
REGULAMIN 
W SPRAWIE NADAWANIA LUB UTRATY CZŁONKOSTWA 

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM 
 
 

I. Nabywanie członkostwa Spółdzielni. 
 

§ 1 
 

Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna lub prawna, która spełnia warunki  
określone w ustawach, Statucie oraz w niniejszym regulaminie. 
 

§ 2 
 

1. Warunkiem uprawniającym do ubiegania się o członkostwo Spółdzielni jest 
posiadanie prawa do:  

a) spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, stanowiącego 
własność Spółdzielni, 

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, pomieszczenia lub garażu 
bądź też udziału w tym prawie, stanowiącym własność Spółdzielni, 

c) odrębnej własności lokalu, pomieszczenia lub garażu bądź też udziału w 
tym prawie powstałego w wyniku przekształcenia na podstawie ustawy o 
spółdzielniach mieszkaniowych a Spółdzielnia pełni rolę zarządcy bądź 
zarząd powierzony w oparciu o przepis zawarty w art. 27 ust. 2 ustawy z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. 
Nr 119, poz. 1116 z późniejszymi zmianami) w przypadku wyodrębnienia 
się wspólnoty. 

2. O członkostwo Spółdzielni może się ubiegać osoba bliska osoby, która posiadała 
prawo do lokatorskiego mieszkania spółdzielczego, która przestała być członkiem 
Spółdzielni w wyniku ustania członkostwa. 

3. O członkostwo może się ubiegać osoba, której sąd przyznał spółdzielcze prawo do 
lokalu. 

4. Członkiem Spółdzielni może być również współmałżonek członka Spółdzielni       
-  nawet wtedy, gdy nie posiada praw do lokalu małżonka. 

 
§ 3 

 

1. Warunkiem wystąpienia o członkostwo Spółdzielni jest złożenie wypełnionej          
i podpisanej przez uprawnioną osobę deklaracji członkowskiej wraz z dokonaniem 
wpłaty wpisowego i udziału członkowskiego. 

2. W przypadku wystąpienia o nadanie członkostwa osobie niepełnoletniej, deklarację 
w jej imieniu podpisuje przedstawiciel ustawowy, kurator ustanowiony przez sąd, 
lub opiekun prawny. 

3. Deklarację członkowską osoby prawnej podpisują jej przedstawiciele. 
 

§ 4 
 

1. Decyzję o przyjęciu w poczet członków podejmuje Zarząd Spółdzielni. 
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2. W imieniu Zarządu Spółdzielni podpisy składają przynajmniej dwaj jego 
członkowie. 

3. Przyjęcie w poczet członków Spółdzielni następuje z chwilą złożenia podpisów na 
deklaracji członkowskiej przez osoby o których mowa w ust. 2. 

4. Dodatkowo podjętą uchwałą Zarządu można udokumentować fakt przyjęcia           
w poczet członków Spółdzielni. 

 
§ 5 

 
1. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet 

członków Spółdzielni w terminie miesiąca od złożenia deklaracji członkowskiej 
oraz wpłacenia wpisowego i udziału. 

2. Osobę przyjętą w poczet członków Spółdzielni, powiadamia się o uzyskanym 
członkostwie w terminie 14 dni od podjętej przez Zarząd decyzji, podając nadany 
numer członkowski. 

3. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej może odmówić przyjęcia w poczet członków 
Spółdzielni, jeżeli: 

a) osoba ubiegająca się o członkostwo nie spełnia wymogu uprawniającego do 
jego nabycia, 

b) osoba ubiegająca się o członkostwo nie udokumentowała faktu 
uprawniającego ubiegania się o członkostwo Spółdzielni, 

 
4. O fakcie odmowy przyjęcia w poczet członków Spółdzielni, powiadamia się 

zainteresowaną osobę terminie dwutygodniowym od daty decyzji Zarządu, 
pouczając o możliwości odwołania się do Rady Nadzorczej Spółdzielni                   
w terminie miesiąca oraz prawie odwołania do Sądu Powszechnego. 

 
 
 

II. Utrata członkostwa Spółdzielni. 
 

§ 6 
 
Członkostwo Spółdzielni ustaje z chwilą: 

1) zgonu członka Spółdzielni, 
2) upływu terminu wypowiedzenia członkostwa, dokonanego przez członka 

Spółdzielni, 
3) członkostwo ustaje w sytuacjach przewidzianych w Statucie lub ustawach. 

 
§ 7 

 
1. Zarząd Spółdzielni występuje do Rady Nadzorczej z wnioskiem o podjęcie 

uchwały w sprawie wykluczenia lub wykreślenia. 
2. Wykreślenie z członkostwa osób, które posiadały członkostwo, a w wyniku 

niezależnych działań od Spółdzielni – przestały spełniać warunki do ubiegania się 
o członkostwo Spółdzielni – Rada Nadzorcza podejmuje uchwały o ich 
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wykreśleniu każdorazowo odrębnie dla każdej osoby. Uchwały te podejmowane są 
w oparciu o złożone wnioski Zarządu po ukończeniu każdego kwartału. 

3. Utrata warunków ubiegania się o członkostwo, o której mowa w ust. 2 następuje, 
gdy m.in.: 
1) zbyte zostało spółdzielcze prawo do lokalu, przez osoby, które wywodziły 

prawo ubiegania się o członkostwo, w związku z posiadaniem tego prawa, 
2) w wyniku podjętej przez wspólnotę uchwały, Spółdzielnia przestała pełnić 

funkcję Zarządcy nieruchomości, w której położona jest odrębna własność 
członka Spółdzielni, 

3) nastąpił rozwód lub unieważnienie małżeństwa, w związku z tym były 
małżonek, który posiadał prawo ubiegania się o członkostwo – utracił je, 

4. Zawiadomienie o wykreśleniu członka wysyła się na adres lokalu, do którego dana 
osoba posiada lub posiadała prawo, chyba, że wskaże ona inny adres do 
korespondencji. 

 
§ 8 

 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie 
regulacje zawarte w Statucie Spółdzielni lub w obowiązujących ustawach. 

 
 
Regulamin przyjęty został przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej  
Uchwałą nr 47/2009 w dniu 24.06.2009 r.   
 
 
 
    Sekretarz                         Przewodniczący 
 
……………..…...            ………………… 
/Tadeusz Surma/              /Piotr Ksiądz/ 


