
2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA l OBOWIĄZKI 

2.1. Członkostwo w Spółdzielni   

§ 9 

1. Członkiem Spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub 

miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych: 

1) której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, 

2) której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 

3) której przysługuje roszczenie o ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu,  

4) której przysługuje roszczenie o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu zwanej 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 mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu.  

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

lokalu lub ekspektatywa własności.  

4. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się także do osób, którym przysługuje prawo do miejsca postojowego w 

garażu wielostanowiskowym lub ułamkowego udziału we współwłasności garażu 

wielostanowiskowego. 

§ 9a 

1. W przypadku gdy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu lub 

ekspektatywa własności należy do kilku osób członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich 

chyba, że prawo to przysługuje wspólnie małżonkom.  

2. Spółdzielnia wzywa współwłaścicieli aby w terminie 3 miesięcy wskazali osobę, która zostanie 

członkiem Spółdzielni. Jeżeli osoba taka nie zostanie wskazana lub zgłosi się kilku współwłaścicieli, 

o członkostwie rozstrzyga Sąd w postępowaniu nieprocesowym. Wniosek do Sądu winien być 

złożony w terminie 1 miesiąca. Osoba, która złożyła wniosek do Sądu jest zobowiązana powiadomić 

o tym fakcie Spółdzielnię. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, wyboru dokonuje 

Spółdzielnia rozpatrując każdy przypadek indywidualnie. 

§ 10  
 

1. Członkostwo 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. Przepisy § 9 i § 10 ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób, którym przysługuje prawo do miejsca 

postojowego w garażu wielostanowiskowym lub garażu wolnostojącego, o którym mowa w art. 17
19

 

USM, lub do ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego, o którym 

mowa w art. 27
1
 USM. 



§ 11 

1. Zarząd prowadzi rejestr członków, zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsca zamieszkania, a 

w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi ich nazwę i siedzibę, wysokość zadłużenia 

z tytułu opłat, o których mowa w § 160 Statutu. W przypadku osób, których członkostwo powstało 

przed dniem 09.09.2017 r. rejestr powinien zawierać liczbę zadeklarowanych i wniesionych 

udziałów. Rejestr powinien zawierać również datę przyjęcia i ustania członkostwa. 

2. Członek Spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub Spółdzielni ma prawo przeglądać 

rejestr. 

2.2. Tryb i zasady przyjmowania w poczet członków Spółdzielni 
 

§ 12 

1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Spółdzielni osoby, której przysługuje prawo odrębnej 

własności 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, datę i miejsce urodzenia, nr dowodu osobistego, nr PESEL, 

miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, email. W odniesieniu do osób 

prawnych ich nazwę i siedzibę, numer NIP, numer telefonu, email. Deklaracja powinna zawierać 

również informację jakiego lokalu dotyczy członkostwo.  

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. (Skreśla się). 

5. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni powinna być podjęta w ciągu 

4 tygodni od dnia złożenia deklaracji. O uchwale Zarząd powinien zawiadomić zainteresowaną 

osobę pisemnie w ciągu 14 dni 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 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. 

Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą w ciągu 3 miesięcy od dnia wniesienia 

odwołania. 
 

§ 13 

1. Nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu staje się członkiem Spółdzielni, z datą 

nabycia prawa z zastrzeżeniem § 10. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiercy i licytanta. 

Nabywca zawiadamia w terminie 14 dni Spółdzielnię o nabyciu prawa.  

2. Jeżeli nabycie, o którym mowa w ust. 1 nastąpiło przed dniem 09.09.2017 r. nabywca spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu staje się członkiem w dniu 09.09.2017 r. 

2.3. Wpisowe i udziały  

§ 14 

(Skreśla się). 
 

2.4. Prawa członków  

§ 15 

 

1. Członkowi Spółdzielni przysługuje: 

1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni,  

2) prawo brania czynnego udziału w życiu Spółdzielni i zgłaszania wniosków w sprawach 

związanych z jej działalnością, 

3) prawo do udziału z głosem decydującym w częściowym Walnym Zgromadzeniu,  



4) prawo do otrzymania w sposób wskazany w Statucie informacji o czasie, miejscu i porządku 

obrad Walnego Zgromadzenia,  

5) prawo do otrzymania w sposób wskazany w ustawie i Statucie informacji o miejscu wyłożenia 

wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego 

Zgromadzenia oraz informacji o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami,   

6) prawo do żądania w trybie określonym w ustawie i Statucie zwołania Walnego Zgromadzenia,  

7) prawo żądania zamieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oznaczonych spraw,  

8) prawo zgłaszania projektów uchwał w trybie określonym w ustawie i Statucie,  

9) prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał Walnego Zgromadzenia w trybie określonym 

w ustawie i Statucie,  

10) prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich niezgodności z przepisami 

prawa lub Statutu,  

11) prawo otrzymania kopii uchwał organów Spółdzielni, kopii protokołów organów, kopii 

protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez 

Spółdzielnię z osobami trzecimi,  

12) prawo żądania odpisu obowiązującego Statutu i wydanych na jego podstawie regulaminów, 

13) prawo przeglądania rejestru członków,  

14) prawo odwoływania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał podjętych przez 

organy Spółdzielni,  

15) prawo do korzystania wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi z wszystkich wspólnych 

pomieszczeń, urządzeń, usług i świadczeń Spółdzielni,  

16) prawo zawarcia ze Spółdzielnią umowy o budowę lokalu w trybie określonym Statutem 

Spółdzielni,  

17) prawo zawarcia umowy o ustanowienie prawa do lokalu w trybie określonym Statutem 

Spółdzielni,  

18) prawo żądania zawarcia umowy: 

a) przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze lokatorskie 

prawo do lokalu mieszkalnego,  

b)  przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze własnościowe 

prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu, 

c)  przeniesienie ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego, 

19) prawo żądania przedstawienia kalkulacji wysokości opłat związanych z eksploatacją  i 

utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i 

utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz z pokrywaniem zobowiązań 

Spółdzielni z innych tytułów,   

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

21) korzystanie z innych praw określonych w Statucie. 

2. Uprawnienia przewidziane w ust. 1 nie obejmują treści protokołów obrad organów Spółdzielni, 

których ujawnienie naruszyłoby przepisy ustawy o ochronie danych osobowych albo tajemnicę 

handlową. 

3. Odpis Statutu i regulaminów wydanych na jego podstawie członek otrzymuje bezpłatnie. 

4. Członek zainteresowany otrzymaniem dokumentów, o których mowa w ust. 1, zgłasza pisemnie 

Zarządowi wykaz dokumentów, których kopie chce otrzymać. Zarząd wyznacza termin 

udostępnienia tych dokumentów nie dłuższy jednak niż 30 dni. Wysokość opłat za wydanie kopii 

dokumentów ustala Rada Nadzorcza. 

5. (Skreśla się). 

6. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli 

naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta 

pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni i przez to wyrządzi Spółdzielni 

znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu  

do umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu 



rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć 

w terminie 7 dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy. 
 

2.5. Obowiązki członków 

§ 16 

Członek obowiązany jest: 

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

2) (Skreśla się),  

3) wnieść wkład mieszkaniowy lub budowlany,  

4) uzupełnić wkład mieszkaniowy lub budowlany w wypadku modernizacji budynku, rw którym 

członkowi przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu,  

5) uiszczać terminowo opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach 

przypadających na jego lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie 

Spółdzielni oraz z pokrywaniem zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów,  

6) (Skreśla się), 

7)  zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej,  

8) korzystać z lokalu zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez Spółdzielnię,  

9) zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalu,  

10)  zawiadamiać Spółdzielnię o wynajęciu lokalu na inne cele niż określone w umowie  o 

ustanowienie prawa do lokalu (przydziale),   

11)  przestrzegać regulaminu porządku domowego,  

12) dbać o dobro i rozwój Spółdzielni oraz poszanowanie mienia Spółdzielni i o jej zabezpieczenie,  

13) niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej 

bezpośrednio powstaniem szkody,  

14) udostępnić lokal w celu dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach 

również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia lokalu oraz ustalenia niezbędnych prac i ich 

wykonania,  

15)  udostępnić lokal w celu wykonania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego,  

16)  niezwłocznie udostępnić lokal w celu zainstalowania urządzeń pomiarowych i podzielnikowych 

dotyczących zużycia wody i ciepła, kontroli ich sprawności, jak również umożliwić odczyt 

wskazań tych urządzeń,  

16 a) zawiadomić Spółdzielnię o zmianie adresu do korespondencji (w przypadku braku 

zawiadomienia o zmianie adresu pisma Spółdzielni kierowane na dotychczas wskazany adres 

uznaje się za skutecznie doręczone),  

17)  wykonywać inne obowiązki określone w Statucie Spółdzielni, Ustawie o Spółdzielniach 

Mieszkaniowych i Prawie Spółdzielczym.  
 

2.6. Ustanie członkostwa 

§ 17  

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, 

7) zrzeczenia się spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,  

8) upływu okresu wypowiedzenia członkostwa dokonanego przez właściciela lokalu,   

9) na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego 

prawa do lokalu mieszkalnego, 



10)  w innych przypadkach kiedy ustawa tak stanowi. 

2. Członkostwo w Spółdzielni ustaje również na skutek śmierci członka - osoby fizycznej, a w 

odniesieniu do osoby prawnej w przypadku jej ustania. 

§ 18 

1. Członek, który posiada prawo odrębnej własności 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 30 dni i rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego 

następującego po dniu zgłoszenia wystąpienia. Na wniosek członka okres wypowiedzenia może 

być za zgodą Zarządu skrócony. 

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

wypowiedzenia. 

§ 19 

Członek Spółdzielni, któremu w dniu 09 września 2017 roku, tj. w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 

20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks postępowania 

cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 

mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo 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. 

 

§ 20   

(Skreśla się) 

§ 21 

 (Skreśla się) 

§ 22 

(Skreśla się) 

§ 23  

    (Skreśla się) 

§ 24 

    (Skreśla się) 
 


