
Regulamin przyjmowania członków, zawierania umów o 
 ustanowienie spółdzielczych praw do lokali i zamiany mieszkań 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” w Radomiu 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1. Spółdzielni – należy przez to rozumieć Spółdzielnię Mieszkaniową „Ustronie” w 

Radomiu realizującą zadania statutowe w formie określonej w art. 5 Prawa 

Spółdzielczego (Dz.U. z 1995r. Nr 54 poz.288 z późn. zm.) oraz art.1 Ustawy o 

Spółdzielniach Mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r. Nr 4 poz.27 z późn.zm.). 

2. Członku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub osobę prawną przyjętą w 

poczet członków SM Ustronie” zgodnie z Ustawą o spółdzielniach 

mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r. Nr 4 poz.27 z późn.zm.) i Statutem Spółdzielni. 

3. Wkładzie – należy przez to rozumieć środki zgromadzone przez członka albo 

osobę ubiegającą się o członkostwo w Spółdzielni z przeznaczeniem na wkład 

budowlany lub mieszkaniowy. 

 

 

II . PRZYJMOWANIE CZŁONKÓW 

§ 2 

1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna choćby nie miała zdolności do 

czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych. 

2. Członkiem Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze 

prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko 

jednemu z nich. Małżonkowi członka przysługuje roszczenie o przyjęcie w 

poczet członków Spółdzielni. 

3. Członkiem Spółdzielni może być osoba prawna, jednakże takiej osobie nie 

przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.  

§ 3 

1. W poczet członków Spółdzielni przyjmuje Zarząd Spółdzielni. 

2.  Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem 

dwóch członków Zarządu z podaniem daty uchwały Zarządu o przyjęciu. 

3. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni powinna 

być podjęta w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia deklaracji. O uchwale Zarząd 

powinien zawiadomić zainteresowaną osobę pisemne w ciągu 1 miesiąca od dnia 

podjęcia uchwały.   
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4. W razie podjęcia przez Zarząd uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet 

członków – w zawiadomieniu o podjętej uchwale Zarząd podaje uzasadnienie 

uchwały oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w 

ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. 

5. Wniesione odwołanie Rada Nadzorcza rozpatruje najpóźniej w terminie trzech 

miesięcy od dnia jego wniesienia. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie 

odwołania jest w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym ostateczna. 

 

§ 4 

1. Prawo ubiega się o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni przysługuje każdej 

osobie, która zgromadziła wymagany wkład w formie określonej w §1 ust.3 

niniejszego regulaminu i spełnia wymogi statutowe. 

2. Rada Nadzorcza może uchylić uchwałę o wykreśleniu lub wykluczeniu z rejestru 

członków przed jej uprawomocnieniem się, gdy ustały przyczyny wykreślenia. 

Dotyczy osób, które uregulowały swoje zobowiązania wobec Spółdzielni. 

3. Zarząd może ponownie przyjąć w poczet członków osobę, która uprzednio została 

wykluczona lub wykreślona z rejestru członków prawomocną uchwałą organów 

Spółdzielni, gdy ustały przyczyny wykluczenia lub wykreślenia pod warunkiem 

posiadania pełnego wkładu oraz po wpłaceniu wpisowego i udziału w 

wysokości określonej w aktualnie obowiązującym statucie. 

§ 5 

1. Zarząd nie może odmówić przyjęcia w poczet członków Spółdzielni osoby 

fizycznej, o ile spełnia jedno z następujących wymagań: 

1) małżonek jest członkiem Spółdzielni, 

2) spółdzielcze prawo do lokalu przypadło jej po ustaniu małżeństwa wskutek 

rozwodu lub unieważnienia małżeństwa, 

3) przypadło jej wskutek śmierci małżonka lokatorskie prawo do lokalu, 

przysługujące uprzednio obojgu małżonkom, 

4) jest małżonkiem, dzieckiem lub inną osobą bliską byłego członka Spółdzielni, 

jeżeli lokatorskie prawo do lokalu wygasło wskutek ustania członkostwa lub nie 

dokonania czynności określonych statutem, 

5) nabyła własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności w drodze 

dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji 

5
1
) nabyła prawo odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy,                     

licytacji lub przetargu organizowanego przez Spółdzielnię, 

5
2
) nabyła ekspektatywę odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, 

umowy lub licytacji, 

6) po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa 

nabyła w drodze orzeczenia sądowego lub umowy prawo do wkładu 

budowlanego lub mieszkaniowego z zastrzeżeniem § 13 Statutu, 

7) ubiega się o członkostwo w związku z zamianą lokalu mieszkalnego, 
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8) oczekuje ustanowienia na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią: 

a) prawa odrębnej własności lokalu. 

9) przysługuje jej roszczenie o przyjęcie w poczet członków określone w art. 48 

ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 

 

2. Zarząd nie może odmówić przyjęcia w poczet członków Spółdzielni osoby 

prawnej, o ile spełnia jedno z następujących wymagań: 

1) oczekuje na ustanowienie na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią: 

a) odrębnej własności lokalu. 

2) nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej 

własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji. 

3) nabyła prawo odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, 

licytacji lub przetargu organizowanego przez Spółdzielnię 

4) nabyła ekspektatywę odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, 

umowy lub licytacji 
 

§ 6 

Zarząd odmawia przyjęcia w poczet członków: 

1. Osoby, która nabyła umową kupna-sprzedaży, darowizny mieszkanie a jest 

wykluczona z rejestru członków, z zastrzeżeniem § 24 Statutu. 

2. Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków małżonka, dziecka lub 

innej osoby bliskiej byłego członka, która ubiega się o przyjęcie w poczet 

członków na skutek wykluczenia tego członka ze Spółdzielni, jeżeli 

przyczyny, które spowodowały to wykluczenie dotyczą osoby ubiegającej się 

o przyjęcie do Spółdzielni. 

§ 7 

1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni składa: 

1) podanie 

2) deklarację przystąpienia do Spółdzielni (zał.Nr 1) 

3) kwestionariusz (zał. Nr 2) 

4) informację dotyczącą osób zgłaszanych do wspólnego zamieszkania (zał. Nr 3) 

 

2. Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni (zał Nr 1) powinna być złożona w formie 

pisemnej, podpisana przez osobę przystępującą do Spółdzielni i zawierać dane: 

1) imię i nazwisko 

2) miejsce zamieszkania (adres) 

3) ilość zadeklarowanych udziałów zgodnie ze Statutem 

4) osobę wskazaną do wypłacenia udziałów po śmierci członka, 

5) datę przyjęcia w poczet członków i podpisy dwóch członków Zarządu. 

Jeśli przystępującą do Spółdzielni jest osoba prawna – pełną jej nazwę i adres 

siedziby. 
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6) kwestionariusz (zał. Nr 2) powinien zawierać dane personalne osoby 

ubiegającej się o przyjęcie w poczet członków oraz dane dotyczące jego 

rodziny. 

 

§7
1 

Osoba, która nabyła własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności 

na podstawie dziedziczenia, zapisu, umowy lub  licytacji a nie ubiega się o 

członkowstwo składa pisemne oświadczenie odnośnie osób zamieszkujących i 

zameldowanych w nabytym lokalu. 

§ 8 

1. Członek jest obowiązany wpłacić do Spółdzielni wpisowe i udziały najpóźniej w 

ciągu 30   dni od daty otrzymania zawiadomienia o uzyskaniu członkostwa pod 

rygorem  wykreślenia go z rejestru członków. 

2. Wpisowe jest równe ¼ minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w 

ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1679 ze zm.), określone w stosunku do 

wysokości tego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podjęcia przez Zarząd 

uchwały o przyjęciu w poczet członków, z wyjątkiem małżonka członka 

Spółdzielni, który ubiega się o członkostwo, dla którego wpisowe wynosi 1/8 

minimalnego wynagrodzenia za pracę a udział wynosi 70 zł.  

 

III. ZAMIANY MIESZKAŃ I PRZYZNANIE SPÓŁDZIELCZYCH PRAW DO 

LOKALU  

§ 9 

1. Zamiana spółdzielcza, dokonywana w ramach Spółdzielni między jej członkami 

lub między członkiem Spółdzielni i osobą posiadająca lokal stanowiący własność 

innego podmiotu, uzależniona jest od zgody Zarządu pod względem formalnym 

i merytorycznym. 

2. Spółdzielnia jest zobowiązana umożliwić członkom dokonanie zamiany lokali 

mieszkalnych, między sobą oraz osobami zajmującymi lokale, domy i garaże nie 

stanowiące  własności Spółdzielni, jeśli spełniają wymogi Statutu. 

§ 10 

1. Zamiana lokali między członkiem Spółdzielni i członkiem innej Spółdzielni 

mieszkaniowej wymaga zgody obu Spółdzielni. 

2. Zamiana lokali między członkiem Spółdzielni i najemcą lokalu stanowiącego 

własność innego podmiotu  wymaga zgody Spółdzielni i zgody właściciela lokalu 

wynajętego. 

3. Oświadczenie Spółdzielni o wyrażeniu zgody na zamianę wygasa z upływem 4 

miesięcy od daty jego wydania, w przypadku braku realizacji zamiany. 
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4. Właściciel lokalu, którego zamiana dotyczy obowiązany jest udokumentować 

swoje prawo własności (aktualny odpis z księgi wieczystej). 

 

§ 11 

1. Zarząd odmawia zgody na zamianę członkowi posiadającemu zaległości płatnicze 

wobec Spółdzielni. 

2. Odmowa zamiany mieszkań wymaga pisemnego uzasadnienia. Może ona nastąpić 

jedynie w przypadku gdy zamiana spowoduje naruszenie obowiązujących 

przepisów. 

§ 12 

1. Wnioski o zamianę obopólną mieszkań powinny zawierać: 

1) dane dotyczące zajmowanego mieszkania, 

2) poświadczenie przez Biuro Meldunkowe ilość osób zamieszkujących w lokalu, 

w przypadku własnościowego prawa do lokalu lub prawa odrębnej 

własności, gdy na dzień zamiany nikt nie jest zameldowany w lokalu, osoba 

posiadająca tytuł prawny do lokalu składa oświadczenie o braku osób 

zameldowanych.  

3) adnotację z działu inkasa o bieżącej płatności czynszowej. 

2. Zamiana mieszkania innego niż typu lokatorskiego wymaga formy aktu 

notarialnego. 

§13 

Wnioski o zamiany mieszkań powinny być składane przez członków w Spółdzielni 

oraz u dysponenta lokalu w którego zasobach członek ubiega się o zamianę. 

 

§ 14 

Wszystkie odzyskane przez Spółdzielnie lokale mieszkalne wolne w sensie prawnym 

sprzedawane są na przetargu zgodnie z § 100 Statutu oraz Regulaminem. 

w poczet członków. 

§15 

Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu  

Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal do używania zgodnie z § 62 

Statutu. 

§ 16 

Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu  

Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal do używania zgodnie z § 68 

Statutu. 
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§ 17 

Warunkiem zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu jest 

wniesienie pełnego wkładu mieszkaniowego. 

 

§18 

Powierzchnię mieszkania określa się zgodnie z zatwierdzonymi przez Zarząd 

uchwałą z dnia 26.02.2003r. strukturami budynków. 

 

§19 

Regulamin został zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Nr  130   z dnia 

30.11.2009r., obowiązuje od 30.11.2009r., z tym dniem traci moc Regulamin 

przyjmowania członków, zawierania umów o ustanowienie spółdzielczych praw do 

lokali i zamiany mieszkań Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie” w Radomiu 

uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 17.11.2003r. 

 

 


