
OMÓWIENIE   ZMIANY   STATUTU

wprowadzenie

W związku z ustawą z 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z
2017r.,  poz.  1596)  Spółdzielnia  zobowiązana  jest  dokonać  zmiany  dotychczasowego
statutu  tak,  aby  był  dostosowany  do  nowych  wymagań  prawnych,  organizacyjnych  i
ekonomicznych.
Ustawa  w  art.  8.1  określiła  termin  12  miesięcy  od  dnia  wejścia  w  życie  ustawy  na
zgłoszenie zmian statutu do Krajowego Rejestru Sądowego.
Nowe wymagania ustawowe dotyczą:
- udziału w walnym zgromadzeniu pełnomocników
- członkostwa w spółdzielni,
- udziału członkowskiego i wpisowego,
- ustanawiania i wygaszania praw do lokali oraz rozliczeń finansowych z tym związanych,
- przekształcania praw do lokali oraz rozliczeń z tym związanych,
- zarządzania nieruchomościami,
- rozliczeń finansowych z właścicielami – byłymi członkami.

Nowelizacja ustawy jednoznacznie powiązała członkostwo w spółdzielni  z posiadaniem
prawa do lokalu lub jego ekspektatywą. Taki  wymóg wynika z treści  wyroku Trybunały
Konstytucyjnego z 5 lutego 2015r. (sygn. akt K 60/13)
Członkostwo  powstaje  z  mocy  prawa,  czyli  bez  konieczności  składania  deklaracji
członkowskiej i wnoszenia wpisowego i udziałów.
Nowelizacja ustawy zapewnia członkom uczestnictwo w obradach Walnego Zgromadzenia
poprzez pełnomocnika – jeden pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka.
Kolejna  zmiana  dotyczy  powstawania  Wspólnot  z  zasobów  spółdzielni.  Jeżeli  w
określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości zostanie
wyodrębniona własność wszystkich lokali i w terminie 3 miesięcy od dnia wyodrębnienia
własności ostatniego lokalu podjęta zostanie uchwała, że nadal do zarządzania stosowana
będzie ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, to zarząd kontynuowany będzie przez
Spółdzielnię Mieszkaniową. 
Nadto, w związku ze zmianą ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Spółdzielnia nie
może podejmować decyzji  o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
osobie,  która  m.in.  popełnia  wykroczenie  przeciwko   obowiązującemu  porządkowi
domowemu czy zalega z opłatami. O wygaśnięciu prawa do lokalu decydować będzie sąd.

Przygotowany do uchwalenia statut Spółdzielni dostosowuje  przepisy do  znowelizowanej
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz do  wyroków Trybunału Konstytucyjnego.



1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
    SPÓŁDZIELNI

Spółdzielnia   nadal  może prowadzić różnego rodzaju działalności,  jeżeli  działalność ta
związana jest bezpośrednio z podstawowym celem działania Spółdzielni, tj zaspokajanie
potrzeb  mieszkaniowych  członków oraz  ich  rodzin.  W  szczególności  może  zarządzać
nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków.
Spółdzielnia, tak jak dotychczas może wypełniać rolę dewelopera tj. budować lub nabywać
budynki  w celu  sprzedaży znajdujących się  w tych  budynkach lokali  mieszkalnych lub
lokali  o  innym  przeznaczeniu.  Działalność  deweloperska  oparta  jest  na  zasadach
komercyjnych.

2. CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

W zakresie członkostwa w spółdzielni, ustawa wprowadziła istotną zmianę.
Na podstawie art. 3 uosm członkiem Spółdzielni  z mocy prawa staje się osoba fizyczna z
chwilą  nabycia  prawa  do  lokatorskiego  prawa  do  lokalu  mieszkalnego  bądź
własnościowego prawa do lokalu (mieszkalnego i użytkowego), a także z chwilą nabycia
roszczenia o ustanowienie odrębnej własności lokalu.
Członkostwo  z  mocy  prawa  wiąże  się  z  brakiem  obowiązku  składania  deklaracji
członkowskiej i wnoszenia udziału oraz wpisowego.
Członkostwo  w  Spółdzielni  jest  dobrowolne  wyłącznie  dla  właścicieli  wyodrębnionych
lokali.
Przepis  dotyczący członkostwa osób prawnych się nie zmienił.

Zmianie  uległa  zasada  ustania  członkostwa.  dodany  w  ustawie  o  spółdzielniach
mieszkaniowych ust. 8 wyłącza stosowanie przepisów prawa spółdzielczego w zakresie
wystąpienia ze spółdzielni, wykluczenia i wykreślenia z rejestru członków. 
W świetle nowych przepisów członkostwo w spółdzielni ustaje z chwilą utraty prawa do
lokalu. 
Nadto  członkostwo  ustaje  w  przypadku  powstania  wspólnoty.  Jednakże  w  terminie  3
miesięcy  od  dnia  wyodrębnienie  ostatniego  lokalu  właściciele  większością  głosów
obliczoną według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej mogą podjąć uchwałę, że
w zakresie ich praw i  obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną  stosuje się
przepis art. 27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

3. POSTĘPOWANIE  WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE

W  obecnym  stanie  prawnym  w  żadnej  sprawie  między  Spółdzielnią  a  członkiem
postępowanie wewnątrzspółdzielcze nie jest obligatoryjne.
W projekcie statutu, tak jak dotychczas, Spółdzielnia określiła w jakich sprawach między
członkiem a  Spółdzielnią  przysługuje  prawo odwołania  się  od  uchwał  podjętych  przez
Zarząd  do  Rady  Nadzorczej   oraz  od  uchwał  podjętych  przez  Radę  do  Walnego
Zgromadzenia.
Inne  przepisy  statutu,  pomimo  zapisów  o  postępowaniu  wewnątrzspółdzielczym   nie
ograniczają dochodzenia przez członków ich praw na drodze sądowej.  Stanowią,  iż w
przypadku zaskarżenia przez członka uchwały w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym i
sądowym, postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu.



4. ORGANY  SPÓŁDZIELNI

Tak jak dotychczas organami  Spółdzielni  jest  Walne Zgromadzenie,  Rada Nadzorcza i
Zarząd. 
W  zakresie  kompetencji  należnym  organom  samorządowym  nie  dokonywano  zmian.
Kompetencje te  mieszczą się  w przepisach ustawy o  spółdzielniach mieszkaniowych i
ustawy prawo spółdzielcze.
Nie  dokonywano  zmian  w  zakresie  przeprowadzania  wyborów  do  tych  organów,
odwoływania z pełnionych funkcji, jak również w zakresie sposobu obradowania. Zapisy
dotychczasowego statutu są zgodne z owiązującymi  przepisami.
Istotnym,  nowym  zapisem  jest  dopuszczenie  członka  -  osoby  fizycznej  do  udziału  w
walnym zgromadzeniu poprzez pełnomocnika.
Dotychczas pełnomocnik mógł  reprezentować na walnym zgromadzeniu  jedynie osoby
prawne lub  członków nie  mających  zdolności  do  czynności  prawnych  lub  członków z
ograniczoną zdolnością do czynności prawnych.

5. TYTUŁY  PRAWNE  DO  LOKALI

W Spółdzielni nadal będą występować następujące tytuły prawne do lokali:
- spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
- odrębna własność lokalu,
- najem lokalu.
Natomiast zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na rzecz członków  Spółdzielnia może
wykonywać poprzez ustanawianie tytułu prawnego 
- spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
- odrębnej własności lokalu mieszkalnego
- wynajmować lokale mieszkalne.

5.1 lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
Po nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 20 lipca 2017r.  zaczęły
obowiązywać nowe przepisy dotyczące wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa
do lokalu mieszkalnego. 
Prawo to wygasa w dwóch sytuacjach:  w wyniku śmierci członka – przy czym jeżeli zmarł
jeden z małżonków to spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,  które przysługiwało im
wspólnie, przypada drugiemu małżonkowi oraz w wyniku orzeczenia sądu.
Uchylone  zostały  przepisy  dotyczące  wykluczenia  ze  spółdzielni  (np.  w  związku  z
zaległościami czynszowymi lub łamaniem przepisów regulaminu porządku domowego).
Po  nowelizacji  ustawy  prawo  spółdzielcze,  w  przypadku  zaległości  z  zapłatą  opłat
eksploatacyjnych  za  okres  co  najmniej  6  miesięcy,  rażącego  lub  uporczywego
wykraczania  osoby  korzystającej  z  lokalu  przeciwko  porządkowi  domowemu  albo
niewłaściwego zachowania czyniącego korzystanie z innych lokali uciążliwym, spółdzielnia
może  w  trybie  procesu  żądać  orzeczenia  przez  sąd  o  wygaśnięciu  spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. 

5.2 własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
Nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu staje się członkiem spółdzielni
z mocy prawa. 
Przed  zmianą  przepisów  członkostwo  osób  posiadających  tytuł  prawny  do  mieszkań
własnościowych, było dobrowolne.
Prawo to może należeć do kilku osób, z tym że członkiem Spółdzielni może być jedna z
nich, chyba że należy wspólnie do małżonków.



5.3 własnościowe prawo do lokalu użytkowego
Nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu staje się członkiem spółdzielni
z mocy prawa.
Prawo to może należeć do kilku osób, z tym że członkiem Spółdzielni może być jedna z
nich, chyba że należy wspólnie do małżonków.

5.4 prawo odrębnej własności
W związku z  nowelizacją  uosm, dotychczasowy podany w statucie   termin  rozliczenia
kosztów budowy z 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania, został skrócony
do  3  miesięcy.  Jeżeli  Spółdzielnia  nie  zachowa terminu  jej  roszczenie  o  uzupełnienie
wkładu budowlanego wygasa.
W projekcie statutu wprowadzono również zasadę wielopodmiotowości  prawa odrębnej
własności lokalu. Oznacza to, że ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić
na  rzecz  małżonków,  a  także  kilku  osób  wskazanych  przez  osobę  ubiegającą  się  o
ustanowienie odrębnej własności, które wspólnie z nim ubiegają się o budowę lokalu i o
ustanowienie prawa odrębnej własności (art. 21 ust. 2 uosm)

5.5 najem lokalu
Spółdzielnia może budować lub nabywać budynki w celu wynajmowania
lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu (np. lokalu użytkowych, garaży).
Do  najmu  lokali  mieszkalnych  w  budynkach  stanowiących  własność  Spółdzielni  mają
zastosowanie  przepisy  o  ochronie  praw  lokatorów,  mieszkaniowym zasobie  gminy  i  o
zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733 z zm.), określające wysokość
kaucji,  tryb  rozwiązywania  umowy  najmu  oraz  opróżnienia  lokalu,  a  także  procedury
zmiany wysokości opłat.
Przedmiotem  wynajmowania  nie  mogą  być  lokale  mieszkalne,  do  których  wygasło
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, gdyż zgodnie z art. 11 ust. 2 uosm
Spółdzielnia  obowiązana  jest  w  terminie  3  miesięcy  ogłosić  przetarg  na  ustanowienie
odrębnej własności lokalu.
Natomiast najem lokali użytkowych ma charakter wolnorynkowy.

6. ZASADY  ZASPOKAJANIA   POTRZEB   LOKALOWYCH   CZŁONKÓW

6.1 zasady ustalania kolejności zaspokajania potrzeb lokalowych członków

Statut  Spółdzielni  reguluje  zasady  dysponowania  przez  Spółdzielnię  lokalami
mieszkalnymi, do których wygasło spółdzielcze lub własnościowe prawo do lokalu.

Zadysponowanie przez Spółdzielnię  mieszkań zajmowanych dotychczas na warunkach
spółdzielczego lokatorskiego prawa uwzględnia trzy sytuacje:
1) zadysponowanie na rzecz osoby bliskiej członka, którego prawo do mieszkania wygasło
2)  ustanowienie  spółdzielczego  lokatorskiego  prawa  do  lokalu  na  rzecz  osoby,  której
prawo wygasło w powodu nieuiszczenia opłat eksploatacyjnych (art. 161 uosm)
3) zadysponowanie lokalem mieszkalnym, jeżeli   nastąpiło opróżnienie lokalu.  W takiej
sytuacji  Spółdzielnia  organizuje  przetarg na ustanowienie odrębnej  własności  lokalu,  a
ceną  wywoławczą  będzie  rynkowa  wartość  lokalu  określona  przez  rzeczoznawcę
majątkowego.



Zadysponowanie  przez  Spółdzielnię  lokalem  zajmowanym  dotychczas  na  warunkach
własnościowego prawa do mieszkania uwzględnia dwie sytuacje:
- jeżeli prawo to jest obciążone hipoteką, to prawo to nie wygasa lecz
  przechodzi na Spółdzielnię, a Spółdzielnia zobowiązana jest zbyć to prawo
  w drodze przetargu w terminie 6 miesięcy
- jeżeli prawo to nie jest obciążone hipoteką, to prawo to wygasa,
  a Spółdzielnia organizuje przetarg na ustanowienie odrębnej własności
  lokalu.

6.2 zamiana mieszkań
W zapisach statutu dotyczących zamiany mieszkań nie zaszły zmiany. Tak jak dotychczas
w Spółdzielni występują dwie formy zamiany:
- zamiana cywilna
- zamiana spółdzielcza.
Zamiana  cywilna występuje  wyłącznie  przy  spółdzielczym  własnościowym  prawie  do
lokalu oraz prawie odrębnej własności. 
Umowa zamiany takich lokali wymaga formy aktu notarialnego.
Zamiana  spółdzielcza występuje  gdy  członkowie  tej  samej  spółdzielni  lub  różnych
spółdzielni, posiadający lokatorskie bądź własnościowe prawo do mieszkania wyrażą chęć
dokonania wzajemnej zamiany.
Przy  zamianie  mieszkań  lokatorskich  zamiana  nie  jest  dokonywana w  drodze  umowy
cywilno-prawnej lecz jako zamiana dokonywana przez Spółdzielnię.

7. ZASADY  WNOSZENIA   WKŁADÓW   ORAZ   ICH   ROZLICZANIA

Wkłady wymagane dla lokali nowo budowanych
Statut określa, że podstawą ustalania wysokości wkładu do lokalu nowo budowanego są
ponoszone przez Spółdzielnię  koszty  przedsięwzięcia  inwestycyjnego w skład,  którego
wchodzi dany lokal.
Określenie kosztu budowy lokalu i  wysokości wymaganego wkładu następuje w dwóch
etapach:
- wstępnie, na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
- ostatecznie, po zakończeniu realizacji danego przedsięwzięcia
  inwestycyjnego, ale nie później niż 3 miesiące od dnia oddania budynku do
  użytkowania.
Zasady rozliczania kosztów inwestycji  mieszkaniowych i ustalania wartości początkowej
określać będzie regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

Wkłady wymagane dla ustanowienia tytułu prawnego do lokalu z „odzysku”

W procedurze ustalania wkładu wymaganego dla ustanowienia tytułu prawnego do lokalu
z „odzysku” występują trzy warianty:
1) ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania na rzecz
   osoby bliskiej członka, którego prawo wygasło
2) ustanowienie odrębnej własności lokalu, do którego wygasło spółdzielcze
   lokatorskie prawo do mieszkania
3) ustanowienie odrębnej własności lokalu, do którego wygasło spółdzielcze
   własnościowe prawo do lokalu.
Jeżeli  Spółdzielnia  odzyskuje  do  swej  dyspozycji  mieszkanie  lokatorskie,  bądź
własnościowe  to  jest  zobowiązana  zorganizować  przetarg  na  ustanowienie  odrębnej
własności lokalu, w którym ceną wywoławczą jest wartość rynkowa lokalu.



Rozliczenie z tytułu wkładu w przypadku wygaśnięcia prawa do lokalu

W  przypadku  wygaśnięcia  spółdzielczego  lokatorskiego  lub  spółdzielczego
własnościowego  prawa  do  lokalu  Spółdzielnia  wypłaca  osobie  uprawnionej  wartość
rynkową tego lokalu. Jednakże przysługująca osobie uprawnionej wartość nie może być
wyższa  od  kwoty,  jaką  Spółdzielnia  uzyska  od  osoby  obejmującej  lokal  w  wyniku
przetargu.
Z  wartości  rynkowej  lokalu  potrąca  się  przypadającą  na  ten  lokal  część  zobowiązań
związanych z budową, w szczególności niewniesioną część wkładu.
Jeżeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych, potrąca się
również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten
lokal.
Warunkiem wypłaty wartości rynkowej lokalu jest opróżnienie mieszkania.

8. PRZEKSZTAŁCENIE  TYTUŁÓW  PRAWNYCH   DO LOKALI

Statut dopuszcza następujące przekształcenia praw do lokali:
1. przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
   mieszkalnego w odrębna własność,
2. przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
   w odrębną własność,
3. przekształcenie najmu lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez
   Spółdzielnię był mieszkaniem zakładowym przedsiębiorstwa państwowego,
   państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, 
   w odrębną własność lokalu,
4.  przekształcenie najmu lokalu użytkowego zajmowanego przez najemcę,
    który poniósł w pełnym zakresie koszty budowy tego lokalu w odrębną
    własność

Niedopuszczalne  jest  przekształcenie  spółdzielczego  lokatorskiego  prawa  do  lokalu
mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

8.1 Przeniesienie własności lokalu na członka, któremu przysługuje spółdzielcze
     lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

Na  pisemne  żądanie  członka  Spółdzielnia  jest  obowiązana  zawrzeć  z  tym  członkiem
umowę przeniesienia własności lokalu, po dokonaniu przez niego:
1) spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań związanych z budową,
   w tym szczególnie odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz 
   z odsetkami, a jeżeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy ze środków
   publicznych – spłaty przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu 
  w kwocie podlegającej odprowadzeniu do budżetu państwa
2) spłaty przypadających na jego lokal zobowiązań Spółdzielni z tytułu kredytów
  i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomości, w której
   znajduje się lokal,
3) spłaty zadłużenia z tytułu kosztów związanych z eksploatacją  i utrzymaniem
    nieruchomości w częściach przypadających na jego lokal.

Statut dopuszcza możliwość przeniesienia własności lokalu mieszkalnego wybudowanego
z udziałem środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na warunkach finansowych
określonych w tej ustawie.



8.2 Przeniesienie własności lokalu na członka, któremu przysługuje spółdzielcze
     własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu

Przed podpisaniem aktu notarialnego dotyczącego przeniesienia własności lokalu, członek
obowiązany jest do spłaty:
- przypadających na ten lokal części zobowiązań związanych z budową, w tym w
  szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz
  z odsetkami,
- spłaty przypadających na jego lokal zobowiązań Spółdzielni z tytułu kredytów i pożyczek
  zaciągniętych na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomości, w której znajduje się
  lokal,
- spłaty zadłużenia z tytułu kosztów związanych z eksploatacją  i utrzymaniem
   nieruchomości w częściach przypadających na jego lokal.

9. GOSPODARKA   SPÓŁDZIELNI

Spółdzielnia prowadzi działalność na zasadach rachunku gospodarczego.

Działalność Spółdzielni jest finansowana:
- funduszami własnymi Spółdzielni,
- wkładami mieszkaniowymi i budowlanymi członków,
- przychodami ze świadczonych usług,
- innymi środkami finansowymi.
Spółdzielnia  może  korzystać  z  kredytów  bankowych  i  pożyczek  do  wysokości
nieprzekraczającej najwyższej sumy zobowiązań, jaką określi Walne Zgromadzenie.

Spółdzielnia  prowadzi  działalność  na  podstawie  rocznych  planów  gospodarczo-
finansowych określających:
- cele i zadania rzeczowe,
- wielkość nakładów jakie należy ponieść na realizację tych celów,
- źródła finansowania nakładów.

Spółdzielnia  prowadzi  rachunkowość  i  sporządza  roczne  sprawozdania  zgodnie  z
powszechnie obowiązującymi przepisami. 
Spółdzielnia prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o ustawę o rachunkowości; ustawę o
spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawę Prawo spółdzielcze.
Roczne  sprawozdania  finansowe  są  badane  przez  komisję  rewizyjną,  bądź  biegłego
rewidenta. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Rada Nadzorcza.

Spółdzielnia tworzy fundusze:
1) fundusz udziałowy, 
2) fundusz zasobowy, 
3) fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych, 
4) fundusz remontowy, 
5) fundusze specjalne 
6) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.



Inwestycje mieszkaniowe

Podejmowanie  przez  Spółdzielnię  przedsięwzięć  inwestycyjnych  jest  możliwe  po
zatwierdzeniu założeń organizacyjno-finansowych przez Radę Nadzorczą. 
Podstawą do rozpoczęcia realizacji inwestycji mieszkaniowych jest:
- plan rzeczowo-finansowy inwestycji,
- regulamin rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wartości początkowej,
  uchwalony przez Radę Nadzorczą.

Przepisy  statutu  nakładają  na  Spółdzielnię  obowiązek  rozliczenia  kosztów  budowy
mieszkań w terminie 3 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania.
Po upływie tego terminu roszczenie Spółdzielni o uzupełnienie wkładu wygasa.
Należy  podkreślić,  że  potrzeby  lokalowe  członków  muszą  być  zaspokajane  według
kosztów faktycznie ponoszonych.

Zarządzanie nieruchomościami

Spółdzielnia  ma obowiązek zarządzania nieruchomościami  stanowiącymi jej  mienie lub
mienie jej członków.
Jeżeli w poszczególnych nieruchomościach wyodrębniona została własność części lokali,
Spółdzielnia sprawuje zarząd powierzony tych nieruchomości.
Jednakże większość właścicieli lokali w budynku położonym w danej nieruchomości może
podjąć  uchwałę,  że  w  zakresie  ich  praw  i  obowiązków oraz  zarządu  nieruchomością
wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali.
Obowiązek stosowania przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
powstaje  po wyodrębnieniu własności ostatniego lokalu.

Uchwalony przez Walne Zgromadzenie statut obowiązywać będzie od chwili 
wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.
Do  chwili  wpisu  do  krs  zmiana  statutu  nie  wywołuje  skutków  prawnych.

==================


