rozliczeń finansowych Spółdzielni z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i 
budowlanych, 
20) określenie lokali przeznaczonych do wynajmu i określenie kryteriów wyboru najemców, 
21) uchwalanie regulaminu używania lokali oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców, 
22) uchwalanie regulaminu Zarządu, 
23) uchwalanie regulaminu komisji Rady, 
24) uchwalanie regulaminu organizowania wszelkich przetargów przeprowadzanych przez Spółdzielnię, 
25) ustalanie zasad wynagradzania pracowników spółdzielni. 
2. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników 
Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan 
majątku Spółdzielni.” 
 
23) §66 otrzymuje brzmienie: 
„1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia 
zobowiązuje się oddać osobie, na rzecz której ustanowione jest prawo, lokal mieszkalny do używania, a osoba ta 
zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie spółdzielni. 
Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione na rzecz członka spółdzielni albo 
członka spółdzielni i jego małżonka 
2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowiona w budynku stanowiącym 
własność lub współwłasność Spółdzielni. 
3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców 
i nie podlega egzekucji. 
4. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do małżonków. 
5. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między osobą ubiegającą 
się o ustanowienie tego prawa a spółdzielnią umowy, o której mowa w ust. 1. Umowa powinna być zawarta pod 
rygorem nieważności w formie pisemnej. 
6. Umowa spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, zawarta z inną osobą przed wygaśnięciem prawa do 
tego lokalu, jest nieważna. 
7. Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy 
o ochronie własności. 
8. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nie może być ustanowione na rzecz członka 
spółdzielni – osoby prawnej. 
9. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne użytkowanie 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. 
10. Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu mieszkalnego lub jego części wygasają 
najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa od tego lokalu.” 
 
24) §67 otrzymuje brzmienie: 
„ Z osobą ubiegającą się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego 
Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do tego lokalu, a ponadto powinna zawierać: 
1) oświadczenie Spółdzielni jaki posiada tytuł prawny do gruntu, 
2) określenie lokalu mieszkalnego, o który członek się ubiega, w tym jego rodzaj położenie i powierzchnię, 
3) wskazanie osób, które mają wspólnie z ubiegającą się osobą zamieszkać, 



4) zobowiązanie osoby do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal 
przez wniesienie wkładu mieszkaniowego oraz do uczestniczenia w innych zobowiązaniach Spółdzielni 
związanych z budową – określonych w umowie, 
5) określenie zakresu rzeczowego robót realizowanych zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę 
ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu, 
6) określenie wstępnej wysokości wkładu mieszkaniowego, termin jego wpłaty bądź haromonogram wnoszenia 
rat, 
7) określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu, 
8) określenie terminu zakończenia realizacji inwestycji oraz okoliczności, w jakich może nastąpić przesunięcie 
terminu ukończenia budowy, 
9) określenie trybu zgłaszania ewentualnych wad i usterek oraz zasad ich usuwania, 
10) termin ostatecznego rozliczenia inwestycji i ustalenia wysokości wkładu mieszkaniowego, 
11) określenie warunków rozwiązania umowy o budowę.” 
 
25) §68 otrzymuje brzmienie: 
„1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez osobę ubiegającą się lub 
Spółdzielnię. 
2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę na budowę lokalu, gdy osoba ubiegająca się o ustanowienie 
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu  lub jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie 
dotrzyma warunków umowy określonych w § 67 pkt. 4, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub 
ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali wniesionych w ramach wspólnie realizowanego 
zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe albo poważnie utrudnione. 
3. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba, że strony 
postanowią w umowie inaczej. 
 
 
26)  §69 otrzymuje brzmienie: 
„ 1. W przypadku śmierci osoby, o której mowa w §67 ust.1 w okresie oczekiwania na zawarcie umowy 
o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego osobom bliskim, które miały 
wspólnie z osobą, o której mowa w § 67 ust.1, zamieszkać w tym lokalu, przysługują roszczenia o zawarcie 
umowy zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu 
2. Do zachowania roszczeń, o których 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. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu 
nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona na podstawie ust. 1 
zamieszkiwała z byłym członkiem. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu 
wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje spółdzielnia. Jeżeli o roszczeniu rozstrzygał sąd, osoby, które 
pozostawały w sporze, niezwłocznie zawiadamiają o tym spółdzielnię. Do momentu zawiadomienia spółdzielni 
o tym, komu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, osoby te odpowiadają solidarnie 
za opłaty, o których mowa w art. 4 ust.1 usm. 
3.Osoba, o której mowa w ust. 1, staje się stroną umowy o budowę lokalu wiążącej osobę, której członkostwo 
ustało.” 
 
27) §70 otrzymuje brzmienie: 
 „ Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych 
wypadkach określonych w statucie.” 
 
28) po §70 dodaje się §70a w brzmieniu:  
„1. W przypadku zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w art. 4 ust.1 usm, za okres co najmniej 6 miesięcy, 
rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi 
domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości 
wspólnej uciążliwym, spółdzielnia może w trybie procesu żądać orzeczenia przez sąd o wygaśnięciu 
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Jeżeli podstawą żądania orzeczenia o wygaśnięciu 
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest zaleganie z zapłatą opłat, o których mowa w art. 
4 ust. 1, nie można orzec o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, jeżeli najpóźniej 
przed zamknięciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji, a jeżeli wniesiono apelację – przed sądem drugiej 
instancji członek spółdzielni uiści wszystkie zaległe opłaty. 
2. 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. 



3. Z chwilą gdy orzeczenie sądu, o którym mowa w ust. 1 i 2, stanie się prawomocne, spółdzielcze lokatorskie 
prawo do lokalu mieszkalnego wygasa. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, spółdzielcze lokatorskie prawo 
do lokalu mieszkalnego wygasa wobec jednego z małżonków albo wobec obojga małżonków 
4. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia, 
z zastrzeżeniem art. 15 i art. 161 usm, ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, 
przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu. 
5. Zawiadomienie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni, na stronie internetowej 
Spółdzielni, na tablicach ogłoszeń w budynkach mieszkalnych oraz publikuje w prasie lokalnej. 
6. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu jest wpłata wartości rynkowej lokalu. 
7. Spółdzielnia nie przenosi odrębnej własności lokalu, jeżeli: 
1) osoba, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, 
a której prawo wygasło, zgłosi roszczenie o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 
mieszkalnego w przypadku, o którym mowa w art. 161 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, 
2) osoba, o której mowa w art. 15 ust. 2 usm, zgłosi roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego 
prawa do tego lokalu.” 
 
29) po §70a dodaje się §70b w brzmieniu: 
„1. Osobie, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a której prawo wygasło 
z powodu nieuiszczania opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem jej lokalu lub eksploatacją i utrzymaniem 
nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, przysługuje roszczenie do spółdzielni o ponowne ustanowienie 
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli spłaci spółdzielni całe zadłużenie wynikające 
z nieuiszczania tych opłat wraz z odsetkami. 
2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje tylko wtedy, jeżeli wcześniej nie został ustanowiony tytuł 
prawny do lokalu na rzecz innej osoby. Warunkiem ustanowienia przez spółdzielnię tytułu prawnego do lokalu na 
rzecz innej osoby jest opróżnienie lokalu przez osobę, której spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 
mieszkalnego wygasło. 
3. Osobie, która przed dniem wejścia w życie ustawy, utraciła spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 
mieszkalnego albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu z powodu nieuiszczania opłat związanych 
z eksploatacją i utrzymaniem lokalu oraz eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie 
spółdzielni, przysługuje do spółdzielni roszczenie o ustanowienie takiego tytułu prawnego do lokalu, jaki utraciła, 
jeżeli po dniu wejścia w życie ustawy spłaci spółdzielni całe zadłużenie wynikające z nieuiszczania tych opłat 
wraz z odsetkami albo spłaciła je wcześniej. 
4. Roszczenie, o którym mowa w ust. 3, przysługuje tylko wtedy, jeżeli przed dokonaniem spłaty całego 
zadłużenia 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 lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu wygasło.” 
 
30) po §70b dodaje §70c w brzmieniu: 
„1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, gdy ten lokal nie 
podlega zbyciu w drodze przetargu na podstawie ust. 2, spółdzielnia zwraca osobie uprawnionej wniesiony wkład 
mieszkaniowy albo jego wniesioną część, zwaloryzowane według wartości rynkowej lokalu. W rozliczeniu tym nie 
uwzględnia się długu obciążającego członka spółdzielni z tytułu przypadającej na niego części zaciągniętego 
przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami, o którym mowa 
w art. 10 ust. 2 usm. 
2. Warunkiem zwrotu wartości wkładu mieszkaniowego albo jego części jest: 
1) wniesienie wkładu mieszkaniowego przez członka spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie 
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej 
osobie; 
2) opróżnienie lokalu, chyba że członek spółdzielni zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie, wyrazi 
pisemną zgodę na dokonanie wypłaty pomimo nieopróżnienia lokalu. 
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, z wkładu mieszkaniowego potrąca się kwoty zaległych opłat, 
o których mowa w § 79, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu. 
4. Członek spółdzielni zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 
mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie, wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości, 
o której mowa w ust. 1, oraz zobowiązuje się do spłaty długu obciążającego tę osobę z tytułu przypadającej na 
nią części zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz 
z odsetkami. 
5. Przez pojęcie zwaloryzowany według wartości rynkowej należy rozumieć wkład mieszkaniowy zwaloryzowany 
według wartości rynkowej lokalu, o której mowa w art. 2 ust 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.” 
 



31) §71 otrzymuje brzmienie: 
„ 1. Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa, małżonkowie zawiadamiają 
Spółdzielnię, któremu z nich przypada spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. 
2. Do momentu zawiadomienia Spółdzielni o tym, któremu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 
mieszkalnego, małżonkowie, których małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód lub unieważnione, 
odpowiadają solidarnie za opłaty, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.” 
 
32) §72 otrzymuje brzmienie:  
„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. 
3. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie śmierci 
uprawnionego lub w przypadkach, o których mowa w art. 11 usm, roszczenia o zawarcie umowy o ustanowienie 
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują jego osobom bliskim. 
4. Umowę, o której mowa w ust. 1, zawiera się na warunkach określonych w dotychczasowej umowie 
o ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.  
5. Po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego członek oraz zamieszkujące 
w tym lokalu osoby, które prawa swoje od niego wywodzą, są obowiązani do opróżnienia lokalu w terminie 3 
miesięcy. Na Spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu.” 
 
33) uchyla się §73 i §74  
 
34) §75 ust. 6 otrzymuje brzmienie:  
„Nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu staje się członkiem Spółdzielni z zastrzeżeniem  
§ 10 ust. 7.  Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.” 
 
35) po §86 dodaje się §86a o treści: 
„W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w §70a, rażącego lub uporczywego 
wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo 
niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnych 
uciążliwym, przepis art. 16 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stosuje się odpowiednio. 
Z żądaniem, o którym mowa w tym przepisie, występuje zarząd spółdzielni na wniosek rady nadzorczej.” 
 
36) w §90 określenia „członek” i „członek Spółdzielni” zastępuje się określeniem „osoba ubiegająca się 
o ustanowienie odrębnej własności lokalu 
 
37) §91 ust.2 otrzymuje brzmienie: 
„ 2. Nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu obejmuje również wniesiony wkład budowlany albo jego 
część.” 
 
38) §92 ust.1. i 2 otrzymuje brzmienie: 
„1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez osobę, o której mowa w art. 18 
ust.1 usm  lub Spółdzielnię. 
2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy strona umowy lub jego następca prawny, 
z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał tych warunków umowy określonych w § 90 pkt. 4, bez których 
dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienia odrębnej własności lokali wzniesionych w ramach 
wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe albo poważnie utrudnione.” 
 
39) §93 otrzymuje brzmienie: 
„1.Spółdzielnia ustanawia na rzecz osoby, o której mowa w art. 18 ust. 1 usm, 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. 
2. Na żądanie członka spółdzielnia ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji 
możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu.  
3. Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo osób wskazanych przez 
osobę, o której mowa w art. 18 ust. 1 usm, które wspólnie z nią ubiegają się o ustanowienie takiego prawa.” 
 
40) po §99 dodaje się §99a o treści: 
„1. Zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez 
spółdzielnię jak zarząd powierzony, o którym mowa w art.18 ust.1 uwl, z zastrzeżeniem ust. 3 i5. Przepisów uwl 



o zarządzie nieruchomością wspólną nie stosuje się, z wyjątkiem art. 22 oraz art. 29 ust. 1 i 1a, które stosuje się 
odpowiednio. 
2. Przepisów uwl o wspólnocie mieszkaniowej i zebraniu właścicieli nie stosuje się z zastrzeżeniem ust. 1,3 i 5. 
Do podjęcia uchwały, o której mowa w art. 22 ust. 2 i 4 uwl stosuje się odpowiednio przepisy tej ustawy. 
3. 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 uwl. Do podjęcia 
uchwały stosuje się odpowiednio przepisy tej ustawy. 
4. Uchwała, o której mowa w ust. 3, nie narusza przysługujących członkom spółdzielni spółdzielczych praw do 
lokali. 
5. Jeżeli w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości została 
wyodrębniona własność wszystkich lokali, po wyodrębnieniu własności ostatniego lokalu stosuje się przepisy 
uwl. 
6. Spółdzielnia w terminie 14 dni od dnia wyodrębnienia własności ostatniego lokalu w określonym budynku lub 
budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości zawiadamia o tym na piśmie właścicieli lokali w tej 
nieruchomości. 
7. W terminie 3 miesięcy od dnia wyodrębnienia własności ostatniego lokalu większość właścicieli lokali 
w budynku lub w budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów 
w nieruchomości wspólnej, może podjąć uchwałę, że w zakr esie ich praw i obowiązków oraz zarządu 
nieruchomością wspólną stosuje się odpowiednio art. 27 usm. Do podjęcia uchwały stosuje się odpowiednio 
przepisy art. 30 ust. 1a, art. 31 i art. 32 uwl. 
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, stosuje się przepisy art. 241 ust. 3 i 4 uwl. Członek zarządu, rady oraz 
likwidator odpowiada wobec spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym 
z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni, chyba że nie ponosi winy. 
9. W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 3 lub w przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa 
w ust. 7: 
1) ustaje członkostwo właścicieli lokali. 
2) Spółdzielnia niezwłocznie rozlicza z właścicielami lokali tej nieruchomości zaewidencjonowane wpływy 
i wydatki funduszu remontowego oraz pozostałe nakłady na remonty nieruchomości według stanu na dzień 
ustania członkostwa. 
10. Przez pojęcie „Spółdzielnia niezwłocznie rozlicza” rozumie się, że Spółdzielnia w ciągu miesiąca od dnia 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie za rok, w którym powstały okoliczności, 
o których mowa w ust. 7, rozliczy na podstawie prowadzonej ewidencji wpływów i wydatków i dokona: 
3) zwrotu właścicielom lokali nadwyżki wpływów nad wydatkami funduszu remontowego, 
4) obciążenia właścicieli lokali nadwyżką wydatków nad wpływami funduszu remontowego. 
11. 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 lub osiedlu na 
podstawie zawartej ze spółdzielnią umowy.” 
 
41) §113 otrzymuje brzmienie: 
„Osoba ubiegająca się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa 
odrębnej własności lokalu, zobowiązana jest uczestniczyć w kosztach budowy lokali przez wnoszenie wkładów 
mieszkaniowych lub budowlanych i w innych zobowiązaniach Spółdzielni związanych z budową.” 
 
42) §114 ust.1. pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) ostatecznie – po zakończeniu inwestycji i końcowym rozliczeniu zadania na podstawie zestawienia kosztów 
rzeczywistych poniesionych przez Spółdzielnię, nie później niż: 
a) w terminie 6 miesięcy od oddania budynku do użytkowania do umów z osobami ubiegającymi się 
o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, 
b) w terminie 3 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania do umów z osobami ubiegającymi się 
o ustanowienie odrębnej własności lokalu. Po upływie tego terminu roszczenie Spółdzielni o uzupełnienie wkładu 
budowlanego wygasa.” 
 
43) §115 otrzymuje brzmienie: 
„Wstępne ustalenie kosztu budowy poszczególnych lokali, do których mają być ustanowione prawa określone 
w § 113, stanowi podstawę do określenia przez Spółdzielnię w umowach o budowę lokalu wstępnej wysokości 
wymaganego wkładu oraz wysokości i terminów wnoszenia zaliczek na poczet wymaganego wkładu. Jeżeli 
wstępnie pobrany wkład okaże się wyższy od wkładu ustalonego w rozliczeniu ostatecznym nadpłata powinna 
być zwrócona, a jeżeli okaże się niższy –uprawniony powinien dokonać wpłaty uzupełniającej w terminie 
określonym przez Spółdzielnię.” 
 



44) w §116 zapis: „6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania” zostaje zastąpiony zapisem: 
„w terminie określonym w §114 ust.1” 
 
45) w §117 wykreśla się zapis „przez członka” i zapis „członek”,  i zastępuje zapisem „osoba, o której mowa 
w §113”  
 
46) w §118 wykreśla się zapis: „członek ubiegający się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do 
lokalu mieszkalnego” i zastępuje zapisem : „osoba ubiegający się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego 
prawa do lokalu mieszkalnego” oraz wykreśla zapis :„członek jest obowiązany”  i zastępuje zapisem: „osoba jest 
obowiązana” 
 
47) w §119 wykreśla się zapis „członek uzyskujący” i zastępuje zapisem „osoba uzyskująca”  
 
48) w §120 wykreśla się zapis „członek, z którym” i zastępuje zapisem „osoba,  z którą” z zapis ‘jego” zostaje 
zastąpiony zapisem „jej” 
 
49) w §121 wykreśla się zapis „członek ubiegający się” i zastępuje zapisem „osoba ubiegająca się” a zapis 
„członek jest obowiązany” zastąpiono zapisem „osoba obowiązana jest” 
 
50) w §124 wykreśla się zapis „członek ubiegający się” i zastępuje zapisem „osoba ubiegająca się”  
 
51) uchyla się §128, §129, §130, §131 
 
52) §141 otrzymuje brzmienie: 
„Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, 
spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu 
przez niego:  
1) spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 
10 ust. 1 pkt 1 usm, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz 
z odsetkami, a jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków 
– spłaty przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu w kwocie podlegającej odprowadzeniu przez 
spółdzielnię do budżetu państwa; 
 2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1. usm.” 
 
53) §146 otrzymuje brzmienie: 
„Na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego lub 
spółdzielcze własnościowe prawo do garażu, Spółdzielnia jest zobowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę 
przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego : 
1) spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym 
w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami, 
2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust.1 i 11 u.s.m.” 
 
54) w §147 po słowach „członka Spółdzielni” dodaje się zapis : „lub osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, 
której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo 
do lokalu użytkowego lub spółdzielcze własnościowe prawo do garażu” 
 
55) w §148 wykreśla się zapis „członkowi” 
 
56) uchyla się §151 
 
57) w §152 zwrot „członka, któremu” zastępuje się zapisem „osoby,  której”, zwrot „tego członka” zastępuje się 
zapisem „tę osobę”, zwrot „niego” zastępuje się zapisem „nią” 
 
58) w §153 zapis „ci członkowie” zastępuje się zwrotem „te osoby” 
 
59) §168 ust.4 otrzymuje brzmienie:  
„Za opłaty solidarnie z członkami Spółdzielni, właścicielami lokali niebędącymi członkami Spółdzielni lub osobami 
niebędącymi członkami, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali lub spółdzielcze 
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, odpowiadają stale zamieszkujące z nimi w lokalu osoby pełnoletnie, 



z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające 
z lokalu.” 
 
60) §171 ust.4 otrzymuje brzmienie: 
„Od niewpłaconych w terminie należności Spółdzielnia pobiera odsetki ustawowe za opóźnienie.” 
 
61) §174 otrzymuje brzmienie: 
„1. Naprawy wewnątrz lokali nie zaliczone do obowiązków Spółdzielni obciążają członków i osoby posiadające 
prawo do lokali. 
Jako szczególne obowiązki w zakresie napraw wewnątrz lokalu uznaje się: 
1) naprawy i wymianę podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych, 
2) naprawy i konserwacji okien i drzwi, 
3) naprawy i konserwacji urządzeń techniczno – sanitarnych, w tym kuchni i grzejników wody przepływowej 
(gazowych i elektrycznych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych, zlewozmywaków 
i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest 
wyposażony, łącznie z ich wymianą, 
4) naprawy przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne 
usuwanie ich niedrożności, 
5) malowanie lub tapetowanie ścian i sufitów oraz naprawę uszkodzonych tynków, ścian i sufitów, 
6) malowanie drzwi i okien od strony wewnętrznej, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych 
i grzewczych, w celu ich zabezpieczenia przed korozją. 
2. Naprawa wszelkich urządzeń wewnątrz lokalu powstałych z winy członka, osoby posiadającej prawo do lokalu 
lub osób z nim zamieszkałych obciąża członka Spółdzielni. 
3. Naprawy wewnątrz lokalu zaliczone do obowiązków członka lub osoby posiadającej prawo do lokalu oraz 
odnowienie lokalu mogą być wykonane przez Spółdzielnię tylko za odpłatnością zainteresowanego członka lub  
osoby posiadającej prawo do lokalu, poza opłatami uiszczanymi za używanie lokalu.” 
 
62) w §176 słowo „krajowego” zastępuje się słowem „Krajowego” 
 
63) uchyla się §177 i §178. 

§2 
Zobowiązuje się Zarząd Spółdzielni do opracowania tekstu jednolitego statutu z uwzględnieniem zmian 
dokonanych niniejszą uchwałą. 

§3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem zarejestrowania zmian w Sądzie. 
 
 

Wynik głosowania: 

za ..................................... 

przeciwko ........................ 

wstrzymało się ................. 
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