
 

 

 

 

                        R E G U L A M I N 
 
 

w sprawie przyjęć w poczet członków, ustanawiania spółdzielczego 
lokatorskiego i własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego  oraz 

zamiany mieszkań w Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” 
w Bydgoszczy. 

 
 
 
 
      § 1 
 
 
POSTANOWIENIA  OGÓLNE 
 
1. Regulamin opracowano na podstawie przepisów: 

    1) ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 188 poz. 

1848) 

    2) ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r. Nr 4   

poz.27 z późn.zm.) 

   3) postanowień §§  22-28;  31-34;  54-58 statutu Spółdzielni. 

 

       

§ 2 
 
 
CZŁONKOSTWO W SPÓŁDZIELNI 
 
 
1. Członkami Spółdzielni mogą być osoby fizyczne i prawne. 

 

2. Członkami Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu 

    albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich. 

 

3. Członkiem Spółdzielni może być każda osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do  

    czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jeżeli w 

    szczególności: 

   1)  ubiega się o zawarcie umowy o spółdzielcze lokatorskie prawo do nowo budowanego 

        lokalu mieszkalnego na warunkach określonych w statucie 

2) ubiega się o członkostwo w związku z zamianą spółdzielczego lokatorskiego prawa do  

     lokalu mieszkalnego 

   3)  spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego przypadło jej po ustaniu małżeństwa  

        wskutek rozwodu lub unieważnienia małżeństwa a także w przypadku  orzeczenia 

        separacji. 
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   4) nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ekspektatywę tego prawa w 

drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji lub przetargu organizowanego przez 

Spółdzielnię. 

   5)  nabyła odrębną własność lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu w 

        drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji. 

   6)  nabyła spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego z chwilą śmierci 

        współmałżonka. 

   7)  przysługują jej przewidziane w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych roszczenia o 

        przyjęcie w poczet członków i o zawarcie umowy o spółdzielcze lokatorskie prawo 

        do lokalu mieszkalnego. 

   8)  ubiega się o zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności nowo budowanego  

         lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu na warunkach określonych 

        w statucie. 

   9)  nabyła w drodze czynności cywilno-prawnej, dziedziczenia lub zapisu ekspektatywę 

        odrębnej własności lokalu mieszkalnego bądź lokalu o innym przeznaczeniu. 

  10)  małżonek jej jest członkiem Spółdzielni 

 

4. Członkiem Spółdzielni może być każda osoba prawna jeżeli w szczególności : 

    1) nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub lokalu o 

        innym przeznaczeniu, w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji albo jako 

       następca prawny wykreślonej z Krajowego Rejestru Sądowego osoby prawnej 

    2) nabyła odrębną własność lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 

        w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji albo jako następca prawny 

        wykreślonej z Krajowego Rejestru Sądowego osoby prawnej. 

    3) ubiega się o zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności nowo budowanego 

        lokalu mieszkalnego lub lokalu  o innym przeznaczeniu na warunkach określonych 

        w statucie. 

 

5. Członkowi  Spółdzielni osobie prawnej nie może przysługiwać spółdzielcze lokatorskie  

    prawo do lokalu mieszkalnego. 

 

 
§ 3 

 
 
PRZYJĘCIE W POCZET CZŁONKÓW 

 

 

1. Spółdzielnia może przyjąć w poczet członków taką liczbę osób ubiegających się o zawarcie 

    umowy o ustanowienie odrębnej własności nowo budowanych lokali mieszkalnych lub  

    lokali o innym przeznaczeniu, jaka odpowiada liczbie lokali przewidzianych do budowy. 

 

2. Spółdzielnia może przyjąć w poczet członków taką liczbę osób ubiegających się o zawarcie 

    umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do nowo budowanych lokali  

    mieszkalnych, jaka odpowiada liczbie lokali mieszkalnych przewidzianych do budowy. 

 

3. Spółdzielnia może przyjąć w poczet członków taką liczbę osób ubiegających się o zawarcie  

    umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do nowo budowanych lokali  

    mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, jaka odpowiada liczbie lokali 

przewidzianych do budowy. 
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4. Spółdzielnia przyjmuje w poczet członków te osoby ubiegające się  o członkostwo, które 

    uprawdopodobnią możliwość finansowania kosztów budowy lokali oraz pokrywania opłat 

    za używanie lokali. 
 

5. Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona  

    pod nieważnością w formie pisemnej. Podpisana przez przystępującego do Spółdzielni,  

    deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (nazwę i 

    siedzibę osoby prawnej), ilość zadeklarowanych udziałów, dane dotyczące wkładu oraz  

    określenia rodzaju lokalu o jaki się ubiega. 

 

6. W poczet członków  przyjmuje Zarząd  Spółdzielni. 

 

7. Przyjęcie w poczet członków winno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch 

    członków Zarządu lub osób do tego przez Zarząd upoważnionych, z podaniem daty 

    uchwały o przyjęciu. O uchwale Zarząd winien zawiadomić członka w ciągu 14 dni 

    od daty jej podjęcia. W przypadku odmowy, w zawiadomieniu należy podać uzasadnienie 

    uchwały oraz pouczyć o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w terminie  

    14 dni od daty otrzymania oświadczenia. 

    Odwołanie winno być rozpatrzone w terminie 3 miesięcy od dnia jego wniesienia. 

    Uchwała Rady Nadzorczej jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. 

 

8. Zarząd prowadzi rejestr członków, zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce  

    zamieszkania a w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi ich nazwę 

    i siedzibę, liczbę zadeklarowanych i wniesionych udziałów, wysokość wniesionych 

wkładów mieszkaniowych i budowlanych, zmiany powyższych danych, datę przyjęcia w 

poczet członków oraz datę ustania członkostwa. 

     

9. Członek Spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka ma prawo przeglądać rejestr 

członków. 
 

10. Zarząd nie może odmówić przyjęcia do Spółdzielni : 

1) osoby, której małżonek jest członkiem Spółdzielni, 

2) byłego małżonka, któremu po rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa z członkiem 

Spółdzielni przypadło prawo do lokalu, 

3) małżonka zmarłego członka, jeżeli spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 

przysługiwało  obojgu małżonkom, 

4) osoby, która posiada roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o 

ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub umowy o budowę 

 lokalu na podstawie art.15 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, 

5) właściciela lokalu podlegającego przepisom ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych a  

 także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu lub ekspektatywy tego prawa, 

 spadkobiercy, zapisobiercy i licytanta, 

6) osoby, która nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ekspektatywę tego  

    prawa w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji lub przetargu organizowanego 

przez Spółdzielnię. 

 

11. Jeżeli nabycie praw określonych w ust.10 pkt 5 i 6 następuje przez kilka osób, członkiem 

      Spółdzielni może zostać tylko jedna z nich. 
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12. Spółdzielnia może odmówić przyjęcia w poczet członków osoby, której postępowanie 

      wobec Spółdzielni uzasadniałoby jej wykluczenie w przypadku gdyby była członkiem, 

      a także jeżeli ubiega się o członkostwo w związku z wykluczeniem byłego członka, a 

      przyczyny wykluczenia także jej dotyczą. 

 

 

                         § 4 
 
 
USTANOWIENIE SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALU 
MIESZKALNEGO 
 
    
1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego 

Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania przez czas 

nieoznaczony, a członek  zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać 

opłaty określone w ustawie  i w statucie Spółdzielni. 

 

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku 

    stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni. 

 

3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na 

     spadkobierców i nie podlega egzekucji. 

 

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

    między członkiem a Spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego 

prawa do  lokalu mieszkalnego. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w 

formie pisemnej. 

 

5. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby 

    albo do małżonków.  Jeżeli spółdzielcze prawo do mieszkania ma należeć do obojga 

małżonków i oboje są członkami Spółdzielni, umowa o ustanowienie spółdzielczego 

prawa do lokalu winna być wystawiona na rzecz obojga małżonków. 

 

6. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu wygasa z chwilą  ustania  członkostwa oraz 

    w innych przypadkach wskazanych w statucie. W razie gdy przysługuje ono małżonkom, 

    wygaśnięcie następuje z chwilą ustania członkostwa obojga  małżonków. 

 

7. Umowa o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego 

zawarta z innym członkiem przed wygaśnięciem prawa do tego lokalu jest nieważna. 

 

8.  Z członkiem ubiegającym się o ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego  

     Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa taka, zawarta w formie pisemnej   

pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu 

lokalu, umowy o ustanowienie lokatorskiego prawa do tego lokalu, a ponadto powinna 

zawierać : 

 1) zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w  

     części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego oraz do  

     uczestniczenia w innych zobowiązaniach Spółdzielni związanych z budową, 
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      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 warunków rozwiązania umowy. 

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

Spółdzielni lub Spółdzielnię. 

 

10. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek Spółdzielni 

     lub jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie  dotrzymał tych 

     warunków umowy, bez których dalsza realizacja zadania  inwestycyjnego lub 

     ustanowienie spółdzielczego prawa do lokali wzniesionych w ramach wspólnie  

     realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby poważnie utrudnione. 

 

11.Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego, 

chyba, że strony postanowią inaczej. 

 

12. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nie podlega przekształceniu na 

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu wybudowanego z udziałem środków  

Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. 

 
 
         § 5 

 
 
USTANIE CZŁONKOSTWA I ROSZCZENIE O USTANOWIENIE 
SPÓŁDZIELCZEGO  LOKATORSKIEGO  PRAWA  DO  LOKALU 
 

 

1. W przypadku ustania członkostwa w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o 

    ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, małżonkowi, 

    dzieciom i innym osobom bliskim, które miały  z członkiem zamieszkać w tym lokalu 

    przysługują roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy zgodnie z 

    postanowieniami umowy o budowę lokalu. 

 

2. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust.1, konieczne jest złożenie w terminie 

    jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do 

    zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu  

    mieszkalnego. 

 

3. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych o wyborze osoby upoważnionej, rozstrzyga  

    sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym  upływie wyznaczonego przez  

    Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia. 

 

4. Osoba przyjęta w poczet członków Spółdzielni w wypadku, o którym mowa w ust.1, 

    staje się stroną umowy o budowę lokalu wiążącej osobę, której członkostwo ustało. 

 

5. W wypadku ustania członkostwa w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o budowę 

    lokalu osobom, o których mowa w ust.1, przysługują roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni 

    i zawarcie umowy. 
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6. Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa, małżonkowie 

    powinni w terminie jednego roku zawiadomić Spółdzielnię, któremu z nich przypadło  

    spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego albo przedstawić  dowód wszczęcia 

    postępowania sądowego o podział tego prawa. Były małżonek nie będący członkiem  

    Spółdzielni powinien złożyć deklarację członkowską w terminie 3 miesięcy od dnia, w  

    którym przypadło mu prawo do lokalu. 

 

 

7. Jeżeli małżonkowie nie dokonają czynności, o których mowa  w ust. 1, Spółdzielnia  

    wyznaczy im w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o 

    skutkach jakie może spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego 

    terminu Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego 

    prawa do lokalu. 

 
8. Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze  lokatorskie prawo do lokalu  

    mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. 

    Małżonek ten, jeżeli nie jest członkiem Spółdzielni, powinien w  terminie jednego roku 

    od dnia śmierci współmałżonka złożyć deklarację członkowską. 

 

9. Jeżeli małżonek nie dokona czynności, o której mowa w ust.1 Spółdzielnia wyznaczy mu  

    w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie  

    może spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu  

    Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do 

lokalu. 

 
 
     § 6 

 
 
WYGAŚNIĘCIE PRAWA DO LOKALU I ROSZCZENIA O USTANOWIENIE 
SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALU. 
 

 

1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego  

    w następstwie nie dokonania czynności, o których mowa w § 4 ust. 8 roszczenia o przyjęcie 

do Spółdzielni i zawarcia umowy o ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu 

mieszkalnego przysługują zamieszkałym razem z byłymi małżonkami lub jednym z nich: 

dzieciom i innym osobom bliskim. 

 

2. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w  

    następstwie ustania członkostwa lub nie dokonania czynności, o których mowa w § 5 ust.1 

roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego 

lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują zamieszkałym razem z byłym 

członkiem: małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim. 
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3.  Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, konieczne jest złożenie w terminie  

     jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do                    

zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu     

mieszkalnego. 

 W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, o wyborze osoby upoważnionej   

rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie 

wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje 

Spółdzielnia. 

 

 

       § 7 
 
 
SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO 
 
 

1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia 

zobowiązuje się oddać członkowi do używania lokal mieszkalny, dom jednorodzinny lub 

lokal o innym przeznaczeniu jak : lokal użytkowy, garaż, miejsce postojowe w garażu 

wielostanowiskowym, a członek zobowiązuje się wnieść wkład budowlany oraz  uiszczać 

opłaty określone w ustawie i w statucie Spółdzielni. 

 

2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może być ustanowione w budynku 

stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni. 

 

3. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu powstaje z chwilą zawarcia między   

członkiem a Spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa 

do     lokalu.   Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

 

4. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może należeć do kilku osób, z tym, że 

członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba, że przysługuje ono wspólnie 

małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w 

postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez 

Spółdzielnię terminu wystąpienia do Sądu wyboru dokonuje Spółdzielnia. 

 

5. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na 

spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym. 

 

 6.  Zbycie własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany. Dopóki prawo 

to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne. 

 

 7.  Zbycie prawa do części lokalu mieszkalnego jest nieważne. 

 

 8. Umowa zbycia własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu     

notarialnego. 

 

  9. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy prawa,        

spadkobiercy, licytanta jeżeli odpowiada on wymaganiom statutu. 
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§ 8 

 
 
ZASADY ZASIEDLANIA MIESZKAŃ 
 
 

1. Wielkość przydzielonego lokalu mieszkalnego powinna odpowiadać potrzebom członka, 

jego rodziny i innych osób pozostających z członkiem we wspólnym gospodarstwie 

domowym w chwili przydziału tego lokalu. 

 

2. Osobami uprawnionymi do zamieszkania w przydzielonym członkowi mieszkaniu są osoby 

wymienione w umowie o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego. 

 

3. Przydzielony lokal winien być zasiedlony w terminie trzydziestu dni od daty postawienia 

go do dyspozycji członka. 

 

4. W uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony przez Zarząd 

Spółdzielni. 

 
5. Nie zasiedlenie lokalu w terminie określonym w  ust.3 powoduje wygaśnięcie prawa   do 

lokalu. 

 

6. Członek dla którego rezerwowano lokal pokrywa koszty czynszu i spłaty kredytu wraz z   

odsetkami do czasu postawienia go do dyspozycji innego członka. 

 

 

§ 9 
 
 
ZAMIANA MIESZKAŃ 
 
1. Członkowie Spółdzielni mogą dokonywać zamiany między sobą zajmowanych lokali, jak  

    również zamiany z najemcami lokali mieszkalnych, właścicielami domów a także z  

    właścicielami lokali stanowiących odrębne nieruchomości. 

 

2. Zamiana lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo  do  

    lokalu możliwa jest po wyrażeniu przez Spółdzielnię wstępnej zgody na przyjęcie w  

    poczet członków osoby, która ma zamieszkać w lokalu po zamianie i zawarcie z nią 

umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Zamiana między 

członkami różnych Spółdzielni uzależniona jest od wyrażenia zgody zainteresowanych 

Spółdzielni. 

 

3. Zamiana mieszkań między członkiem spółdzielni a najemcą lokalu mieszkalnego 

uzależniona jest od wyrażenia zgody przez dysponenta lokalu zajmowanego przez najemcę 

i zawarcia z dotychczasowym członkiem umowy najmu. 

 

4. Spółdzielnia rejestruje wnioski o zamianę mieszkań składane przez członków nie mających 

partnerów do zamiany wzajemnej. 
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5. Spółdzielnia w granicach istniejących możliwości powinna realizować wnioski, o których 

mowa w ust.1 przez wskazanie członkowi innego mieszkania w zamian za  zwolnienie 

dotychczas zajmowanego i postawienie go do dyspozycji Spółdzielni. 

 

6. W wypadku zamiany mieszkań własnościowych między członkami na podstawie aktu  

    notarialnego, członkowie wchodzą w prawa i obowiązki ciążące na tych mieszkaniach. 

    W księgach Spółdzielni nie dokonuje się aktualizacji wkładów budowlanych, a jedynie 

    następuje zmiana imion i nazwisk członków przyjmujących lokale zamienne. 

    Członkowie przejmujący mieszkanie obciążone spłatą kredytu bankowego wraz ze 

    skapitalizowanymi odsetkami od kredytów i odsetkami przejściowo wykupionymi przez 

    budżet, składają odpowiednie - oświadczenia w akcie notarialnym o przyjęcie zobowiązań 

    do spłaty. 

 

7. Zarząd Spółdzielni może odmówić zamiany mieszkania członkowi który : 

    1) nie wnosi regularnie opłat czynszowych 

    2) nie utrzymuje w należytym stanie lokalu mieszkalnego w którym zamieszkuje 

    3) narusza regulamin porządku domowego i współżycia mieszkańców 

 

8. Wnioski w sprawie zamiany mieszkań Zarząd realizuje przez : 

    1) wydanie umów o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu o ile członkowie ubiegali 

się zgodnie o wymianę mieszkań  między sobą  

 2) ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu do którego prawo wygasło 

  3) ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu w nowo wybudowanym budynku 

 

 

       § 10 
 

      
1. Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą Międzyzakładowej 

Spółdzielni Mieszkaniowej „DOM” w dniu 26 sierpnia 2004 roku uchwałą Nr 25/2004 z 

dnia 26 sierpnia 2004 roku i wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

2. Traci moc „Regulamin w sprawie przyjęć w poczet członków, przydziału i zamiany 

mieszkań” z dnia 23.10.1991r. 

 

 

 

 


