uchwa³y Zebrania Przedstawicieli obowi¹zuj¹ wszystkich cz³onków oraz wszystkie organy Spó³dzielni (§ 82 ust 1), a
uchwa³a sprzeczna z ustaw¹ jest niewa¿na.
Projekt statutu daje ka¿demu cz³onkowi
Spó³dzielni prawo zaskar¿ania do s¹du
uchwa³y Zebrania Przedstawicieli z powodu jej sprzecznoci z ustaw¹, statutem, z
dobrymi obyczajami b¹d godz¹c¹ w interesy Spó³dzielni, albo maj¹c¹ na celu pokrzywdzenie jej cz³onka (§ 82 ust. 2).
Chodzi tu g³ównie o skrócenie postêpowania, w odniesieniu do przypadków, gdy
dana uchwa³a ZP jest niezgodna (sprzeczna) z ustaw¹, a tym samym jest aktem z
mocy prawa niewa¿nym. Oczywicie chodzi o sprzecznoæ uchwa³y z bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cym przepisem ustawy, tj.
ka¿dej ustawy, rozporz¹dzeniem wydanym
na podstawie danej ustawy w celu jej wykonania, a tak¿e sprzecznej z przepisem
Konstytucji, czy umowy miêdzynarodowej
ratyfikowanej przez Sejm.
Obowi¹zuje termin 6 tygodni do wniesienia powództwa o uchylenie uchwa³y ZP.
Nowe zasady przekszta³cania praw do
mieszkañ spó³dzielczych
i wnoszenia op³at
3. Do statutu wpisana zosta³a zasada, wynikaj¹ca z wyroku TK z 30 marca 2004 r. o
ca³kowitej niezale¿noci w obrocie prawa
do spó³dzielczego w³asnociowego lokalu
(mieszkalnego czy u¿ytkowego, w tym gara¿u) od stosunku cz³onkostwa nabywcy
prawa do danego lokalu (§ 24a ust.2).
Jak wiadomo, wyrok Trybuna³u ca³kowicie rozerwa³ zwi¹zek miêdzy cz³onkostwem
w Spó³dzielni a spó³dzielczym w³asnociowym prawem do lokalu, nabytym w obrocie wtórnym. Mo¿na wiêc mieæ prawo do
lokalu w³asnociowego i nie byæ cz³onkiem
Spó³dzielni (szerzej w My z KSM z wrzenia 2004 r.).
Uporz¹dkowano te¿ szereg innych postanowieñ statutu zwi¹zanych z t¹ niezale¿noci¹, np.: sprzeda¿ lokalu w drodze licytacji, w przypadku zaleg³oci w op³atach przekraczaj¹cych 6 miesiêcy (§ 31 - 32) oraz
obowi¹zku opró¿nienia lokalu po wyganiêciu spó³dzielczego w³asnociowego prawa
do lokalu (§ 33).
4. Przywrócono, zawieszon¹ wyrokiem
TK z 20 kwietnia 2005 r., mo¿liwoæ przekszta³cenia lokatorskiego prawa do lokalu
w spó³dzielcze w³asnociowe prawo do lokalu, reguluj¹c w statucie warunki finansowe tego przekszta³cenia (§ 56 ust.1) oraz
z³agodzono przepisy dot. przekszta³acania
praw do lokali u¿ytkowych i gara¿y (§ 60).
5. Wprowadzono jednolit¹ wysokoæ 50%
bonifikaty przys³uguj¹cej zarówno przy
przekszta³ceniu lokatorskiego prawa w spó³dzielcze w³asnociowe, jak równie¿ przy
przenoszeniu lokatorskiego prawa do lokalu w notarialne ustanowienie prawa odrêb-

nej w³asnoci tego lokalu (§ 56 ust. 5 i § 57
ust. 1 pkt 5).
6. Statut gwarantuje cz³onkom Spó³dzielni utrzymanie przyznanej na podstawie
wczeniejszych przepisów (przed 22 lipca
2005 r.) bonifikaty w wysokoci 60%, zawieszenia p³atnoci czêci wk³adu budowlanego na 5 lat, jako praw nabytych na podstawie umowy ze Spó³dzielni¹.
7. Ujednolicone zosta³y zasady wnoszenia op³at za u¿ytkowanie lokali dla czterech
grup osób: cz³onków posiadaj¹cych spó³dzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub
w³asnociowe), osób które posiadaj¹ spó³dzielcze w³asnociowe prawo do lokalu i nie
s¹ cz³onkami Spó³dzielni oraz w³acicieli,
którzy maj¹ ustanowione prawo odrêbnej
w³asnoci lokalu, bêd¹cych cz³onkami i niebêd¹cych cz³onkami Spó³dzielni (§ 41 ust.
1, 2, 3, 6 i 8). Statut zastrzega jednak, ¿e
w³aciciele lokali niebêd¹cy cz³onkami i
osoby, którym przys³uguje spó³dzielcze w³asnociowe prawo do lokalu i nie s¹ cz³onkami, uczestnicz¹ w wydatkach eksploatacyjnych na takich samych zasadach jak
cz³onkowie Spó³dzielni, lecz bez prawa
uczestniczenia w po¿ytkach z nieruchomoci, stanowi¹cych w³asnoæ Spó³dzielni (§
41 ust. 9).
8. Wprowadzona zosta³a zasada rozszerzenia krêgu osób odpowiedzialnych za op³aty
z tytu³u eksploatacji i u¿ytkowania lokalu
mieszkalnego. Wprowadzono przepis, ¿e
solidarnie z cz³onkami spó³dzielni, w³acicielami lokali niebêd¹cymi cz³onkami lub
osobami, którym przys³uguje spó³dzielcze
w³asnociowe prawo do lokalu i nie s¹
cz³onkami spó³dzielni - odpowiadaj¹ stale
zamieszkuj¹ce z nimi w lokalu osoby pe³noletnie, z wyj¹tkiem pe³noletnich dzieci
pozostaj¹cych na ich utrzymaniu, a tak¿e
osoby faktycznie korzystaj¹ce z lokalu (§
41 ust. 6).
W konsekwencji tego postanowienia
Spó³dzielnia mo¿e ¿¹daæ ca³oci lub czêci wiadczenia solidarnie od wszystkich
d³u¿ników mieszkaj¹cych w lokalu.
9. Ustalono tryb wymiaru op³at za u¿ytkowanie lokali i zaznajamianie u¿ytkowników ze zmianami, co najmniej na 14 dni
przed up³ywem terminu do wnoszenia
op³at, w tym obowi¹zek przedstawiania
przez Zarz¹d kalkulacji. Potwierdzono
obowi¹zek przeznaczania wp³at wy³¹cznie
na pokrycie kosztów u¿ytkowania lokali
oraz zakaz samowolnego potr¹cania przez
u¿ytkownika lokalu swoich nale¿noci od
spó³dzielni, z op³at za ich u¿ytkowanie (§
43 ust. 3 - 6).
10. Zniesiony zosta³ obowi¹zek obligatoryjnoci postêpowania wewn¹trzspó³dzielczego w sprawach dotycz¹cych kwestionowania wymiaru op³at za u¿ytkowanie lokalu. Nowa norma dopuszcza bezporednio drogê s¹dow¹, która jednak nie
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zwalnia z obowi¹zku wnoszenia op³at w
zmienionej wysokoci (§ 43 ust. 2).
11. W przypadku d³ugotrwa³ych, przekraczaj¹cych 6 miesiêcy, zaleg³oci z zap³at¹
za u¿ytkowanie lokalu, ra¿¹cego lub uporczywego naruszania porz¹dku domowego
i zasad wspó³¿ycia spo³ecznego przez osoby korzystaj¹ce ze spó³dzielczego w³asnociowego prawa do lokalu, statut wprowadza normy i tryb dochodzenia przez Spó³dzielniê swej wierzytelnoci w celu pozbawienia prawa do lokalu w drodze przymusowej sprzeda¿y i licytacji (§ 31) stosuj¹c
przepisy kpc. o egzekucji z nieruchomoci.
12. Statut przes¹dza równie¿ o obowi¹zku gromadzenia rodków na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych, stanowi¹cych mienie Spó³dzielni, który jest jedynym
urz¹dzeniem finansuj¹cym Spó³dzielni,
jako osoby prawnej. Obowi¹zek wiadczenia na ten fundusz maj¹: cz³onkowie, którym przys³uguj¹ spó³dzielcze prawa do lokalu (lokatorskie lub w³asnociowe), cz³onkowie, którzy s¹ w³acicielami lokalu (maj¹
ustanowione prawo odrêbnej w³asnoci),
w³aciciele lokali, którzy nie s¹ cz³onkami
oraz osoby posiadaj¹ce spó³dzielcze w³asnociowe prawo do lokalu, które nie s¹
cz³onkami Spó³dzielni i najemcy spó³dzielczych lokali mieszkalnych (§ 41c).
Zmiana procedury wyboru cz³onków
Rady Nadzorczej i nowe uprawnienia
Zebrania Grup Cz³onkowskich
13. Statut w sposób zasadniczy zmienia
zasady i procedurê wyboru i odwo³ania
cz³onków Rady Nadzorczej przekazuj¹c
zadania (uprawnienia) w tym zakresie zebraniom grup cz³onkowskich (dotychczas
wyboru dokonywa³ najwy¿szy organ Spó³dzielni - Zebranie Przedstawicieli) - § 87.
Zmienia równie¿ liczbê cz³onków RN z 18
na 17.
Cz³onkowie, posiadaj¹cy prawo do domów jednorodzinnych w 2005 r. uzyskali
odrêbne prawa w³asnoci domów jednorodzinnych i zrezygnowali z cz³onkostwa w
KSM. Zmniejszy³a siê wiêc iloæ grup
cz³onkowskich, które posiada³y reprezentacje w RN. Liczba cz³onków Rady Nadzorczej wybierana przez Zebranie Grupy musi
byæ proporcjonalna do liczebnoci grupy (§
87 ust. 1). Statut przenosz¹c zadania wyboru cz³onków RN z ZP na Grupê Cz³onkowsk¹, okrela m.in, ¿e:
- kandydat na cz³onka RN musi posiadaæ
kwalifikacje formalne zwi¹zane z wiedz¹ z
zakresu prawa spó³dzielczego i znajomoci
zasad gospodarki spó³dzielczej lub wczeniej ukoñczyæ szkolenie w tym zakresie,
- zg³aszanie kandydatów odbywa siê pisemnie. W tym zakresie kandydat nieobecny na zebraniu grupy cz³onkowskiej musi
do³¹czyæ zgodê na kandydowanie,
- kandydaci przed umieszczeniem na karcie wyborczej sk³adaj¹ owiadczenia m.in.

