Regulamin przyjmowania w poczet członków i ustanawiania praw do lokali
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe”
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.
I.

Postanowienia ogólne.
§1

Regulamin niniejszy opracowany został na podstawie:
1. ustawy z dnia 15.12.2000 roku o Spółdzielniach mieszkaniowych (teks jednolity Dz.
U z 2003 r. Nr 119 poz. 1116 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”.
2. Statutu Spółdzielni.
II.

Członkowie Spółdzielni.
§2

Członkostwo osób, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe
prawo do lokalu, roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego lub roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu zwanej dalej
„ekspektatywą własności”.
1) Członkiem Spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności
prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych:
a. której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
b. której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
c. której przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu mieszkalnego,
d. której przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu zwane
dalej „ekspektatywą własności”.
2) Członkami Spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im
wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej
własności lokalu.
3) Członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu lub ekspektatywa własności. Osobie tej nie
przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.
4) Przepis punktu 1) i 3) stosuje się odpowiednio do osób, którym przysługuje prawo do
garażu oraz do lokalu użytkowego.
2.
Członkostwo osób, które nabyły prawo odrębnej własności lokalu.
1) Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna lub prawna, która nabyła prawo
odrębnej własności lokalu.
2) Właścicielowi lokalu, który nie jest członkiem Spółdzielni, przysługuje roszczenie
o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
3) Osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu, zachowuje członkostwo
w Spółdzielni.
3. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo
ekspektatywa własności należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być tylko
jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia
się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po
bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu 4 miesięcy
1.

4.

5.

wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia. Do czasu rozstrzygnięcia przez sąd,
lub wyboru dokonanego przez Spółdzielnię, osoby, którym przysługuje spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa
własności mogą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu wykonywania
uprawnień wynikających z członkostwa w Spółdzielni. Termin ten ustala Zarząd
Spółdzielni.
Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu
należy do kilku osób, które są członkami Spółdzielni lub część z nich jest członkiem
Spółdzielni z tytułu posiadania prawa do lokalu, osoby te mogą nie dokonywać wyboru
i pozostają członkami Spółdzielni. Jeżeli zgłosi się kilka osób, z których część jest
członkami Spółdzielni z tytułu posiadania lokalu a część nie jest członkiem stosuje się
zasady, o których mowa w ust. 3.
Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków niebędącego jej członkiem
właściciela lokalu, w tym także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy,
zapisobiorcy i licytanta.
§3

1. Członkostwo w Spółdzielni powstaje z chwilą:
1. nabycia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego,
2. nabycia ekspektatywy własności,
3. zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
4. zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego, jeżeli członkostwo nie zostało nabyte wcześniej,
5. upływu terminu jednego roku, o którym mowa w art. 15 ust. 4 uosm,
w przypadkach przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 3 uosm, jeżeli przed upływem
tego terminu jedna z osób, o których mowa w art. 15 ust. 2 lub 3 uosm, złożyła
pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem pkt 6,
6. prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd w postępowaniu nieprocesowym lub
wyboru dokonanego przez Spółdzielnię, o których mowa w art. 15 ust. 4 uosm
w przypadkach przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 3 uosm, jeżeli pisemne
zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zgłosiła więcej niż jedna osoba.
2. Członkostwo właścicieli lokali powstaje na podstawie uchwały Zarządu w dacie złożenia
deklaracji przyjęcia w poczet członków (przyjęcia uchwałą Zarządu) osoby, która nabyła
prawo odrębnej własności lokalu,
III.

1.

Tryb i zasady powstania członkostwa w Spółdzielni oraz przyjęcia w poczet
członków.
§4

Powstanie członkostwa osób, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie lub
własnościowe prawo do lokalu, roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu mieszkalnego lub roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu
zwanej dalej „ekspektatywą własności”.
1) Zarząd Spółdzielni, na podstawie dokumentacji, stwierdza (podejmuje uchwałę,
decyzję, przyjmuje do wiadomości) powstanie członkostwa na posiedzeniu

Zarządu dokonując odpowiedniego wpisu w protokole Zarządu. Dokument,
stwierdzenie (decyzja, przyjęcie do wiadomości) powstania członkostwa
przekazuje się do akt członkowskich i jest on podstawą dokonania zmian
w rejestrze członków.
2) Nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu staje się członkiem
Spółdzielni, z datą nabycia prawa z zastrzeżeniem § 9 Statutu Spółdzielni.
Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta. Nabywca zawiadamia
w terminie 14 dni (lub „niezwłocznie”) Spółdzielnię o nabyciu prawa.
3) Jeżeli nabycie, o którym mowa w pkt. 2) nastąpiło przed 09.09.2017 r. nabywca
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu staje się członkiem Spółdzielni
w dniu 09.09.2017 r.
Przyjęcie w poczet członków właścicieli lokali.
1) Warunkiem przyjęcia w poczet członków Spółdzielni jest złożenie deklaracji
członkowskiej.
2) Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej
i podpisana przez osobę ubiegającą się o członkostwo.
3) Deklaracja powinna zawierać:
imię i nazwisko, w odniesieniu do osób prawnych nazwę,
PESEL osoba fizyczna, NIP osoba prawna,
adres lokalu oraz stwierdzenie, jaki lokal: mieszkalny czy użytkowy,
miejsce zamieszkania, w odniesieniu do osób prawnych siedzibę,
adres korespondencyjny,
dane kontaktowe: nr telefonu, email.
4) Za osobę niemającą zdolności do czynności prawnych lub ograniczonej zdolności
do takich czynności - deklaracje podpisuje jej ustawowy przedstawiciel.
5) Organem Spółdzielni właściwym do przyjmowania w poczet członków jest
Zarząd Spółdzielni.
6) Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem
dwóch członków Zarządu lub osób do tego przez Zarząd upoważnionych
z podaniem daty uchwały Zarządu o przyjęciu.
7) Zarząd nie może odmówić przyjęcia w poczet członków osoby spełniającej
warunki określone w § 3.
8) Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni powinna
być podjęta w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia deklaracji.
9) O uchwale Zarząd powinien zawiadomić zainteresowaną osobę pisemnie w ciągu
14 dni od podjęcia uchwały.
10) W razie podjęcia przez Zarząd uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet
członków w zawiadomieniu o podjętej uchwale należy podać uzasadnienie
uchwały oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej
w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
11) Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą w ciągu 3 miesięcy
od dnia wniesienia odwołania.

2.

IV.

Wpisowe, udziały i inne opłaty.
§5

1. Osoby, które uzyskały członkostwo od 9 września 2017 roku nie wnoszą wpisowego
i udziału. Zgodnie z art. 1 ust 9 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przepisów
prawa spółdzielczego dotyczących udziałów i wpisowego nie stosuje się.

2. W przypadku ustania członkostwa członków, którzy dokonali wpłaty udziału przed 9
września 2017 roku udział podlega zwrotowi w ciągu 30 dni od zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za rok, w którym członek wystąpił z żądaniem pod
warunkiem, że udziały nie zostały przeznaczone na pokrycie strat.
3. Po śmierci członka udziały, o których mowa w ust. 2 Spółdzielnia wypłaci osobie
wskazanej w deklaracji lub odrębnym pisemnym oświadczeniu.
4. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
V.

Ustanawianie praw do lokali.

A. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu.
§6
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego Spółdzielnia zobowiązuje się oddać osobie, na rzecz której ustanowione
jest prawo, lokal mieszkalny do używania, a osoba ta zobowiązuje się wnieść wkład
mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w Statucie Spółdzielni.
Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione na rzecz
członka Spółdzielni albo członka Spółdzielni i jego małżonka.
Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione
w budynku stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni.
Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi
na spadkobierców i nie podlega egzekucji.
Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby
albo do małżonków.
Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia
między osobą ubiegającą się o ustanowienie tego prawa a Spółdzielnią umowy
o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Umowa
powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Umowa o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
zawarta z inną osobą przed wygaśnięciem prawa do tego lokalu, jest nieważna.
Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się
odpowiednio przepisy o ochronie własności.
Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nie może być ustanowione na
rzecz członka Spółdzielni - osoby prawnej.
Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub części
lokalu mieszkalnego nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba, że byłoby to związane ze
zmianą sposobu korzystania z lokalu lub zmianą przeznaczenia lokalu bądź jego części.
Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat
na rzecz Spółdzielni, członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni
o tej czynności.
Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu mieszkalnego lub jego
części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do
lokalu.
Członkowi Spółdzielni może przysługiwać jedno spółdzielcze lokatorskie prawo do
lokalu mieszkalnego.
Spółdzielnia może ustanowić na rzecz członka ponownie przyjętego do Spółdzielni nowe
spółdzielcze lokatorskie prawo do zajmowanego lokalu, jeśli ustały przyczyny będące

podstawą pozbawienia członkostwa i wygaśnięcia prawa do lokalu mieszkalnego, jeśli
żadna z osób uprawnionych, o których mowa w § 28 Statutu Spółdzielni nie wystąpiła
z roszczeniem o przyjęcie w poczet członków i zawarcie umowy o ustanowienie
spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania. Przed zawarciem umowy
o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego członek
obowiązany jest uregulować zadłużenie z tytułu opłat za używanie lokalu i zwrócić
koszty sądowe poniesione przez Spółdzielnię, jeżeli takie występują.
B. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
§7
1. Nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu staje się członkiem
Spółdzielni z zastrzeżeniem § 2 pkt. 3. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy
i licytanta. Nabywca zawiadamia niezwłocznie Spółdzielnię o nabyciu prawa.
2. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu prawa, jeżeli odpowiada on wymaganiom Statutu.
Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.
§8
1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na
spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.
2. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład
budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne.
3. Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wymaga formy aktu
notarialnego. Wypis tego aktu notariusz przesyła niezwłocznie Spółdzielni.
4. Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do
lokalu. Pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do lokalu
przysługuje prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części własnościowego prawa
do lokalu zawarta bezwarunkowo albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub
z podaniem im do wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnie
z rzeczywistością jest nieważna.
§9
Spółdzielnia prowadzi rejestr lokali, dla których zostały założone księgi wieczyste
spółdzielczego własnościowego prawa do lokali.
§ 10
Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców,
powinni oni, w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie
pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem
tego prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności lokalu.
W razie bezskutecznego upływu tego terminu, na wniosek spadkobierców lub Spółdzielni,
sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela.
2. W razie śmierci jednego z małżonków, którym własnościowe prawo do lokalu
przysługiwało wspólnie, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
1.

C. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego oraz garażu.
§ 11
1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego lub garażu, może należeć do
kilku osób, z tym że członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że
przysługuje ono wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych
rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie
wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje
Spółdzielnia.
2. Nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub garażu staje
się członkiem Spółdzielni z zastrzeżeniem ust. 1. Dotyczy to również spadkobiercy,
zapisobiorcy i licytanta. Nabywca zawiadamia niezwłocznie Spółdzielnię o nabyciu
prawa.
§ 12
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego lub garażu jest prawem zbywalnym,
przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem
rzeczowym.
D. Prawo odrębnej własności lokali (mieszkalnych, użytkowych i garaży).
§ 13
Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Spółdzielnia jest zobowiązana zawrzeć z tym
członkiem umowę przeniesienia własności lokalu na zasadach określonych w Statucie.
§ 14
Spółdzielnia zawiera umowę, o której mowa w § 13, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia
wniosku przez osobę uprawnioną.
§ 15
Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu
umowy o przeniesienie własności lokalu oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają wnioskodawcę, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia
własności lokalu.
§ 16
Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia
własności lokalu po dokonaniu przez niego, przed podpisaniem notarialnego aktu
przeniesienia własności lokalu:
1. spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy będących zobowiązaniami
Spółdzielni, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1). Statutu, w tym w szczególności
odpowiedniej części zadłużenia kredytowego, wraz z odsetkami z zastrzeżeniem

pkt 2),
2. spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na
jego lokal, o ile Spółdzielnia skorzystała z podlegającej odprowadzeniu do budżetu
Państwa pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków,
3. spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 82 Statutu.
§ 17
Po śmierci członka Spółdzielni, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności lokalu
określonym w § 16, jeżeli brak jest osób uprawnionych: małżonka, dzieci i innych osób
bliskich, którym przysługuje roszczenie o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy
o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, jego spadkobiercy mogą żądać
przeniesienia na nich własności lokalu. W tym wypadku nie stosuje się § 64 Statutu
dotyczącego rozliczenia z tytułu wkładu oraz uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności
lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienie z żądaniem przez członka Spółdzielni.
§ 18
Jeżeli Spółdzielnia, na mocy jednostronnej czynności prawnej, ustanowiła dla siebie odrębną
własność lokalu mieszkalnego, przeniesienie własności lokalu mieszkalnego może nastąpić
wyłącznie na rzecz członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do tego
lokalu.
§ 19
W stosunku do mieszkań obciążonych odsetkami wykupionymi przez budżet państwa na
podstawie ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy Państwa w spłacie niektórych
kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom
wypłaconych premii gwarancyjnych przeniesienia własności dokonuje się na warunkach
finansowych określonych w tej ustawie.
§ 20
W przypadku przeniesienia własności lokalu, do którego przysługiwało nabywcy spółdzielcze
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, wpływy, o których mowa w § 16, przeznacza się
na spłatę podlegającego odprowadzeniu do budżetu Państwa umorzenia kredytu
obciążającego dany lokal.
§ 21
Na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, którym przysługuje
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć umowę
przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez nich:
1) spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych
z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego
Spółdzielni wraz z odsetkami,
2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat o których mowa w § 82 Statutu.

§ 22
Po śmierci członka Spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, którym
przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i którzy wystąpili z żądaniem
przeniesienia własności lokalu określonym w § 21 spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na
nich własności lokalu. W tym przypadku uznaje się, że wniosek o przeniesienie własności
lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni
lub osoby niebędącej członkiem Spółdzielni.
§ 23
Z chwilą zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi
przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze
prawo do lokalu użytkowego lub spółdzielcze prawo do garażu, hipoteki ustanowione na
tych ograniczonych prawach rzeczowych obciążają nieruchomości powstałe w wyniku
zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu.
2. Wierzyciel, którego wierzytelności w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności
lokalu były zabezpieczone hipoteką na ograniczonym prawie rzeczowym, może
dochodzić zaspokojenia z lokalu stanowiącego odrębną własność, powstałą w wyniku
zawarcia tej umowy.
1.

§ 24
W razie przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub garażu w prawo odrębnej
własności lokalu, księga wieczysta prowadzona dla tego prawa staje się księgą wieczystą dla
nieruchomości zgodnie z art. 24¹ ust.2 Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych
i hipotece (Dz. U. z 2001 r. nr 124, poz. 1361 i nr 125, poz.1368 oraz z 2002 r. nr 169,
poz.1387).
§ 25
Jeżeli Spółdzielnia, na mocy jednostronnej czynności prawnej, ustanowiła dla siebie odrębną
własność lokalu, przeniesienie własności lokalu może nastąpić wyłącznie na rzecz członka,
któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu.
§ 26
Zasady ustanawiania prawa odrębnej własności lokalu dla lokali nowobudowanych regulują
§ od 40 do § 45 Statutu.

VI. Postanowienia końcowe
§ 27
Traci moc regulamin przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali
i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” im. Jana Kochanowskiego
w Radomiu z dnia 31 marca 2008 roku.
§ 28
Regulamin niniejszy został zatwierdzony Uchwałą Nr 26/2018 z dnia 25.10.2018 r. Rady
Nadzorczej Spółdzielni i obowiązuje od dnia jej podjęcia.

UWAGA:
Załącznik nr 1 do uchwały RN
Nr 26/2018 z dnia 25.10.2018 r.

