
PROJEKT

Uchwalanr 812018

Walnego Zg romad zenia CzNon köw
Spöldzielni Mieszkaniowej ,, FAMPA" w Jeleniej Görze

z dnia 14 czerwca 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Spöldzielni Mieszkaniowej
,,FAMPA" w Jeleniej G6rze, w zwiEzku ze zmianami ustawy Prawo
spöldzielcze oraz ustawy o spöldzielniach mieszkaniowych.

s1
Walne Zgromadzenie Czlonköw Spötdzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA" w Jeleniej
Görze na podstawie art. 38 S 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 wrzeSnia 1982 r. - Prawo
Spöldzielcze oraz S 35a pkt 10 Statutu Spöldzielni Mieszkaniowej ,,FAMPA'
w Jeleniej Gorze, uchwala co nastgpuje:

s2
S 8 i S 9 statutu otrzymujq nastqpujqce brzmienie:

s8
1. Czlonkiem Spöldzielnijest osoba fizyczna, choöby nie miala zdolnoSci do
czynno6ci prawnych albo miala ograniczonq zdolno$ö do czynnoSci
prawnych:
1/ ktörej przysluguje spdtdzielcze wlasnoiciowe prawo do lokalu;
2/ ktörej przysluguje roszczenie o ustanowienie odrgbnej wlasno5ci lokalu,
zw an e dal ej,, eks pektatywq wlas n o 5 c i " ;
2. Czlonkami spOldzielni sA oboje malüonkowie, je2eli prawo do lokalu
pnyslug uje im wspöl nie,
3. Czlonkiem spdldzielni jesf osoba prawna, ktörej pnysluguje spdldzielcze
wlasno$ciowe prawo do lokalu lub ekspektatywa wlasnoici.

$e
1. Czlonkiem spdldzielni mo2e byc osoba, ktora nabyla prawo odrgbnej
wlasno$ci lokalu. WlaScicielowi lokalu, ktöry nie jest czlonkiem spöldzielni,
pnysluguje roszczenie o pnyj?cie w poczet czlonköw sp6ldzielni. Osoba,
ktöra nabyla prawo odrgbnej wlasnoSci lokalu, zachowuje czlonkostwo
w spoldzielni.
2. Czlonkostwo w spöldzielni powstaje z chwilq:
1 / nabycia ekspektatywy wlasnofici ;
2/ zawarcia umowy nahycia spöldzielczego wlasnoSciowego prawa do lokalu;
3. Jeheli spöldzielcze wlasnoSciowe prawo do lokalu, prawo odrgbnej
wtasnoici tokatu atbo ekspektatv*1o(tiffi;^Tle2y do kitku osöb,



czlonkiem spöldzielni moile byc tylko jedna z nich, chyba 2e pnysluguje ono
wspölnie mal2onkom. W pnypadku zgloszenia sig kilku uprawnionych
rozstnyga sqd w postgpowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym uplywie
wyznaczonego przez spöldzielniq terminu wystqpienia do sqdu, nie
dlu2szego ni2 12 miesigcy, wyboru dokonuje spoldzielnia. Do czasu
rozstnygnigcia, o ktdrym mowa w zdaniu drugim, Iuh wyboru, o ktörym
mowa w zdaniu trzecim, osoby, ktorym przysluguie spdldzielcze
wlasno6ciowe prawo do lokalu, prawo odrghnej wlasno5ci lokalu alho
ekspektatywa wlasnofici, mogE wyznaczyö spoirod siebie pelnomocnika
w celu wykonywania uprawnieh wynikajqcych z czlonkostwa w spöldzielni.

s3

Tytut rozdzialu 2.2. oraz ust. 1. w $ 11 statutu otrzymujq nastqpujqce brzmienie:

2.2. Tryb i zasady pnyjmowania w poczet czlonk6w Spötdzielni osöö
posiadajqcych prawo odrghnei wlasnoici lokalu.

s11
l.Warunkiem pnyjqcia w poczet czlonkow SpÖldzielni os6b posiadaiqcych
prawo odrgbnej wlasnoici lokalu jest zlo2enie deklaracii czlonkowskiei.
Dektaracja powinna byö zloZona pod rygorem niewa2noSci w formie pisemnei
i podpisana przez osobg uhiegajqcq sig o czlonkostwo. Deklaracia powinna
zawierac imig i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, w odniesieniu do osöö
prawnych - czlonk6w Spöldzielni ich nazwe i siedzibe oraz stwierdzenie, do
ktorego lokalu posiada prawo odrgbnei wlasnoici. Za osobg nie maiqcE
zdolno1ci do czynno$ci prawnych lub o ograniczonej zdolno6ci do takich
czynno1ci - deklaracjq podpisuie iei ustawowy pnedstawiciel.

$4

$ 12 statutu otrzymuje nastqpujqce brzmienie:

s12
1. Wniesione wpisowe nie podlega zwrotowi.
2. Rozliczenie z hylym czlonkiem i innymi osobami uprawnionymi do
otrzymania zwrotu kwoty wplaconej z tytulu udzialOw, dokonwane jest na
dziert ushnia czlonkostwa, na podstawie pisemnego wniosku tych os6b.
3. Po Smierci czlonka Spötdzielnia wyplaci kwotq wplaconE z tytulu udzialu
osoöie wskazanej w postanowieniu spadkowym lub stwierdzeniu nabycia
spadku.
4. Wplacone udzialy nie podlegaiE waloryzacii.

w S 14 statutu skre6la siq punkty 2l i

s5

18/, natomiast punkty 3/, 6l iTlotrzymujq
nastgpujqce brzm ienie :



s14
3/ wnie6ö wklad hudowlany,
6/ uczestniczyö w pokrywaniu strat Spöldzielni,
7/ zawiadamiaö Spöldzielnig o zmianie imienia, nazwiska i adresu
zamieszkania.

s6

$ 15 statutu otrzymuje nastqpujqce brzmienie:

s75
1. Czlonkostwo w spdldzielni osoby posiadajqcej spöldzielcze wlasno$ciowe
prawo do lokalu ustaje z chwilq zbycia spöldzielczego wlasno$ciowego
prawa do lokalu lub udzialu w tym prawie;
2. Czlonkostwo w spöldzielni osoby posiadajqcej prawo odrgbnej wlasno5ci
do lokalu ustaje z chwilq:
1/ zbycia prawa odrgbnej wlasnoici lokalu luh udzialu w tym prawie;
2/ zbycia ekspektatywy wlasnoici luh udzialu w tym prawie;
3/ podjgcia przez obliczonq wedlug wielkofci udzialow w nieruchomo5ci
wspdlnej wigkszoiö wla6cicieli lokali w budynku luh budynkach poloüonych
w obrgbie danej nieruchomo$ci uchwaly, 2e w zakresie ich praw
i obowiqzköw oraz zarzqdu nieruchomo6ciE wspolnq hgdq mialy
zastosowanie pnepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o wlasnoSci
lokali;
4/ wyodrgbnienia wlasno5ci wszystkich lokali w okre$lonym budynku lub
budynkach polo2onych w obrgbie danej nieruchomoSci;
5/ rezygnacji czlonka posiadajEcego prawo odrgbnej wlasno5ci lokalu;
3. Czlonkostwo w spöldzielni ustaje rownie2 z chwilq Smierci czlonka,
a w odniesieniu do osoby prawnej w dniu jej likwidacji.
4. Je2eli czlonkowi pnysluguje w danej spdldzielni wigcej ni2 jeden tytul
prawny do lokalu bgdEcy podstawE uzyskania czlonkostwa, utrata
czlonkostwa nastgpuje dopiero w prcypadku utraty wszystkich tytulow
prawnych do lokali w ramach tej spöldzielni.

s7

Ustqpy 1 . i 2. w S 16 statutu otrzymujq nastgpujqce brzmienie:

$16
1. Czlonek posiadajqcy prawo odrgbnej wlasno5ci lokalu moZe wystqpic ze
Spöldzielni w ka2dym czasie za wypowiedzeniem zloüonym Zanqdowi, kt6re
pod rygorem niewa2noSci powinno byö dokonane na piimie.
2. Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiqc i rozpoczyna sig pierwszego
dnia miesiEca kalendarzowego, nastqpujqcego po dniu zgloszenia
wystqpienia.
Na wniosek czlonka okres
skr6cony.

wypowiedzenia moüe byö za zgodq Zanqdu



s8

SkreSla sie S 17, S 18, S 19, S 20 i S 22a statutu.

se

$ 28a statutu otrzymuje nastqpujqce brzmienie:

$28a
1. Czlonek mo2e hraö udzial w Walnym Zgromadzeniu osobt5cte lub za
po 5 red n i ctwem p eln o m o c n i ka.

2. Pelnomocnik nie moile zastgpowaö wigcej ni2 jednego czlonka.
3. Pelnomocnictwo, pod rygorem niewa2no6ci powinno byö udzielone na
piSmie i dolqczone do protokolu walnego zgromadzenia.
4. Lista pelnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczqciu walnego
zgromadzenia.
5. KaZdy czlonek ma jeden glos bez wzglgdu na ilofiö posiadanych udzialöw.
6. W Walnym Zgromadzeniu majE prawo uczestniczyc z glosem doradczym
pnedstawiciele zwiqzku rewizyjnego, w ktorym Spötdzielnia jest zrzeszona
i przedstawiciele Krajowej Rady Spöldzielczej oraz mogE uczestniczyö
zaproszeni go5cie.
7. Czlonek Spoldzielni ma prawo korzystania na wlasny koszt z pomocy
prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z kt6rych pomocy konysta czlonek nie
sE uprawnione do zabierania glosu.

s 10

W S 40 ust.1. skreSla siq punkty 121 i 221

s11

W S 48 ust.1. statutu punkty 1l i20l otrzymujq nastgpujqce brzmienie:

s48
1.

1/ podejmowanie uchwal w sprawie pnyjqcia w poczet czlonk6w Spoldzielni
osöb, kt6re posiadajq prawo odrgbnej wlasno5ci lokalu i zlo2yly pisemnq
dekl aracjg czlonkowsk4,

20/ podejmowanie uchwal w sprawach skre6lenia z Rejestru czlonkow osöh,
ktore posiadajE prawo odrgbnej wlasnoici lokalu i zlo2yly pisemne
wypowiedzenie czlonkostwa. ,,

RAWN \'

qhrtl,,



s12

W S 59 skreSla siq ustqpy 1. i 6.

s 13

$ 66 statutu otrzymujq nastqpujqce brzmienie:

s66
Do egzekucji ze spöldzielczego wlasno5ciowego prawa do lokalu sfosuie sig
odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomo6ci oraz pnepisy $ 65 usf 2.

s14

W S 83 statutu ustgp 4. otrzymuje nastgpujqce brzmienie:

s83
4. Wyplata wkladow nastgpuje w terminie 3 miesigcy od calkowitego
rozliczenia sphldzielczego wlasnoSciowego prawa do lokalu zwiEzanego
z wygaSnigciem prawa do lokalu.

s 15

$ 93 statutu otrzymuje nastqpujqce brzmienie:

$e3
Po Smierci czlonka Spöldzielni, ktoremu pnyslugiwalo spdldzielcze
wlasno$ciowe prawo do lokalu, a ktory wystqpil z 2qdaniem przeniesienia
wlasnoici lokalu, ich spadkobiercy mogq 24dac pneniesienia na nich
wlasno6ci lokalu. W Um pnypadku uznaje sig, i2 wniosek o przeniesienie
wlasnoici lokalu zostal zloüony w dniu pienuszego wystqpienia z 2qdaniem
przez czlon ka S pdldzi el ni, ktdrem u pnyslu g iwalo s pbldzi elcze wlas noSci owe
prawo do lokalu.

s16

W S 97 statutu ustqp 4. otrzymuje nastqpujqce brzmienie:

se7
4. Spoldzielnia twony fundusz na remonty zasohöw mieszkaniowych.
Odpisy na ten fundusz ohciq2ajq koszty gospodarki zasobami
mieszkaniowymi. Obowiqzek Swiadczenia na fundusz remontowy dotyczy
czlonköw Spöldzielni, nie bgdqcych czlonkami osöb, ktörym pnysluguje
udzial w spöldzielczym wlasnoSciowym prawie do lokalu, najemcöw lokali
oraz nie bgd4cych czlonkami spOldzjelni wlaicicieli lokali.



s17

W S 100 ust.1. statutu skreSla sig punkt 1/.

s18

W S 102 statutu skreSla siq ustqp 2., natomiast ustqpy 1. i 3. otrzymujq nastqpujqce
brzmienie:

s 102

1. Nadwy2kg hilansowE przeznacza sig na cele okre$lone uchwalq Walnego
Zgromadzenia.

3. Straty bilansowe Spoldzielni pokrywa sig z funduszu zasobowego,
a w czg5ci pnekraczajEcej fundusz zasobowy - z innych funduszy wlasnych
spoldzielni, wedlug kolejnoSci ustalonej przez Walne Zgromadzenie.

s 1e

W S 103 statutu skre6la siq ustgp 3., natomiast ustqp 7. otrzymuje nastqpujqce
brzmienie:

s r03
7. Za oplaty, o kt6rych mowa w ust. 1-2, 4 i 5 solidarnie z czlonkami
Spöldzielni, z nie bgdqcymi czlonkami spotdzielni osobami posiadajqcymi
udzial w sp6ldzielczym wlasnoSciowym prawie do lokalu, z wla6cicielami nie
bgdqcymi czlonkami spöldzielni oraz z najemcami odpowiadajq sfa/e
zamieszkuj4ce z nimi w lokalu osoby pelnoletnie (z wyjqtkiem pelnoletnich
zstgpnych pozostajqcych na ich utrzymaniu), a taküe osoby faktycznie
konystajqce z lokalu.

s20

W S 106 statutu ustqp 3. otrzymuje nastqpujqce brzmienie:

$ 106

3. Czlonkowie Spoldzielni, nie bgdqce czlonkami spdldzielni osoby
posiadajqce udzial w spöldzielczym wlasno6ciowym prawie do lokalu oraz
wla5ciciele nie bgd4cy czlonkami Spöldzielni mogq kwestionowat zasadno$c
zmiany wysoko5ci oplat hezpoirednio na drodze sqdowej.
W pnypadku wystEpienia na drogg sqdowq ponoszE oni oplaty
w dotychczasowej wysoko5ci. Ciq2ar udowodnienia zasadno6ci zmiany
wysoko$ci oplat spoczywa na S, ielni.



s21

W S 108 statutu ustqp 1 . otrzymuje nastgpujqce brzmienie:

$ r08
1. Naprawy wewnqtrz lokali, nie zaliczone do obowiqzk6w Spoldzielni
obciqilajE czlonkow Spöldzielni, nie bgdqce czlonkami osoby posiadajqce
udzial w spöldzielczym wlasno6ciowym prawie do lokalu, a tak2e nie
bgdqcych czlonkami Spoldzielni wlaScicieli lokali oraz najemcow lokali.

s22
Skre6la sie S 111 statutu.

s23
W glosowaniu:

za uchwalq

przeciw uchwale

s24
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjgcia.

gtosöw

glosöw

Sekretarz W Z Cz Przewodniczqcy W Z Cz
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