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R E G U L A M I N 
 

PRZYJMOWANIA  W  POCZET  CZŁONKÓW,  USTANAWIANIA 
I   ZAMIANY   SPÓŁDZIELCZYCH   PRAW   DO   LOKALI  ORAZ   
ZMIANY  TYTUŁÓW  PRAW  DO  LOKALI  W  SM  „PARKITKA ” 

 
 

Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 
2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity : Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 
1116) oraz Statutu Spółdzielni.  
 
 

ROZDZIAŁ   I. 
 

PRZYJMOWANIE  W  POCZET  CZŁONKÓW. 

 
I. POSTANOWIENIA  OGÓLNE.   
 

§  1. 
 
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. 

 

3. Osoba fizyczna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni, o ile spełnia jeden               
z warunków określonych w Statucie Spółdzielni, a w szczególności : 

 

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

a/  spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego; 
b/  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym 

przeznaczeniu; 
c/  prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu. 
 

2/   jest małżonkiem członka Spółdzielni; 
 

3/  nabyła w postępowaniu o podział majątku dorobkowego po ustaniu małżeństwa, 
wskutek rozwodu lub jego unieważnienia, wkład mieszkaniowy lub spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu; 

 

4/  nabyła ekspektatywę spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub odrębnej 
własności lokalu w drodze dziedziczenia, zapisu lub umowy; 

 

5/  nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności              
w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, postępowania egzekucyjnego; 

 

6/ jest małżonkiem zmarłego członka, z którym wspólnie posiadali spółdzielcze 
lokatorskie prawo do lokalu; 

 

7/  jest małżonkiem, dzieckiem lub inną osobą bliską wspólnie zamieszkującą z byłym 
członkiem Spółdzielni, który posiadał spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu; 

 

8/  ubiega się o członkostwo w związku z zamianą lokalu mieszkalnego z członkiem 
Spółdzielni; 
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9/ ubiega się o ustanowienie spółdzielczego prawa do zajmowanego lokalu 
mieszkalnego, do którego prawo wygasło na skutek wykluczenia ze Spółdzielni                
i ustały przyczyny stanowiące podstawę wykluczenia. 

 
4. Osoba fizyczna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni również w przypadku, 

gdy nabyła w części ułamkowej w drodze dziedziczenia, zapisu lub umowy : 
 

1. ekspektatywę spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub odrębnej 
własności lokalu; 

 

2. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności, jednakże 
jeżeli nabycie nastąpiło na rzecz kilku osób, członkiem Spółdzielni może być tylko 
jedna z nich, chyba, że prawo przysługuje wspólnie małżonkom. 

 

5. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych Zarząd wyznacza zainteresowanym 
termin, nie krótszy niż 3 miesiące, na uzyskanie rozstrzygnięcia, w trybie postępowania 
nieprocesowego przed sądem, komu to uprawnienie przysługuje. 
W przypadku braku rozstrzygnięcia w wyznaczonym przez Zarząd terminie,  
zainteresowani winni przedłożyć zaświadczenie o złożeniu w tej sprawie wniosku do 
sądu. 
 

6. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zarząd terminu na wystąpienie do 
sądu, wyboru osoby, która zostanie przyjęta w poczet członków dokonuje Zarząd. 

 
§  2. 

 
1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków jest złożenie deklaracji. 
 

2. Deklaracja składana przez osobę fizyczną powinna być podpisana przez 
przystępującego do Spółdzielni własnoręcznie. 

 
§  3. 

 
1. Członkiem Spółdzielni może być osoba prawna. 
 

2. Osoba prawna może być przyjęta w poczet członków, o ile : 
 

1/ ubiega się o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 
mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu na podstawie zawartej ze 
Spółdzielnią umowy; 

 

2/  ubiega się o prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym 
przeznaczeniu na podstawie zawartej ze Spółdzielnią umowy;  

 

3/  nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym 
przeznaczeniu, bądź prawo odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, 
umowy, postępowania egzekucyjnego. 

 

3. Członkowi, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje prawo do ustanowienia na jego 
rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. 

 
§  4. 

 
1. Deklaracja składana przez osobę prawną lub spółkę powinna być podpisana przez 

osoby uprawnione do jej reprezentowania. 
 

2. Przystępująca do Spółdzielni osoba prawna winna do deklaracji dołączyć wyciąg                   
z właściwego rejestru. 
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§  5. 
 
1. Przyjmowane w poczet członków osoby fizyczne i osoby prawne otrzymują kolejne 

numery członkowskie wynikające z daty ich przyjęcia i wpisywane są do rejestru 
członków Spółdzielni. 

 

2. Prawo przeglądania rejestru członków Spółdzielni przysługuje członkowi Spółdzielni                 
i jego małżonkowi. 

 
II. CZŁONKOWIE  OCZEKUJ ĄCY  NA  USTANOWIENIE  PRAWA              

DO  LOKALU  MIESZKALNEGO  LUB  WŁASNO ŚCI  LOKALU  
MIESZKALNEGO.  

 
 

§  6. 
 
1. Ogół członków tworzą : 
 

1/  członkowie  zamieszkali, 
 

2/  członkowie  oczekujący. 
 

2. Członkami zamieszkałymi są członkowie, którzy posiadają spółdzielcze prawo do lokalu 
lub udział w tym prawie w budynku stanowiącym własność lub współwłasność 
Spółdzielni, a także właściciele lokali. 

 

3. Członkami oczekującymi w Spółdzielni są członkowie oczekujący na ustanowienie na 
ich rzecz spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub odrębnej własności lokalu 
mieszkalnego na podstawie : 

 

1/  zawartych umów w sprawie określenia kolejności przydziału mieszkania zgodnie               
z obowiązującymi dotychczas przepisami,  

 

2/  zawartych umów o budowę lokalu w realizowanej przez Spółdzielnie inwestycji. 
 

§  7. 
 
1. Członkowie oczekujący, o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 1 ewidencjonowani są                   

w oddzielnym rejestrze. 
 

2. Kolejność zawartych dotychczas umów w tej sprawie, ustalona na podstawie daty 
zgromadzenia wymaganego wkładu lub zaliczki na wkład budowlany  i daty złożenia 
wniosku o przydział mieszkania oraz daty przyjęcia do Spółdzielni, zostaje zachowana. 

 

3. W kolejności wynikającej z numeru umowy w sprawie określenia kolejności przydziału 
mieszkania członek ma prawo do zawarcia umowy o budowę lokalu mieszkalnego              
w każdej nowo realizowanej przez Spółdzielnię inwestycji, o ile w wyznaczonym przez 
Zarząd terminie przystąpił do umowy. 

 

4. O możliwości i terminie zawarcia umowy, o której mowa w ust. 3, członek 
powiadomiony jest pisemnie. 

 
§  8. 

 
1. Członkowie oczekujący na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego prawa do lokalu 

lub własności lokalu na podstawie zawartej umowy o budowę lokalu przyjmowani są            
w kolejności składania pisemnych wniosków. 
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2. Członkowie oczekujący, o których mowa w § 8 ust. 1, ewidencjonowani są w odrębnym 
rejestrze. 

 

3. Ogłoszenie o naborze członków, a tym samym przyjmowaniu wniosków o przyjęcie             
w poczet członków i zawarcie umowy o budowę podaje się do wiadomości publicznej za 
pośrednictwem prasy oraz poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Spółdzielni. 

 
 
 

ROZDZIAŁ  II. 
 

USTANAWIANIE  PRAW  DO  LOKALI  MIESZKALNYCH.  
 
 
 

§  9. 
 
1. Dla zaspokojenia potrzeb lokalowych członków w budynkach stanowiących własność 

Spółdzielni, Spółdzielnia może na ich rzecz ustanowić : 
 

1/  spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, 
 

2/  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, 
 

3/  prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego. 
 

2. Ustanowienie prawa do lokalu mieszkalnego w budynku wybudowanym z wykorzystaniem 
Krajowego Funduszu Mieszkaniowego następuje wyłącznie na warunkach spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do lokalu. 

 

3. Ustanowienie prawa do lokali w danym roku kalendarzowym ewidencjonowane są               
w rejestrze. 

 
§  10. 

 
1. Zaspokojenie potrzeb lokalowych członków następuje wg kolejności numerów dotychczas 

zawartych umów w sprawie kolejności przydziału mieszkania spółdzielczego. 
 

2. Niewykorzystane przez członków, o których mowa w ust. 1, propozycje zawarcia umów 
Spółdzielnia może przedkładać osobom nie będącym członkami Spółdzielni                           
w kolejności wynikającej z daty złożenia wniosku. 

 
I. UMOWY  O  BUDOWĘ  LOKALU.  
 
 

§  11. 
 
1. Z członkiem ubiegającym się o ustanowienie prawa do lokalu w realizowanej przez 

Spółdzielnię inwestycji Zarząd zawiera umowę o budowę lokalu. 
 

2. Umowa o budowę lokalu dla swojej ważności wymaga formy pisemnej. 
 

3. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka 
Spółdzielni lub Zarząd. 
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§  12. 
 
1. W wypadku ustania członkostwa w okresie oczekiwania na zawarcie umowy ustanowienia 

spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, małżonkowi, dzieciom                 
i innym osobom bliskim, które miały wspólnie z członkiem zamieszkiwać 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 prawa do lokalu mieszkalnego. 

 

3. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych Zarząd wyznacza zainteresowanym 
termin, nie krótszy niż 3 miesiące, na uzyskanie rozstrzygnięcia, w trybie postępowania 
nieprocesowego przed sądem, komu to uprawnienie przysługuje. W przypadku braku 
rozstrzygnięcia w wyznaczonym przez Zarząd terminie, zainteresowani winni przedłożyć 
zaświadczenie o złożeniu w tej sprawie wniosku do sądu. 
 

4. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zarząd terminu na wystąpienie do 
sądu, wyboru osoby, która zostanie przyjęta w poczet członków dokonuje Zarząd. 

 

5. 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. 

 
§  13. 

 
1. Z chwilą zawarcia umowy o budowę, której przedmiotem jest ustanowienie spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu bądź odrębnej własności lokalu, powstaje roszczenie 
o ustanowienie tego prawa zwane „ekspektatywą prawa do lokalu”. 

 

2. Ekspektatywa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu bądź odrębnej własności 
lokalu jest zbywalna, wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią 
przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.  

 

3. Nabycie ekspektatywy własnościowego prawa do lokalu bądź odrębnej własności lokalu 
obejmuje również wniesiony wkład budowlany albo jego część. 

 

4. Umowa zbycia ekspektatywy własnościowego prawa do lokalu bądź odrębnej własności 
lokalu wymaga formy aktu notarialnego. 

 
II. USTANOWIENIE  PRAW  DO  LOKALI  POCHODZ ĄCYCH  Z  ODZYSKU. 

 
 

§  14. 
 
1. Wybór osoby, z którą Spółdzielnia zawrze umowę ustanowienia spółdzielczego prawa 

do lokalu lub własności lokalu, odzyskanych przez Spółdzielnię następuje w trybie 
przedkładania ofert. 

 

2. W pierwszej kolejności oferty przedkładane są członkom oczekującym Spółdzielni,                
o których mowa w § 6 ust. 3 pkt 1 oraz osobom, które postawiły do dyspozycji 
Spółdzielni lokale na potrzeby wykonania eksmisji. 
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ROZDZIAŁ   III. 
 

ZAMIANA  LOKALI  MIESZKALNYCH. 
 
 

§  15. 
 
1. Spółdzielnia może dokonać zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny. 
 

2. Przez zamianę mieszkania należy rozumieć ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu 
mieszkalnego w zamian za zrzeczenie się uprawnień do dotychczas posiadanego 
prawa i postawienie go do dyspozycji Spółdzielni. 

 

3. Zamiany mieszkań dokonuje Zarząd na pisemny wniosek zainteresowanych stron. 
 

§  16. 
 
1. Realizacja zamiany lokalu mieszkalnego następuje poprzez : 
 

1/  ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w nowo realizowanym 
budynku bądź do lokalu, do którego prawo należące do innego członka wygasło, 

 

2/  zawarcie umów ustanowienia spółdzielczych praw do lokali, o ile członkowie ubiegali 
się zgodnie o wymianę mieszkań miedzy sobą, 

 

3/ zaproponowanie zamiany lokali mieszkalnych między członkami, którzy złożyli                   
w Spółdzielni wniosek o zamianę nie wskazując przedmiotu zamiany. 

 

2. Ponadto Zarząd jest zobowiązany umożliwić członkom wzajemną zamianę lokali 
mieszkalnych z osobami posiadającymi prawa do lokali nie stanowiących własności lub 
współwłasności Spółdzielni, o ile osoby te spełniają wymogi Statutu do przyjęcia                     
w poczet członków.  W takim przypadku realizacja zamiany wymaga zgody właścicieli 
tych lokali na jej dokonanie. 

 
§  17. 

 
1. Nie wskazujące przedmiotu zamiany wnioski członków Spółdzielnia rejestruje w kolejności 

wynikającej z daty ich złożenia z zachowaniem numeracji ciągłej. Rejestr wniosków                 
o zamianę lokalu mieszkalnego jest udostępniany osobom zainteresowanym zamianą. 

 

2. Zarząd realizuje złożone i zarejestrowane wnioski o zamianę w granicach istniejących 
możliwości. 

 

3. Jeżeli przedmiotem zamiany jest lokal mieszkalny pochodzący z odzysku, wówczas 
zwolniony w wyniku jej realizacji lokal stawia się w formie oferty. 

 
§  18. 

 
Członkowie, posiadający spółdzielcze własnościowe prawa do lokali mieszkalnych lub 
lokali o innym przeznaczeniu, mogą realizować zamiany przysługujących im praw poprzez 
zawarcie umowy cywilno – prawnej. Umowa zamiany między zainteresowanymi osobami 
wymaga formy aktu notarialnego. 
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ROZDZIAŁ  IV. 

 
PRZEKSZTAŁCENIE   PRAW   DO   LOKALI   Z   LOKATORS KIEGO   NA  

WŁASNOŚCIOWE. 
 
 

§  19. 
 
1. Przysługujące członkowi spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu na pisemny wniosek 

członka złożony do Zarządu przekształca się na spółdzielcze własnościowe prawo do 
lokalu. 

 

2. Wniosek składany przez przedstawiciela prawnego członka winien być złożony łącznie 
z dokumentami upoważniającymi do działania w jego imieniu, a także zgodę sądu 
opiekuńczego na dokonanie czynności w imieniu członka. 

 

3. Jeżeli spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu należy do małżonków, wniosek w sprawie 
przekształcenia prawa do lokalu powinien pochodzić od nich obojga poprzez 
własnoręczne złożenie podpisów na wniosku bądź załączenie pełnomocnictwa drugiego 
małżonka z poświadczeniem podpisu. 

 

4. Postanowienie ust. 3 dotyczy również sytuacji, gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do 
lokalu należące do jednego z małżonków, po przekształceniu zostanie objęte 
małżeńską wspólnotą majątkową. 

 

5. Zarząd rozpatruje wniosek członka niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie                
1 miesiąca liczonym od dnia jego złożenia. 

 
§  20. 

 
1. Po dokonaniu przez członka wpłaty wkładu budowlanego wskazanego w zawiadomieniu 

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie zawrzeć umowę o przekształceniu przysługującego 
mu prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. 

 

2. Umowa powinna być zawarta, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 
 

§  21. 
 
1. Zarząd może odmówić przekształcenia, o którym mowa w § 19 ust. 1  jeżeli : 
 

1/  z wnioskiem występuje członek po rozwodzie, ale przed dokonaniem podziału 
majątku wspólnego, a spółdzielcze prawo do lokalu należało do obojga małżonków, 

 

2/  z wnioskiem występuje członek, który posiadał spółdzielcze lokatorskie prawo do 
lokalu wspólnie z małżonkiem, a nie udokumentował nabycia prawa do udziału we 
wkładzie mieszkaniowym należącym do spadku w związku ze zgonem małżonka, 

 

3/  wnioskodawca nie spłacił należnego kredytu lokatorskiego i skapitalizowanych odsetek 
od kredytu, 

 

4/  wniosek dotyczy lokatorskiego prawa do lokalu w lokalu wybudowanym z udziałem 
Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. 

 

2. Do odwołań o odmowie realizacji wniosku stosuje się postanowienia Statutu o postępowaniu 
wewnątrz spółdzielczym. 
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ROZDZIAŁ  V. 

 
PRZENOSZENIE  WŁASNOŚCI  LOKALI. 

 
 

§  22. 
 
1. Przekształcenie prawa do lokalu w odrębną własność następuje na pisemny wniosek 

złożony Zarządowi. 
 

2. Żądanie przysługuje osobom, które spełniają łącznie następujące warunki : 
 

1/  złożą wniosek zawierający dane, o których mowa w ust. 3, 
 

2/ posiadają członkostwo w Spółdzielni w chwili złożenia wniosku lub legitymują się 
pełnomocnictwem udzielonym w formie aktu notarialnego przez spadkobierców 
zmarłego członka, 

 

3/  służy im jeden z niżej wymienionych tytułów do lokalu : 
 

 a/ spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, 
 

b/ spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, 
 

c/ spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, 
 

d/ spółdzielcze własnościowe prawo do garażu. 
 

3. Wniosek w sprawie przeniesienia, o którym mowa w ust. 1 winien zawierać : 
 

1/  imię i nazwisko oraz adres zamieszkania członka, 
 

2/  wskazanie lokalu podlegającego przeniesieniu, 
 

3/ w przypadku, gdy wniosek dotyczy członka posiadającego spółdzielcze lokatorskie 
prawo do lokalu zgłoszenie gotowości wniesienia wkładu uzupełniającego wkład 
budowlany oraz deklarację sposobu jego wniesienia, 

 

4/  zobowiązanie pokrycia kosztów ustanowienia odrębnej własności lokalu tj. uzyskania 
zaświadczenia o samodzielności lokalu, kosztów podziałów geodezyjnych nie 
refundowanych przez Skarb Państwa oraz kosztów obsługi, kosztów zawarcia umowy 
oraz koszty założenia księgi wieczystej dla lokalu, wpisu do księgi wieczystej,                      
a w odniesieniu do członków posiadających spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 
również kosztów określenia wartości rynkowej lokalu (zainteresowany przedstawia 
opinię dotyczącą wartości rynkowej lokalu). 

 

4. Wniosek składany przez przedstawiciela prawnego członka winien być złożony łącznie 
z dokumentem uprawniającym do działania w jego imieniu, a także zgoda sądu 
opiekuńczego na dokonanie czynności w imieniu członka. 

 

5. Jeżeli spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu należy do małżonków, wniosek                             
o przeniesienie na odrębną własność lokalu powinien pochodzić od nich obojga poprzez 
własnoręczne złożenie podpisów na wniosku, bądź załączenie pełnomocnictwa drugiego 
małżonka z poświadczeniem podpisu. 

 

6. Postanowienie ust. 5 dotyczy również sytuacji, gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do 
lokalu należące do jednego z małżonków, po przeniesieniu w odrębną własność zostanie 
objęte małżeńską wspólnotą majątkową. 
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§  23. 
 
1. Zarząd rejestruje wniosek członka niezwłocznie, nie później  niż w terminie 1 miesiąca, 

liczonym od dnia jego złożenia. 
 

2. O sposobie rozstrzygnięcia wniosku Zarząd zawiadamia uprawnionego lub uprawnionych 
na piśmie w terminie 14 dni. 

 

3. W zawiadomieniu Zarząd określa wysokość należności wobec Spółdzielni z tytułu : 
 

1/ przypadającej na jego lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową,                
w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni 
wraz z odsetkami, 

 

2/ przypadającego na jego lokal uzupełnienia wkładu budowlanego z tytułu modernizacji 
budynku, 

 

3/ przypadających na jego lokal zobowiązań Spółdzielni z tytułu kredytów i pożyczek 
zaciągniętych na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomości, w której znajduje 
się lokal, 

 

4/  zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu. 
 

4. Ponadto członkowi, któremu przysługuje lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, 
Zarząd określa wysokość wkładu uzupełniającego wkład budowlany oraz sposób i termin 
jego wniesienia nie przekraczający 6 miesięcy. 

 
§  24. 

 
Po dokonaniu przez członka wpłat wskazanych w zawiadomieniu, Zarząd jest obowiązany 
zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu, zawiadamiając zainteresowanego lub 
zainteresowanych o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego. 
 

§ 25. 
 
1. Zarząd może wstrzymać rozpatrywanie wniosku o przeniesienie na odrębną własność 

lokalu w przypadku, gdy w chwili złożenia wniosku : 
 

1/  toczy się postępowanie wewnątrz spółdzielcze lub sądowe związane z prawem do 
lokalu, którego wniosek dotyczy, 

 

2/   nie jest uregulowane prawo spadkowe do wkładu mieszkaniowego po zgonie jednego 
z małżonków, którym wspólnie przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do 
lokalu, 

 

3/  nie zostało przeprowadzone postępowanie o nabycie spadku po zgonie osoby 
posiadającej w całości lub w części ułamkowej spółdzielcze własnościowe prawo do 
lokalu, 

 

4/  nie jest wskazana, po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu 
małżeństwa, osoba uprawniona do spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 
przydzielonego lub ustanowionego na rzecz małżonków. 

 

2. W takim przypadku rozpatrzenie wniosku wstrzymuje się do czasu zakończenia 
postępowania, o którym mowa w ust. 1 lub ustalenia osób uprawnionych. 

 
 



 10 

 
§  26. 

 
1. Po śmierci członka, który złożył wniosek o przeniesienie na odrębną własność 

przysługującego mu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, jeżeli brak jest 
uprawnionych zamieszkałych razem z byłym członkiem : małżonka, dzieci i innych osób 
bliskich, spadkobiercy członka mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu 
nawet jeżeli żaden z nich nie jest członkiem Spółdzielni. 

 

2. Po śmierci członka, który złożył wniosek o przeniesienie na odrębna własność 
przysługującego mu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jego spadkobiercy 
mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu nawet jeżeli żaden z nich nie jest 
członkiem Spółdzielni. 

 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 uznaje się, iż wniosek o przeniesienie 
własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przeniesienia 
przez członka Spółdzielni. 

 
§  27. 

 
Niedopuszczalne jest przeniesienie na inną osobę własności lokalu mieszkalnego w budynku 
wybudowanym z udziałem środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. 
 

§  28. 
 
Niniejszy regulamin zatwierdzony został uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej 
„PARKITKA” w Częstochowie i obowiązuje od dnia podjęcia uchwały. 
 

§ 29. 
 

Jednocześnie traci moc obowiązywania „Regulamin przyjmowania członków, 
zawierania umów, przydziału i zamiany mieszka ń”  zatwierdzony przez Radę 
Nadzorczą w dniu 22.09.1997 r. uchwałą nr 63/97 oraz zmiany wprowadzone do niego 
uchwałą nr 22/1998  Rady Nadzorczej podjętą w dniu 17.02.1998 r. 
 
 
Regulamin  zatwierdzono  Uchwałą  Nr  74/2004  Rady  Nadzorczej   SM  „PARKITKA”   
w  dniu  30.11.2004 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


