
UCHWAŁA NR 8/2018 

 

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielczy Dom 
Mieszkalny  Drzymałówka” w Wiśle z dnia 2.06.2018r. 

 

w sprawie:  wprowadzenia zmian w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielczy 
Dom Mieszkalny Drzymałówka” w Wiśle  

Działając na podstawie art. 12a i art. 38 § 1 pkt 10) ustawy z dnia 16 września 1982 r. 
- Prawo Spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1560 ze zm.) i § 55 pkt 9 Statutu 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielczy Dom Mieszkalny – Drzymałówka” w Wiśle, Walne 
Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej SDM „Drzymałówka” w Wiśle 
postanawia: 

§ 1 

W Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej „Spółdzielczy Dom Mieszkalny - 
Drzymałówka” w Wiśle stanowiącym załącznik do uchwały nr 9/2017 Walnego 
Zgromadzenia SDM z dnia 20.05.2017r., wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego w dniu 
11.09.2017r. wprowadzić następujące zmiany : 

1. § 4 otrzymuje brzmienie: 

§ 4 
Celem spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb 

członków oraz ich rodzin. Spółdzielnia gromadzi i przetwarza dane osobowe osób, 
którym przysługują: spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu i prawo odrębnej własności, położone w zasobach mieszkaniowych 
Spółdzielni jak również współwłaścicieli lokali, najemców i osób zgłoszonych do 
wspólnego zamieszkania przez osoby wskazane wyżej. 

 

2. W § 6 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 

 1) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków 
spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali 
mieszkalnych, w tym również przy zaangażowaniu środków finansowych z Krajowego 
Funduszu Mieszkaniowego  

 
3. § 7 otrzymuje brzmienie : 

 
§ 7 

1. 1.Członkiem Spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności 
prawnych albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych: 

1) której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego; 
2) której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu; 



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

4) której przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu 
zwane dalej „ekspektatywą własności"; lub 

5) będąca założycielem spółdzielni i ile spółdzielnia w ciągu trzech lat od 
chwili wpisania spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego spółdzielnia 
ustanowiła na ich rzecz spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 
mieszkalnego, prawo odrębnej własności lokalu albo zawarła umowę na 
budowę lokalu 

 
2. Członkami spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im 

wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie 
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej 
własności lokalu. 
 

3. Członkiem spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności 
prawnych albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych: 

1) której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego; 
2) której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu; 
3) której przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego 

prawa do lokalu mieszkalnego; 
4) której przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, 

zwane dalej "ekspektatywą własności" 
 

4. Członkiem spółdzielni jest osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu, ekspektatywa własności lub będąc założycielem 
spółdzielni. Osobie tej nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 
mieszkalnego. 
 

5. 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 spółdzielnie 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, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności, mogą 
wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu wykonywania uprawnień 
wynikających z członkostwa w spółdzielni. 
 

4. § 8 otrzymuje brzmienie : 
 

§ 8 
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 wcześniej nabyte; 
5) upływu terminu jednego roku, o którym mowa w art. 15 ust. 4 ustawy, w 
przypadkach przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy, jeżeli przed upływem tego 
terminu jedna z osób, o których mowa w art. 15 ust. 2 lub 3, złożyła pisemne 
zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem pkt. f); prawomocnego 
rozstrzygnięcia przez sąd w postępowaniu nieprocesowym lub wyboru dokonanego 
przez spółdzielnię, o których mowa w art. 15 ust. 4 ustawy, w przypadkach 
przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy, jeżeli pisemne zapewnienie o gotowości 
zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 
mieszkalnego zgłosiła więcej niż jedna osoba; 
6) wpisania spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób 
będących założycielami spółdzielni. 
2. Członkostwo w spółdzielni następuje z mocy prawa po wystąpieniu przesłanek 
wskazanych w ust. 1 Statutu. Osoby wymienione w ust. 1, które stały się członkami 
spółdzielni, powinny niezwłocznie zawiadomić spółdzielnię o zaistnieniu przesłanek 
do przyjęcia ich w poczet członków. 
3. Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa 
małżonkowie zawiadamiają spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze 
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Do momentu zawiadomienia spółdzielni o 
tym, komu przypadło 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. 
4. Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do 
lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu 
małżonkowi. 
 

5. W § 9 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: 
 

a) pkt. 6 otrzymuje brzmienie: 
6) prawo do udziału w nadwyżce bilansowej 

b) skreśla się pkt. 11 i 15  

 

6. W § 10 wprowadza się następujące zmiany: 

a) skreśla się pkt. 6  

b) w pkt. 11 po wyrazach „zezwolić osobom upoważnionym przez Zarząd” dodaje 

się po przecinku wyrazy „po wcześniejszym ustaleniu terminu” 

 

7. § 11 otrzymuje brzmienie: 

1. Wnioski i skargi członków skierowane do Zarządu, jeżeli statut nie stanowi inaczej, 
powinny być rozpatrzone przez Zarząd w ciągu 1 miesiąca, a jeżeli sprawa jest 



skomplikowana w ciągu 3 miesięcy od dnia ich złożenia. O sposobie załatwienia 
wniosku Zarząd zawiadamia zainteresowanego członka na piśmie. 
2. W razie odmownego załatwienia wniosku lub skargi Zarząd jest obowiązany podać 
uzasadnienie i pouczyć członka o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez niego zawiadomienia z uzasadnieniem oraz 
o skutkach niezachowania tego terminu. Jeżeli we wskazanym terminie członek nie 
złoży odwołania, decyzja (uchwała) Zarządu staje się ostateczna. 
3. Rada Nadzorcza jest obowiązana rozpatrzyć odwołanie członka w ciągu 3 miesięcy 
od dnia jego wniesienia i doręczyć odwołującemu się odpis uchwały lub decyzji wraz 
z uzasadnieniem w terminie 14 dni od daty jej podjęcia. Uchwała lub decyzja Rady 
Nadzorczej podjęta w trybie odwoławczym jest w postępowaniu ze skarg i wniosków 
ostateczna. 
 

8. Skreśla się § 12, § 13, § 14 

9. W § 22 po wyrazach „pobierać odsetki ustawowe” skreśla się wyrazy „za 

opóźnienie” 

10. § 29 otrzymuje brzmienie: 

§ 29 

1. Członkostwo w spółdzielni ustaje z chwilą: 
1) wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego 
2) zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym 
prawie; 
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; 
6) rozwiązania umowy o budowę lokalu, 
 

11. Skreśla się § 30 – 41 
12. W § 42 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

 
5. Nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu staje się członkiem 
spółdzielni, z zastrzeżeniem § 7. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i 
licytanta. Nabywca zawiadamia niezwłocznie spółdzielnię o nabyciu prawa. 
 

13. Skreśla się § 49 
14. § 52 otrzymuje brzmienie: 

 
§ 52 

Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków niebędącego jej 
członkiem właściciela lokalu podlegającego przepisom ustawy, w tym także nabywcy 
prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiercy i licytanta, z 
zastrzeżeniem §7 
 

15. W § 54 wprowadza się następujące zmiany: 
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 



2. Członek spółdzielni może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście albo 
przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego 
członka. 

d) ust. 3 zostaje skreślony 
e) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i  
dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega 
odczytaniu po rozpoczęciu walnego zgromadzenia. 
 

16. W § 55 skreśla się pkt. 8 
17. W § 70 w ust. 1 skreśla się wyrazy „odbywanego po upływie 3 lat”, a wyrazy „na 

którym dokonano ponownego wyboru” zastępuje się wyrazami „na którym 
zostanie dokonany wybór nowego składu Rady” 

18. W § 73 ust. 1 skreśla się pkt. 11 i 13  

19. W § 79 ust. 2 pkt. 17 otrzymuje brzmienie: 

 17) występowanie do Rady Nadzorczej z wnioskami o zgodę na dokonanie czynności 

przekraczających zakres zwykłego zarządu, określonych w § 92b 

20.  § 87 otrzymuje brzmienie: 

1. Spółdzielnia tworzy następujące fundusze własne: 
1) fundusz zasobowy 
2) fundusz wkładów budowlanych 
3) remontowy  
 
2. W spółdzielni prowadzony jest fundusz udziałowy z udziałów zadeklarowanych i 
wniesionych przed dniem 9 września 2017 roku 
 
3. Spółdzielnia może tworzyć inne fundusze na podstawie uchwał Walnego 
Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Szczegółowe zasady tworzenia i wykorzystania 
funduszy własnych określają właściwe Regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą. 

 

21. W § 88 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

 
3. Zarząd spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości: 
1)ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 1-2 i 4 
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych  
2) ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego zgodnie z art. 6 ust. 3 cyt. 
Ustawy.  Ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne 
nieruchomości powinna uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu 
remontowego tych nieruchomości 
 
 

22. W § 90 skreśla się pkt. 2 
 
 



23. Po § 92 dodaje się § 92a w brzmieniu: 
 

§ 92a 
1. Większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie 
danej nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości 
wspólnej, może podjąć uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu 
nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 
1994 r. o własności lokali. Do podjęcia uchwały stosuje się odpowiednio przepisy tej 
ustawy. Jeżeli w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej 
nieruchomości została wyodrębniona własność wszystkich lokali, po wyodrębnieniu 
własności ostatniego lokalu stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o 
własności lokali. 
2. 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 zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu 
nieruchomością wspólną stosuje się odpowiednio art. 27 Ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych. Do podjęcia uchwały stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 
la, art. 31 i art. 32 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. własności lokali. 
3. 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. 
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 241 ust. 3 i 4 
Ustawy spółdzielniach mieszkaniowych. 
5. Z chwilą ustania członkostwa właściciel lokalu staje się współwłaścicielem 
środków zgromadzonych na funduszu remontowym, o którym mowa w art. 6 ust. 3, w 
wysokości odpowiadającej przypadającemu na ten lokal udziałowi we współwłasności 
nieruchomości wspólnej. Wysokość tego udziału ustala się na podstawie ewidencji i 
rozliczenia wpływów i wydatków funduszu remontowego według stanu na dzień 
ustania członkostwa. 
6. Spółdzielnia mieszkaniowa w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lub w art. 
26 Ustawy spółdzielniach mieszkaniowych, niezwłocznie rozlicza z właścicielami 
lokali zaewidencjonowane wpływy i wydatki funduszu remontowego oraz pozostałe 
nakłady na remonty nieruchomości. 
7. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24. Po § 92a dodaje się § 92b w brzmieniu: 
 

§ 92b 
1. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności: 
1) zmiana 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 rozporządzenie 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, 
5) wytoczenie powództwa w sprawie o sprzedaż lokalu w drodze licytacji w 
stosunku do właściciela, który zalega długotrwale z zapłatą należnych opłat za lokal 
lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu 
porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z 
innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, 
6) udzielenie zgody na podział nieruchomości gruntowej zabudowanej więcej niż 
jednym budynkiem mieszkalnym i związane z tym zmiany udziałów w nieruchomości 
wspólnej oraz ustalenie wysokości udziałów w nowo powstałych, odrębnych 
nieruchomościach wspólnych. 

 

§ 2 

Zmiany wchodzą w życie z datą ich zarejestrowania przez KRS. Do czasu wejścia w życie zmian 
statutu, pozostają w mocy  postanowienia dotychczasowego statutu 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i jej wykonanie powierza się Zarządowi  Spółdzielczego 
Domu Mieszkalnego ,,DRZYMAŁÓWKA’’ 

 

Głosowało: ……………………    
Głosów ZA: …………………… 
Głosów PRZECIW: …………………… 
Głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: …………………… 
 

 
 
Sekretarz zebrania:    Przewodniczący zebrania: 
 
………………………..    ……………………….. 

 

 


