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REGULAMIN
przyjmowania w poczet członków' ustanawiania praw do lokali

mieszkalnych,
zarłnialny lokali mieszkalnych i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni

Mieszkaniowej rrZakrzewo'' w Elblągu

Regulamin przyjrnowania członków, ustanawiania praw do lokali mieszkalnych,
najmu i zarrriany lokali mieszkalnych opracowany na podstawie:
1. Ustawy z dnia 16.09. 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tj. Dz.U. Nr 188 z 2oo3r.,

poz. 1848 z póż. zmianarni),
2. Ustawy z dnl'a 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz.U.

Nr 119 z 2oo3 r., poz. 1116 z póż. zrrrian'arrrl),
3. Ustawy Z dnia 2I CZerwCa 2oo1' r. o ochronie praw lokatorów,

mieszkaniowym zasobie gminy i o zrnianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz.IJ. Nr 31
z 2oo5r., poz. 266 z pÓż. zrnianarnt),

4. Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zal<rzewo" w Elblągu,
5. Kodeksu cywilne go (Dz.U . 64.1693).

I. Postanowienia ogólne

s1

I. CzŁonkiem Spółdzielni może być osoba ftzyczna choćby nie miała zdolnoŚci do
cąmnoŚci prawnych albo miała ograniczoną zdolnoŚÓ do cąmnoŚci
prawnych.
Członkarni Spółdzielni mogą być oboje małzonkowie, choćby spÓłdzielcze
prawo do lokalu albo prawo odrębnej własnoŚci lokalu przysługiwało tylko
jednemu Z nich. Małzonkowi członka przysługuje roszczertie o prĄęcie
w poczet członków spółdzielni.
Członkiern Spółdzielni rnoże być osoba prawna, jednakże takiej osobie nie
przysługuje spółdzielcze Lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.
Jeżeli prawo odrębnej własnoŚci lokalu albo spółdzielcze własnoŚciowe prawo
do lokalu naleŻy do kilku osób, członkietn spółdzielni jest tylko jedna z niclt,
chyba że przysługuje ono wspóInie rnaJżonkom. W wypadl<l zgloszenia się
kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieproceso!\ym. Po
bezskutec znym upływie Wznaczone go przez spółdzielnię terminu wystąpienia
do sądu wyboru czŁonka Spółdzielni dokonuje spÓłdzielnia.

s2
1. osoba ftzyczna może być przyjętaw poczet czŁonków Spółdzielni, o ile spełnia

jedno z następujących wymagań:
I) rnaJżonek jest członkiem Spółdzielni lub jest byłym rrrafżonkiem zmarłego

członka, z któryrn wspólnie posiadali spółdzielcze własnoŚciowe prawo do
lokalu lub prawo odrębnej własnoŚci lokalu,

2) spółdzielcze prawo do lokalu przypadŁo jej po ustaniu małzeństwa
wskutek rozwodu lub uniew ażnienia mał żeń stwa,

Ż.

3.

4.



3) przypadło jej wskutek Śmierci rnaŁżonka, lokatorskie prawo do lokalu,
przysłu guj ąCe go uprzednio oboj gu rnalŻonkorr',

4) jest rnalżonl<tern, dzieckiem lub inną osobą bliską byłego członka
Spółdzielni, jeżeli lokatorskie prawo do loka]u wygasło wskutek ustania
członkostwa, rezygnacji z tego prawa lub niedokonania cąmnoŚci
okreŚlonych statutem, a także w wyniku uchwały Rady Nadzorczej
podjętej na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych,

5) nabyła własnoŚciowe prawo do lokalu albo prawo odrębnej własnoŚci lub
udzial w tych prawach w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji
lub przetargu organizowanego przez Spółdzielnię,

6) nabyła ekspektaty.wę odrębnej własnoŚci lokalu w drodze dziedziczenia,
zapisu, umowy, licytacji,

7| wygrałaprzetarg na ustanowienie prawa własnoŚci lokalu,
8) ubiega się o członkostwo w rwiagku z zarrrianą lokalu mieszkalnego,
9) oczekuje na ustanowienie, na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią:

a) spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
b) prawa odrębnej własnoŚci lokalu,

1O)jest byłym członkiern Spółdzielni lub rnaŁżonkiem zmarłego byłego
czŁonka spółdzielni i ubiega się o ponowne przyjęcie w poczet członków po
ustaniu przyczyn będących podstawą pozbawienia członkostwa lub
wygaŚnięcia lokatorskiego prawa do lokalu na podstawie art. 11 ust. 1

tl.o.s.m.,
1l)jest najemcą lokalu mieszkalnego i ubiega się o:

a)ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego,

b)prawo odrębnej własnoŚci lokalu mieszkalnego.
L2) zostaŁa skierowana do ustanowienia na jej rzecz spółdzielczego

lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w ramach porozumienia
o współpracy przy wykwaterowywaniu osób pozbawionych uprawnień do
lokali mieszka-lnych,

1 3) ktÓrej ptĄęcie j est uzasadnione względatni społecznymi.
2. Osoba prawna rnoże byĆ przyjętaw poczet członków Spółdzielni, jeżeli spełnia

jedno z następujących wymagań:
1) oczekuje na ustanowienie prawa odrębnej własnoŚci do lokalu na

podstawie umowy zawartej ze Społdzielnią,
2| nabyła spółdzielcze własnoŚciowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej

własnoŚci w drodze dziedziczertia, zapisu, umowy' licytacji,
3) nabyła pierwszeństwo do ustanowienia na jej rzecz prawa odrębnej

własnoŚci lokalu w drodze przetargl organizowanego przez Spółdzielnię.

I|. Przyjrnowanie w poczet członków

s3
I.W poczet członków SpółdzieIni prĄrnuje Zarząd w trybie I TLa Zasadach

okreŚlonych w Statucie Spółdzielni i w niniejszyrn Regulaminie.
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2. Liczba członków prĄrnowanych do Spółdzielni w trybie $ 2 ust.1 pkt 9
niniejszego Regulaminu powinna odpowiadać liczbie lokali będących
w dyspozycji Spółdzielni.

3. Warunkiem przyjęcia w poczet czŁonków jest zŁożenie deklaracji. Deklaracja
powinna byĆ złożona w formie pisemnej i podpisanaprzez przystępującego do
Spółdzielni. Deklaracja powinna zawieraĆ imię i nazwisko oraz miejsce
zatnieszkartia, a jeżeIi przystępujący jest osobą prawną - jej nazwę i siedzibę
or az liczb ę zadeKarowanych udziałów.

4.Za osobę nie mąjącą zdolnoŚci do czynnoŚci prawnych lub o ograniczonej
zdolnoŚci do takich cą'łrrnoŚci _ deklarację podpisuje jej ustawowy
przedstawiciel.

5. PrĄęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem
Zarządu Spółdzielni lub osób do tego przez Zatząd upoważnionych
z podaniem daty uchwały Zasządu o przyjęciu.

6. UchwałaZarządu w sprawie przyjęciaw poczet członków Spółdzielni powinna
byĆ podjęta w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia deklaracji. o podjętej
uchwale Zatząd powinien zauriadorniĆ zainteresowaną osobę pisemnie
w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały.

7.W razie podjęcia przez Zarząd uchwały odmawiającej prĄęcia w poczet
członków w za'wtadomieniu o podjętej uchwa]e ndeŻy podać uzasadnienie
uchwały oraz pouczenle o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej
w ciągu 14 dni od daty otrzyrnania zawiadomienia. odwołanie powinno być
rozpatrzone przez Radę Nadzorczą w ciągu 2 miesięcy od dnia wniesienia
odwołania.

s4

Zarząd Spółdzielni prowadzi rejestr czŁonków zawierający ich imiona i nazwiska
oraz rniejsca zarnieszkania, zrniarty danych w tym okresie, w odniesieniu do
członków będących osobami prawnymi ich nazwę i siedzibę, Iiczbę
zadeklarowanych i wniesionych udzialÓw, zrrriarty danych w tym zakresie, datę
przyjęcia w poczet czł.onkÓw i datę ustania członkostwa, wysokośĆ zadłużen
z tytwŁu opłat, o których mowa w art. 4 ustawy o spÓłdzielniach
mieszkaniowych stanowiących zalączn|k do tego rejestru.

ss
1. Rejestr członków jest jednolity dla czŁonków osób ftzycznycLl i członkÓw osób

prawnych.
2. Rejestr członków jest prowadzony w

elektronicznego.
formie papierowej 1 zaplsu

ilI. Ustanawianie praw do lokali mieszkalnych
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Lokale mieszkalne odzyskane przez Spółdzielnię mogą być
umowy:

przedmiotem



1)

Ż)

s)

4)
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o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszka1nego -
jeżeli prawo do przedrniotowego mieszkania wygasło innej osobie przed
3o-o7_2oo7 roku, a Spółdzielnia odzyska-ła 1okal po tej dacie,
ustanowienia odrębnej własnoŚci lokalu i przentesienia własnoŚci tego
lokalu mieszkalnego, jeŻeli spóŁdzielcze lokatorskie prawo do ioka]u
mieszkalnego wygasło innej osobie po 3o-o7-2oo7 r, i lokal jest wolny
w sensie prawnym,
ustanowienia własnoŚci i przeniesienia własnoŚci 1okalu mieszkalnego, jeżeli
spółdzielcze własnoŚciowe prawo do lokalu mieszkalnego wygaslo innej
osobie,
nąjmu loka]u mieszkalnego, jeżeli spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
innej osobie wygasło przed 30.07.2007 r. Iub, gdy najem tego lokalu został
rozwiazany z dotychczasowym najemcą i loka] ten jest wolny w sensie
prawnym 
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1. Umowa o ustanowienie spółdzieIczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego rnoże być zawarta:
a) z członkiem Spółdzielnl', z któryrn zostaJa zawarta umowa okreŚlająca

kolejnoŚć przydziału mieszkania pod rządami ustawy prawo spÓŁdzielcze,
b) z czŁonkami, którzy członkostwo uzyska-li na podstawie $ 2 ust. I pkt 4,

8, 9 i 10 niniejszego Regulaminu
c) z najetncą lokalu mieszkalnego.

2. Umowa ustanowienia własnoŚci i przeniesienia własnoŚci lokalu zawierana
jest z ;

a) członkiern Spółdzielni lub osobą niebędącą członkiem SpÓłdzielni,
któremu przysługuje spóŁdzielcze własnoŚciowe prawo do lokalu
mieszkalnego,

b) członkiem Spółdzielni posiadającym spółdzielcze lokatorskie prawo do
lokalu mieszkalnego,

c) członkiern Spółdzielni, ktÓry pierwszeństwo do ustanowienia tego prawa
uzyskał w wyniku przetasga zorganizowanego przez Spółdzielnię,

d) członkiem Spółdzielni, który wystąpił o przeniesienie własnoŚci lokalu,
którego wczeŚniej był najemcą.

e) osobami, o których mowa w art. 481 ust. 1 Ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych.

1.

s8

Umowa o ustanowienie spÓŁdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego może być zawarta wyŁącznie z członkiem Spółdzielni, który
wniósł wymagany wkład mieszkanior,.y lub udokumentował nabycie prawa do
wkładu znajdującego się na koncie Spółdzielni.
W przypadku ponownego ustanowienia spółdzieIczego lokatorskiego prawa do
mieszkania na rzecz osoby pozbawionej wczeŚniej tego prawa do lokalu,
wkład mieszkaniovrry w nxriry,ku z ponownym ustanowieniem prawa
lokatorskiego równa się kwocie wkładu należnego tej osobie Z ty'tułu
wcześniejszego wygaŚnięcia prawa do lokalu.

2.
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3. Członek, na rzecz) którego ustanawiane jest spÓłdzielcze lokatorskie prawo
do lokalu mieszkalnego, który wczeŚniej był nąjemcą tego lokalu, wnosi
wkład mieszkaniołrry ustalony od aktualnej wartoŚci rynkowej lokalu. Na
poczet wymaganego wkładu zaJicza mu się uiszczoną kaucję waJoryzowaną
na zasadach określonych w art. 6 ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatora,
mieszkaniowym zasobie gminy t o zrnianie Kodeksy cywilnego. JeŚli czŁonek
był rwolniony z uiszczenia kaucji, bo ponosił nakłady na remont mieszkania,
to poniesione nakłady na remont mieszkania lub na adaptację mieszkania,
gdy była ona wykon5rvvana przez najemcę we własnyrn zaL<resie i na swój
koszt, mogą byĆ zaliczone na poczet wymaganego wkładu mieszkaniowego.
Wartość poniesionych nakładów musi być ustalona w operacie szacunkowym
wartoŚci rynkowej lokalu. Koszty wykonania operatu szacunkowego obciążają
cz}onkaubiegającego się o ustanowienie lokatorskiego prawa do lokalu.

Iv. Zam'iana mieszkań

se

1. Spółdzielnia rnoże reafizować wnioski czŁonków posiadających spółdzielcze
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego o zarnianę mieszkania w granicach
istniejących mozliwoŚci, tj. jedynie w sytuacji, gdy Spółdzielnia dysponuje
lokalami wolnymi w sensie prawnym, o których mowa w s 6 pkt 1 niniejszego
regulaminu.

2.Zarniana, o której mowa w ust. 1 polega na ustanowieniu prawa do innego
lokalu mieszkalnego w zarnl'an Za Zrzeczenie się prawa do lokalu dotychczas
uąrtkowanego i ptzekazanie go do dyspozycji Spółdzielni w stanie wolnym od
osób i rzeczy w terminie wskazarryrrr przez Zarząd Spółdzielni.

3. Spółdzielnia nie realizuje wniosków czŁonków, jak rÓwnież osÓb niebędących
członkatni Spółdzielnię o zarnianę mieszkania, ktÓrzy posiadają spółdzielcze
własnoŚciowe prawo do lokalu lub prawo własnoŚci lokalu.

s10

1. Zarrriana społdzielc zych lokali
w następujących formach:
Il zatniarta cywilna,
2) zarniarta spółdzielcza.

mieszkalnych rnoże występować

2. JeŚli przedmiotem zarniany jest spółdzielcze lokatorskie prawo do loka]u
mieszkalnego, dla ustalenia wysokoŚci wkładu mieszkaniowego rwiry,anego
z tyrn prawem wymagane jest wykonanie przez rzeczoznawcę majątkowego
operatu szacunkowego wartoŚci r5mkowej lokalu, na zlecenie i koszt
dokonuj ą Cego Zarnianę mies zkania.

I. Zarniana cywilna występuje,
własnoŚciowe prawo do loka]u

s 11

jeŚli przedmiotem zamiany jest spółdzielcze
(domu jednorodzlnnego) oraz prawo odrębnej
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własnoŚci loka]u (domu jednorodzinnego|. Umowa zarniany lokali rniędzy
zainteresowanymi osobami wymaga formy akty notarialne go.

2. Forma aktu notarialnego wymagana jest również wÓwczas, gdy przedrniotami
zatniany jest spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu lub lokal użytkowany
na zasadach najmu i spółdzielcze własnoŚciowe prawo do lokalu lub prawo
odrębnej własnoŚci lokalu. Przy takiej zarnianie członek posiadający
lokatorskie prawo do lokalu, który w wyniku ,'llmowy sprzedaży w zarr'iaIt za"
uzyskuje spółdzielcze własnoŚciowe prawo do lokalu lub prawo własnoŚci
lokalu powinien w tej umowie przekazać wkład mieszkanioo'y, ustalony
według aktualnej wartoŚci rynkowej tego lokalu, na rZęCz sprzedającego.
W takim przypadku cąmnoŚć notarialna musi być poptzedzona zgodą
właŚciciela loka]u tj. spółdzielni lub gminy lub innego właŚciciela
w zależnoŚci w czyjej dyspozycji pozostaje dany lokal.

1.

s12

Zarntana spółdzielcza, której przedrniotem są lokatorskie prawa do loka]i lub
najem dokonywana w ramach Spółdzielni między jej członkami lub rniędzy
członkierrr Spółdzielni i osobą posiadającą lokal stanowiący własnoŚć innego
podmiotu, uzależniona jest od zgody Zasządu Spółdzielni.
Spółdzielnia jest zobowiagana umożIiwiĆ członkorn dokonanie Zarnlany 1okali
mieszkalnych między sobą oraz osobarni zĄmującymi loka-le mieszkalne nie
stanowiące własnoŚci Spółd zielni, j e Śli spełniaj ą wymogi Statutu'

l.
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Zarnlana lokali między czŁonkarni SpÓłdzielni Mieszkaniowej,,Zakrzewo"
i czŁonkiem innej spółdzielni mieszkaniowej wymaga zgody obu spółdzielni.
Zarntana lokali rniędzy członkiern SpÓłdzielni Mieszkaniowej,,Zakrzewo"
i najemcą lokalu stanowiącego własnoŚć innego podmiotu wymaga zgody
Spółdzielni i zgody właŚciciela lokalu, będącego przedmtotem najmu.
W przypadku dokon}'wania zarniany spółdzielczej rniędzy zainteresowanymi
czŁonkatni tej samej spółdzielni bądż rÓżnych spółdzielni, kużdy składa
rezygnację z dotychczas przysługującego mu prawa do lokalu pod
warunkiem ustanowienia na jego rzecz loka]u zamierynego, & Spółdzielnia
obowiry,ana jest wypłacić należnoŚci z tyt:ułu wygasłego prawa' bądŹ zaliczyć
te należnoŚci na poczet wymaganego wkładu, jaki członek obowiaąany jest
wnieŚć za uzyskiwane prawo do lokalu zarrriennego, d następnie ustanowić
w drodze pisemnej umowy nowe spółdzielcze prav{o do lokalu.

s14

Spółdzielnia prowadzi ewidencję wniosków
którą za zgodą tych człor'ków rnoże

członkÓw o zarrrianę mieszkań,
udostępniać innym osobom

zaintere sowanym zarnianą'
2. SpÓłdzielnia nie pobiera opłat za zarnianę mieszkania.

2.

Ó.

1.
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1. Spółdzielnia rnoże odmówić wydania zgody na zarrrianę mieszkan rniędzy

innymi, gdy:
a) członek jest po rorułodzie i nie powiadomił Spółdzielni, komu po

rorwodzie przypadło spółdzie1'cze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego,

b| rnalżonek czŁonka nie wyraża zgody na dokonanie zarrriany mieszka,nia,
c) osoby pełnoletnie wspólnie zamieszkale Z członkiern Spółdzielni

dokonującym zatnianę mieszkania odmawiąją złożenia zobowiaąania
wymeldowania się z tego lokalu,

d) nie został zgrornadzony wkład mieszkaniowy w wysokoŚci okreŚlonej
pt zez Zar ząd Spółdzielni,

e) w przypadku stwierdzertia, że ubiegający się o mieszkanie w spółdzielni,
nie będzie w stanie wypełniaĆ obowiagków statutowych (wnosić opłat).

2. JeŚli członek dokonujący zarnianę mieszkania posiada zadłużenie z tytułu
opłat za używanie lokalu, wydanie zgody na tę zatnianę uwarunkowane jest
spłatą jedrlorazową wszystkictl zobowiry,an powstałych z tego t5.tułu.

V. Najem lokali mieszkalnych

s16

Spółdzieln ta rnoże w5maj mować lokale mieszkalne :

1) wybudowane na wynajem,
2) inne mieszkania uprzednio wS,najmowane,
3) które byłe przedmiotem przetargu na pierwszeństwo ustanowienia prawa

własnoŚci i przeniesienia własnoŚci lokalu i pomimo wielokrotnie
og!.aszanycll przetargów nie wyłoniono osób, na rzecz których prawo to
moglo być ustanowione.

4) ustały przyczpy wykluczenia lub wykreŚlenia byłego czŁonka zajmującego
spółdzielczy lokal mieszka]ny, a nie został on ponownie przyjęty w poczet
czŁonków Z przycTyn ntezaleŻnych od Spółdzielni,

5) zajrnowane bez tytułu prawnego - osobom, które w tych lokalach
zamteszl<llją, a Po stronie Spółdzielni nie istnieje obowiry,ekzwrotu wkładu
mieszkaniowego na rzecz byłego członka, któremu prawo do tego lokalu
wygasło.
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Spółdzielnia rnoże wynąjmować lokale mieszka]ne czŁonkorn Spółdzielni
i osobom niebędących członkami Spółdzielni
Umowy najmu lokali mieszkalnych zaurarte przed wejŚciem w żrycie
niniej szego Re gulaminu zachowuj ą swoj ą w ażność.
Spółdzielnia rnoże zawierać umowy najmu na czas oznaczotvy lub
nleoznaczony.
Najemca lokalu rnoże dokonać we własnym zakresie zamianę mieszkania na
inne mieszkanie pozostające w zasobach Spółdzielni, jak również na

1.

2.

Ąc.

4.



I

mieszkanie poza zasobami Spółdzielni. W przypadl<l zarntany
wewnątrzspółdzielczej wymagana jest zgoda Spółdzielni, a w przypadku
zatniany na lokal poza Spółdzielnia, wymagana jest równieŻ zgoda właŚciciela
drugie go lokalu, będ ące go przedmiotem zamiany .
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I.Z tytułu najmu najemca jest obowtry,any do uiszczarlia czynszu i innych
opłat rwiry,aaych z używaniem loka]u mieszkalnego' co miesiąc z góry do
dnta 26 każdego miesiąca.

2.Za zapłatę ustalonych w umowie opłat z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
odpowiadają solidarnie Z najemcą stale zarnieszl<.ljące Z nim osoby
pełno1etnie.

3. WysokoŚć opłat strony okreŚląją w umowie najmu, w której ustala się
rÓwnież inne szczegółowe warunki umowy.

4. Umowa najmu powinna byĆ zavłarta w formie pisemnej.

sle
1. Najemcazobowiryany jest do wniesienia kaucji.
2. WysokoŚć kaucji każdorazowo okreŚla Zarząd SpÓłdzielni. obowiązek

uiszczenia kaucji powstaje przed podpisaniem umowy najmu.
3. Zarząd Spółdzielni rnoże odstąpić od pobierania kaucji w szczególnoŚci, gdy:

a) lokal wymaga remontu, a najemca złoĘ zobowia7,anie, że wjkona remont
we własnyrn zakresie i na własny koszt,

b) umowa jest zawierana w następstwie zarrriany dokonanej przez
doty chczasowe go naj e mcę .

4.W przypadku, o którym mowa w $ 16 pkt 4 Zarząd może ustalić kaucję
w wysokoŚci wkładu mieszkaniowego podlegającego rozltczęn|u Z byłym
członkierr'.

5. Kaucja ulega zurtotowi, gdy nąjem zostaje romvtryany, a lokal będący
przedmiotem nąjmu został wydany Spółdzie1ni w stanie wolnym od osób
irzeczy. Zwrot kaucji następuje według zasad okreŚlonych w art. 6 ust. 3
ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zrrrtanie
Kodeksu cywilnego.
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1. Najemca jest obowiry,any utrzyrnaĆ lokal oraz pomieszczenia do uż1,łvania
których jest uprawniony, we właŚcio'y- stanie tednnicznym i higieniczno-
sanitarnym okreŚlonym odrębnymi przepisami oraz przestrzegać porządku
domowego. Jest rÓwnież zobowiry,any do przestrzegania przepisów
wewnątrzsp ółdzielc Zy ci:.

2. Najemca zobowiryany jest dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją
części budynku przeznaczone do wspólnego korzystania (''p. windy,
korytarze, klatki schodowe, itp.) oraz otoczenre budynku.



3. Najemca nie rnoże bez zgody Spółdzielni dokony.waĆ zrnian substancji loka]u
lub budynku.
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I.Mafżonkowie są najemcami lokalu bez względu na istniejące między nimi
stosunki majątkowe, jeżeli na'wiry,anie stosunku najmu lokalu mającego
sŁllĘć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych za].ożonej przez nich rodziny
nastąpiło w czasie trwania małzeństwa. Jeżeli rniędzy rrrafżonkami istnieje
rozdzielnośĆ majątkową z wyrównaniem dorobków do wspólnoŚci najmu
stosuje się odpowiednio przepisy o wspólnoŚci ustawowej.

2. Ustanie wspólnoŚci majątkowej w czasie trwania małżeństwa nie powoduje
ustania wspólnoŚci najmu lokalu mającego sŁuĘĆ zaspokojeniu potrzeb
mieszkaniowych rodziny. Sąd stosując odpowiednio przepisy o ustanowieniu
w wyroku rozdzieLnoŚci majątkowej, rnoże z ważnych powodów na żądanie
jednego z rna}żonków znieŚć wspólnoŚć najmu lokalu.
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1. W razie Śmierci nąjemcy loka]u mieszka]nego w stosunek najmu loka]u
wstępują: rnafżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci nąjemcy i jego
współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiag,any do
Świadczeń alimentacyjnych otaz osoba, która faktycznie pozostawała we
wspÓlnym poŻyciu z nĄerrrcą.

2. osoby wymienione w ust. 1 wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego,
jeżeli stale zarnieszlĄwały z najerncąw tym lokalu do chwili jego Śmierci.

3. W razie braku osób wymienionych w ust.l stosunek najmu lokalu
mieszkalnego wygasa.

4. Osoby, które wstąpiły w stosunek najmu lokalu mieszkalnego na podstawie
ust. 1, mogą go wypowiedzieć z zachowaniem terminów ustawowych,
chociażby umowa najmu była za'warta na Czas oznaczony. W razie
wypowiedzenia stosunku najmu przez niektóre z tych osÓb stosunek ten
wygasa względem osób, które go wypowiedzialy.

5. PrzepisÓw ust. I _ 4 nie stosuje się w razie Śmierci jednego ze współnajemców
lokalu mieszkalnego.
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Spółdzielnta rnoże wypowiedzieĆ najern w szczególnoŚci, jeżeli najemca:
1) pomimo pisemnego upomnienia nadal używa loka] mieszkalny w sposób

sprzeczny Z l)rnową lub niezgodnie Z przezrlaczeniern lub zaniedbuje
obowią2ki dopwszczając do powstania szkód albo niszczy urządzenta do
wspólnego korzystania przez rnieszkańców, wykraczaw sposób rażący l:ub
uporcąAĘ/ przeciwko ,,Regulaminowi porządku domowego w Zasobach
mieszkaniowych zarządzanycłl i administrowanych przez Spółdzielnię
Mieszkaniową ,,Zakrzewo'' W Elblągu, prac remontowych oraz rozliczeń
finansowych Spółdzielni z uŻytkownikami rwalniającymi lokale,, czyniąc
uciatliwym korzystanie innym z lokali,



2)

l0

zalega z zapłatą cąmszu lub innych opłat przez trzy pełne okresy
płatnoŚci, pomimo uprzedzenia go na piŚmie o zamiarze wpowiedzenia
nąjmu i wyznaczenia mu dodatkowego, miesięcznego terminu na zapłatę
zaJegŁy ch i bieżący ch nalezno Ści,

3) podnajął lub oddał lokal mieszkalny lub jego częŚĆ do uŻywania inn5rm
osobom bez wymaganej zgody Spółdzielni.
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Po zakonczeniu nąjmu i opróżnieniu lokalu nąjemca jest obowiązany odnowić
lokal i dokonać w nim obciążających go napraw' a także zulróciĆ
wynaj muj ącemu równowar tośĆ zuĄĄych elementów w1rp o sazenia techn icznego,
które znajdowaly się w lokalu w chwili wydania go najemcy.

vI.

Ż.

1.

Postanowienia końcowe

s2s
Traci moc dotycŁtczasowy ,,Regulamin przyjmowania w poczet członków,
przydziaJu i zamiany mieszkań Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo"
w Elblągu uchwalony na posiedzeniu w dniu 02.09.1996 r.
Niniejszy Regulamin zosta]. zat-wierdzony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni
Mieszkaniowej ,,Zaktzewo" w Elblągu w dniu 29.o8.2oII r. Uchwałą
Nr ao l2oII i z tym dniem wchodzi w Życie.


