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DO ZAŁĄCZNIKA  DO  UCHWAŁY   
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W związku z wpisaniem w dniu 11 czerwca 2018r. przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X 

Wydział Gospodarczy KRS ubiegłorocznych zmian do Statutu, Zarząd SM „RYF” 

wprowadza  poprawkę w załączniku do uchwały dotyczącej zmian do Statutu Spółdzielni 

Mieszkaniowej „RYF”. 

Załącznik otrzymuje brzmienie, jak w załączeniu.  
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Zmiany do Statutu SM „RYF” – załącznik do uchwały 

Załącznik do uchwały nr ……/2018 

Walnego Zgromadzenia 

Spółdzielni Mieszkaniowej „RYF” w Rybniku 

z dnia 22 czerwca 2018r. 

 

Zmiany do Statutu 

Spółdzielni Mieszkaniowej „RYF” w Rybniku 

 

- §2 Statutu otrzymuje brzmienie: 

„Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie statutu, ustawy z dnia 16 września 1982 r. 

Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz.1560 z późn. zm.), ustawy                         

z dnia 15 grudnia 2000r.o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 

845) i innych ustaw.” 

 

- §7 otrzymuje brzmienie: 

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. 

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 prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe 

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

lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. 

 

- §8 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 ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych, w przypadkach przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 3 powołanej ustawy, 
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jeżeli przed upływem tego terminu jedna z osób, o których mowa w art. 15 ust. 2 lub 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 których mowa w art. 15 ust. 4 ustawy o 

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

powołanej ustawy, jeżeli pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o 

ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zgłosiła 

więcej niż jedna osoba.  

2. 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, 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. 

3. Zarząd Spółdzielni lub osoba przez niego upoważniona prowadzi rejestr członków 

zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania (w odniesieniu do członków 

będących osobami prawnymi – ich nazwę i siedzibę), dane dotyczące wkładów,  datę 

przyjęcia w poczet członków, datę ustania członkostwa oraz wprowadza zmiany tych 

danych. Członek Spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub spółdzielni ma prawo 

przeglądać rejestr w obecności pracownika Spółdzielni. 

 

- §9 Statutu otrzymuje brzmienie:                                                                                                                                                          

1. Członkiem Spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu lub 

najemca, o którym mowa w art. 48 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 

2. Właścicielowi lokalu lub najemcy, o którym mowa w art. 48 ust. 1 ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych, który nie jest członkiem spółdzielni, przysługuje roszczenie o przyjęcie 

w poczet członków Spółdzielni.  

3. Warunkiem przyjęcia w poczet członków jest złożenie deklaracji, która pod rygorem  

nieważności powinna być złożona w formie pisemnej. Podpisana przez przystępującego do 

Spółdzielni właściciela lokalu lub najemcy, o którym mowa w art. 48 ust. 1 ustawy o 

spółdzielniach mieszkaniowych, deklaracja członkowska powinna zawierać jego imię i 

nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres lokalu do którego przystępującemu przysługuje 

prawo. Jeżeli przystępujący jest osobą prawną deklaracja członkowska powinna  zawierać  

jej nazwę i siedzibę oraz adres lokalu do którego przystępującemu przysługuje prawo. 

4. O przyjęciu w poczet członków Spółdzielni decyduje Zarząd. Przyjęcie w poczet członków 
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Spółdzielni stwierdza się na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu lub osób do 

tego przez Zarząd upoważnionych z podaniem daty uchwały o przyjęciu. 

5. Decyzja o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni powinna być podjęta w ciągu trzech 

miesięcy od daty złożenia deklaracji członkowskiej. O decyzji Zarząd powinien 

zawiadomić zainteresowaną osobę pisemnie najpóźniej w ciągu 14 dni do daty podjęcia 

decyzji. 

6. W razie decyzji  odmownej w zawiadomieniu należy podać jej uzasadnienie i pouczyć        

o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od daty  otrzymania 

zawiadomienia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą najpóźniej w 

ciągu trzech miesięcy od dnia jego wniesienia. Decyzja Rady Nadzorczej jest ostateczna. 

 

- §10 skreśla się 

- §11 skreśla się 

 

- w §13 ust. 1 skreśla się pkt. 2 oraz pkt. 5 

 

- §14 otrzymuje brzmienie: 

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, o której mowa w § 62, 

7) podjęcia przez właścicieli lokali na podstawie art. 24
1
 ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych, uchwały, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu 

nieruchomością będą miały zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali, 

8) wyodrębnienia ostatniego lokalu jeśli w określonym budynku lub budynkach położonych 

w obrębie danej nieruchomości została wyodrębniona własność wszystkich lokali, 

9) śmierci osoby fizycznej lub ustania osoby prawnej, 

10) likwidacji Spółdzielni.   

 

-  §15 otrzymuje brzmienie: 

1. Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków Spółdzielni ze skutkiem od dnia, w 

którym nastąpiła jego śmierć. 

2. Osobę prawną, będącą członkiem Spółdzielni, skreśla się z rejestru członków Spółdzielni 

ze skutkiem od dnia jej ustania.  

                                                                 

- §16 otrzymuje brzmienie: 

1. Członek Spółdzielni będący właścicielem lokalu lub najemcą, o którym mowa w art. 48  

ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, może wystąpić ze Spółdzielni w każdym 
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czasie za wypowiedzeniem złożonym Zarządowi, które pod rygorem nieważności powinno 

być dokonane na piśmie. 

2. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni i rozpoczyna się od pierwszego dnia następującego po 

dniu zgłoszenia wypowiedzenia. 

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

wypowiedzenia. 

 

- §17 - 23 skreśla się 

 

-w §49 ust. 1 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 

 

-w §49 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między 

osobą ubiegającą się o ustanowienie tego prawa, a Spółdzielnią umowy o ustanowienie  

spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Umowa powinna być zawarta 

pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

 

- §50 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) zobowiązanie osoby ubiegającej się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa 

do lokalu do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jej 

lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego określonego w umowie;  

2) określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które 

będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu;  

3) określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu;  

4) postanowienia określające rodzaj, położenie i powierzchnię lokalu oraz pomieszczeń 

przynależnych, termin oddania lokalu oraz termin i wysokość wpłat na wkład 

mieszkaniowy. 

 

- §51 otrzymuje brzmienie: 

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa w przypadku śmierci osoby, 

której przysługuje to prawo, chyba że przedmiotowe prawo przysługuje małżonkom. 
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- §52 otrzymuje brzmienie: 

1. 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 art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, 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. 

 

- §53 otrzymuje brzmienie: 

1.W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego 

Spółdzielnia, z zastrzeżeniem art. 15 i art. 16
1 

ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, 

ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, zgodnie z 

postanowieniami regulaminu przetargu uchwalonego przez Radę Nadzorczą, przetarg na 

ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, zawiadamiając o przetargu w sposób 

określony w regulaminie oraz przez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej. Warunkiem 

przeniesienia odrębnej własności lokalu jest wpłata wartości rynkowej lokalu.  

2. 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. 16
1 

ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,  

2) osoba, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zgłosi 

roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu. 

 

- §54 otrzymuje brzmienie: 

Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa, małżonkowie 

zawiadamiają spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do 
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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 o spółdzielniach mieszkaniowych. 

 

- §55 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. 

 

- §56 skreśla się 

 

- §62 otrzymuje brzmienie: 

1. Z osobą ubiegającą się o ustanowienie odrębnej własności lokalu 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 odrębnej własności tego lokalu, a ponadto powinna zawierać: 

1) zobowiązanie osoby ubiegającej się o ustanowienie odrębnej własności lokalu do 

pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jej lokal przez 

wniesienie wkładu budowlanego określonego w umowie;  

2) określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które 

będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu;  

3) określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu;  

4) określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego 

przynależnych. 

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, wnosi wkład budowlany według zasad określonych                          

w statucie i w umowie, o której mowa w ust. 1, w wysokości odpowiadającej całości 

kosztów budowy przypadających na jej lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została 

sfinansowana z zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów 

budowy danego lokalu, osoba ta jest obowiązana do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami 

w części przypadającej na jej lokal.  

3. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 nie dotyczą osób, które zawierają umowę o budowę bezpośrednio z 

wykonawcą robót budowlanych, w przypadku zadań nieobejmujących nieruchomości 

wspólnych lub części wspólnych.  

4. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 , powstaje ekspektatywa własności. 

Ekspektatywa własności jest zbywalna wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną 

częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.  

5. Nabycie ekspektatywy własności obejmuje również wniesiony wkład budowlany albo jego 

część.  

6. Umowa zbycia ekspektatywy własności powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. 
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- §63 otrzymuje brzmienie: 

1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez 

spółdzielnię lub osobę, o której mowa w § 62 ust. 1. 

2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy osoba, o której mowa w    

§ 62 ust. 1, lub jej następca prawny, z przyczyn leżących po ich stronie, nie dotrzymali 

tych warunków umowy, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub 

ustanowienie odrębnej własności lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego 

zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe albo poważnie utrudnione. 

 

- §64 otrzymuje brzmienie: 

1. Spółdzielnia ustanawia na rzecz osoby, o której mowa w § 62 ust. 1, 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. Na żądanie 

członka spółdzielnia ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze względu na stan realizacji 

inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu.  

2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo osób 

wskazanych przez osobę, o której mowa w § 62 ust. 1, które wspólnie z nią ubiegają się                                                                         

o ustanowienie takiego prawa. 

 

- §72 ust. 1  Statutu otrzymuje brzmienie: 

1. Osoba, o której mowa w § 50, wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości odpowiadającej 

różnicy między kosztem budowy przypadającym na jej lokal, a uzyskaną przez 

Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków uzyskanych na 

sfinansowanie kosztów budowy lokalu. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została 

sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów 

budowy danego lokalu, osoba, o której mowa w § 50, jest obowiązana uczestniczyć w 

spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jej lokal.  

 

-w §72 wprowadza się ust. 1
1
 o następującej treści: 

1
1
Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku 

do użytkowania. 

 

- §73 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: 

1.  Osoba, o której mowa w § 62 ust. 1, wnosi wkład budowlany w wysokości odpowiadającej 

całości kosztów budowy przypadających na jej lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego 

została sfinansowana z zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów 

budowy danego lokalu, osoba ta jest obowiązana do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami   

w części przypadającej na jej lokal.  

 

 

 



Str. 8 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Zmiany do Statutu SM „RYF” – załącznik do uchwały 

- w §73 dodaje się ust. 1¹, 1² 

1
1
. Przepisy ust. 1 nie dotyczą osób, które zawierają umowę o budowę bezpośrednio                                

z wykonawcą robót budowlanych, w przypadku zadań nieobejmujących nieruchomości 

wspólnych lub części wspólnych.  

1
2
. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 3 miesięcy od dnia oddania budynku 

do użytkowania. Po upływie tego terminu roszczenie spółdzielni o uzupełnienie wkładu 

budowlanego wygasa. 

 

-w §81 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

1. Na pisemne żądanie najemcy 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, spółdzielnia ma 

obowiązek zawrzeć z nim umowę przeniesienia własności lokalu, po dokonaniu przez 

niego: 

1) spłaty zadłużenia  z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu lokalu; 

2) wpłaty wkładu budowlanego określonego przez zarząd spółdzielni w wysokości 

proporcjonalnej do powierzchni użytkowej zajmowanego mieszkania: 

a) wynikającej ze zwaloryzowanej ceny nabycia budynku – jeżeli spółdzielnia nabyła 

budynek odpłatnie, 

b) wynikającej z kosztów dokonanych przez spółdzielnię nakładów przeznaczonych na 

utrzymanie budynku, w którym znajduje się lokal w zakresie, w jakim koszty te nie 

zostały uwzględnione w świadczeniach wynikających z umowy najmu oraz 

wynikającej z poniesionych przez spółdzielnię kosztów w postępowaniu 

wieczystoksięgowym i kosztów  wynagrodzenia notariusza związanych z zawarciem 

umowy nabycia budynku – jeżeli spółdzielnia nabyła budynek nieodpłatnie.    

Wysokość ustalonego przez spółdzielnię wkładu budowlanego wnoszonego przez 

najemców nie może przekraczać 5% aktualnej wartości rynkowej prawa odrębnej 

własności lokali zajmowanych przez tych najemców, jeżeli spółdzielnia nabyła 

budynek nieodpłatnie. 

 

-w §81 ust.5 skreśla się zdanie 2. 

 

 


