
REGULAMIN  Nr 4 

określający obowiązki Spółdzielni Mieszkaniowej "WERONIKA" i jej członków w zakresie napraw 
lokali oraz rozliczenia z członkami zwalniającymi lokale. 

(tekst jednolity po zmianach 25.07.2019) 

 

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne 
§ 1 

Regulamin niniejszy opracowany został w oparciu o postanowienia: 
1) Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1285),  
2) Statutu SM "WERONIKA" wprowadzonego Uchwałą nr 8/2018 z 21.06.2018r. Walnego 

Zgromadzenia Członków (tekst jednolity) wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego poz. 
0000034005 postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 01 sierpnia 2018r. 
Sygnatura akt KA.VIII NS-REJ.KRS/21535/18/583 – zwanego dalej Statutem. 

 
§ 2 

1. Naprawami w rozumieniu niniejszego regulaminu są roboty remontowe oraz wymiana 
zużytych lub uszkodzonych elementów wykończenia, wyposażenia i instalacji wewnątrz lokali. 

2. Rozgraniczenie obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali jest 
dokonywane przy uwzględnieniu wysokości odpisów na fundusz remontowy w ramach 
pobieranych od członków opłat eksploatacyjnych. 

3. W odniesieniu do najemców lokali użytkowych i mieszkalnych w budynkach Spółdzielni 
obowiązki Spółdzielni i najemców w zakresie napraw wewnątrz lokali określa umowa najmu. 

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą także osób posiadających prawo odrębnej 
własności lokalu, nie będących członkami Spółdzielni. 

 
Rozdział II. Podział napraw wewnątrz lokali na obciążające Spółdzielnię oraz członków w 

budynkach wielorodzinnych. 
§ 3 

1. Do podstawowych obowiązków Spółdzielni w zakresie napraw instalacji należy: 
1.1 naprawa wewnętrznej instalacji elektrycznej w zakresie: 

a) pionów instalacji elektrycznej oraz instalacji znajdującej się w kondygnacji podziemnej 
budynków wraz z rozdzielnią główną w której znajdują się liczniki energii elektrycznej 
poszczególnych lokali; 

b) instalacji elektrycznej wewnątrz lokalu mieszkalnego i tablicami przyłączeniowymi,  za 
wyjątkiem osprzętu instalacyjnego; 

Zakres wymiany instalacji w budynku obejmuje rozdzielnię główną wraz ze 
sprowadzeniem do niej liczników energii, poziomu, pionów, tablicy przyłączeniowej w 
lokalach, nowych zabezpieczeń i przewodów do łazienek i kuchni.  

1.2 naprawa instalacji gazowej od zaworu głównego w szafce przyłączeniowej na zewnątrz 
budynku do zaworu odcinającego odbiornik wraz z tym zaworem, za wyjątkiem samych 
odbiorników i ich podłączenia do zaworu; 

1.3 naprawa całej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania za wyjątkiem wymiany 
grzejników, zaworów termostatycznych, podzielników kosztów ogrzewania; 

1.4 montaż odpowietrzników indywidualnych na pionach instalacji centralnego ogrzewania na 
ostatnich kondygnacjach  

1.5 naprawa wewnętrznej instalacji zimnej i ciepłej wody (pionów i poziomów) od wodomierza 
głównego w przyłączu wody do zaworów odcinających przy wodomierzach w lokalach 
mieszkalnych wraz z tymi zaworami. Naprawa nie obejmuje armatury i jej podłączeń, 
wymiany wodomierzy oraz naprawy wewnętrznej sieci wodociągowej w lokalu 
mieszkalnym, podłączonej do zaworów przy wodomierzach.  

1.6 naprawa pionów instalacji sanitarnej wraz z trójnikiem rozgałęźnym do lokalu za 
wyjątkiem instalacji wewnętrznej w lokalach mieszkalnych i podłączeń armatury 
sanitarnej; 

1.7 przebudowa wentylacji polegająca na montażu nawiewników okiennych, anemostatów 
lub kratek wentylacyjnych, nasad kominowych, a także w zakresie wynikającym z 
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zaleceń kominiarskich lub odtwarzających stan pierwotny (np. wymiana lub przewinięcie 
silników wentylatorów). Warunkiem montażu nasady kominowej, hybrydowej w 
budynkach niskich, powstałych do 1981 r. jest złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody 
na montaż nawiewników i kratek wentylacyjnych przez użytkowników co najmniej połowy 
lokali mieszkalnych w danym pionie oraz dopuszczenie do jego realizacji. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach Zarząd Spółdzielni może dopuścić do montażu nasady 
hybrydowej bez spełnienia tego warunku. Instalowanie nawiewników i kratek 
wentylacyjnych w każdym lokalu mieszkalnym będzie realizowane każdorazowo wg 
zgłoszeń mieszkańców. Zakup i montaż nawiewników okiennych wraz z kratkami 
wentylacyjnymi wywiewnymi finansowany jest z funduszu remontowego w zależności od 
posiadanych środków pieniężnych dla każdej  nieruchomości w danym roku 
kalendarzowym. Montaż kompletu nawiewników i kratek wentylacyjnych przysługuje dla 
wszystkich lokali mieszkalnych jednorazowo, bez możliwości ponownego finansowania i 
instalowania w przypadku wymiany okien w mieszkaniu lub przeprowadzonego remontu 
przez lokatora. 

2. Ponadto do obowiązków Spółdzielni należy: 
2.1. dofinansowanie do naprawy podłoża powierzchni użytkowej mieszkania (bez dodatkowo 

włączonej powierzchni) oraz balkonów bez zwrotu kosztów wymiany podłogi w 
pomieszczeniu, w którym remontowano podłoże; 

2.2. sfinansowanie 50 % kosztów zakupu oraz 100% ceny montażu stolarki okiennej przy jej 
wymianie wg aktualizowanego corocznie cennika sporządzonego na podstawie średnich 
cen okien i ich montażu oferowanych na rynku, przy czym dofinansowanie do wymiany 
każdego z okien przysługuje wyłącznie pod warunkiem zamontowania w nim nawiewnika. 

2.3. naprawy polegające na usunięciu zniszczeń powstałych wewnątrz lokalu wskutek 
niewykonania napraw należących do obowiązków Spółdzielni (np. usunięcie zacieków 
powstałych wskutek nieszczelności dachu itp.). 

 
§ 4 

1. Naprawy, o których mowa w § 3 w zależności od ich zakresu finansowane są z funduszu 
remontowego bądź z opłat eksploatacyjnych Spółdzielni. 

2. Zasady wymiany stolarki okiennej przy jej współfinansowaniu przez Spółdzielnię są 
następujące: 
2.1 Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu na każdy rok określa w planie remontów limit 

ilościowo - wartościowy okien do wymiany; 
2.2 Spółdzielnia prowadzi roczny rejestr zgłoszeń lokatorów ubiegających się o 

dofinansowanie wymiany okien do wyczerpania tego limitu; 
2.3 Wymiany okna z dofinansowaniem mogą dokonać osoby zajmujące lokal w którym od 

chwili powstania SM „WERONIKA" nie było dokonanej wymiany okna na koszt 
Spółdzielni lub była wymiana z dofinansowaniem do jednego okna ze strony Spółdzielni. 

2.4 Dofinansowanie Spółdzielni przysługuje w danym roku: 
2.4.1. wyłącznie do jednego okna dowolnej wielkości o ile od chwili powstania SM 

„WERONIKA" członek skorzystał z wymiany na koszt Spółdzielni lub 
dofinansowania do nie więcej niż jednego okna; 

2.4.2. do dwóch okien dowolnej wielkości o ile od chwili powstania SM „WERONIKA", 
członek nie korzystał z wymiany na koszt Spółdzielni lub dofinansowania; 

2.5 Członek który dokonał wymiany wszystkich okien w swoim mieszkaniu (także w minionych 
latach), a nie skorzystał dotychczas z wymiany na koszt Spółdzielni lub dofinansowania 
może je uzyskać, w ramach limitu, o którym mowa w pkt. 2.1 z zastrzeżeniem pkt. 2.3 i 
2.4 po przedłożeniu oryginału faktur dot. wymiany. 

3 Spółdzielnia nie kwalifikuje komisyjnie stanu technicznego okien do wymiany, za wyjątkiem 
przypadków zagrażających bezpieczeństwu - wtedy Zarząd podejmie decyzję o wymianie 
poza kolejnością z zastrzeżeniem pkt. 2.4. 

4 Członek Spółdzielni dokonuje zamówienia wymiany okna dowolnego typu w dowolnie 
wybranej przez siebie firmie na własny rachunek, korzystając z doradztwa i informacji 
technicznej przekazanej przez Spółdzielnię. Spółdzielnia wraz z wypłatą dofinansowania 
dokonuje na oryginale faktury adnotacji o jego wysokości. 

5 Dopuszcza się montaż 3-skrzydłowych okien o wymiarach 207 x 145 cm, w pozostałych 
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typach należy odtwarzać stan poprzedni lub zastosować okno jednoskrzydłowe w miejsce 
dwuskrzydłowego. W każdym przypadku wymiany okien konieczne jest zachowanie na zewnątrz 
dotychczasowej kolorystyki.  

6 W przypadku posiadania zadłużenia przez lokatora, któremu przysługuje dofinansowanie 
zadłużenie lokatora zostanie skompensowane z dofinansowaniem. 

7 Zasady określone w § 4 ust. 2 nie mogą ulec zmianie do czasu zakończenia pełnego procesu 
wymiany w każdym mieszkaniu dwóch okien. 

 
§ 5 

1. Wymiany i naprawy wewnątrz lokali, nie zaliczone w niniejszym regulaminie do obowiązków 
Spółdzielni, obciążają członków zajmujących te lokale, w szczególności dotyczy to 
przypadków wymienionych w § 3 ust. 1 oraz ust. 2.3. 

2. Wymiany i legalizacja urządzeń pomiarowo – regulacyjnych obciążających członka, w 
szczególności wodomierzy i podzielników, z uwagi na to, że są one elementami systemu 
rozliczeń wody i ciepła, winny być dokonywane z obowiązkowym pośrednictwem Spółdzielni 
za wyjątkiem wymiany zaworów termostatycznych wg zaleceń Spółdzielni (chyba że 
wymiana ta dokonywana jest kompleksowo w danym budynku przez Spółdzielnię). 

3. Ponadto do obowiązków członków Spółdzielni należy: 
3.1 odnowienie lokalu polegające na: 

3.1.1 malowanie sufitów i ścian, lub tapetowaniu ścian z częstotliwością wynikającą z 
właściwości techniczno - estetycznych farb, tapet, kasetonów sufitowych itp. 

3.1.2 uszczelnianiu i kitowaniu stolarki okiennej, drewnianej 
3.1.3 malowaniu olejnym drewnianych drzwi i okien (wewnątrz i zewnątrz), lamperii 

oraz grzejników żeliwnych, rur itp. w celu zabezpieczenia ich przed korozją 
(wpływami atmosferycznymi) 

3.2 naprawa urządzeń technicznych i sanitarnych (z zastrzeżeniem z § 5 ust.2) 
3.3 naprawa podłóg  
3.4 naprawa stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej 
3.5 malowanie ścian i sufitów logii oraz ślusarki balkonowej wg jednolitej kolorystyki za 

wyjątkiem usunięcia zniszczeń powstałych wskutek niewykonania napraw należących do 
obowiązków Spółdzielni (np. usunięcie zacieków powstałych wskutek nieszczelności 
opierzenia dachu, odspajania się tynku itp.) 

3.6 sprzątanie klatek schodowych, pomieszczeń wspólnego użytku oraz piwnic (za wyjątkiem 
wieżowców oraz budynków sprzątanych odpłatnie przez Spółdzielnię). 

 
Rozdział III.  Obowiązki Spółdzielni oraz użytkowników domów jednorodzinnych i garaży 

w zakresie napraw lokali  

§ 6 
1. Do obowiązków Spółdzielni, finansowanych z funduszu remontowego bądź z opłaty 

eksploatacyjnej należy naprawa instalacji i urządzeń technicznych wspólnych dla całego 
zespołu domów jednorodzinnych, a w szczególności: 
1.1 przyłącza centralnego ogrzewania wraz z urządzeniami w nim zainstalowanymi oraz 

instalacja c.o. do zaworów (zasów) odcinających rozgałęzienia do poszczególnych 
domów, wraz z tymi zaworami (zasuwami); 

1.2 instalacji gazowej od przyłącza do zaworu odcinającego przed licznikiem gazowym, wraz 
z tym zaworem; 

1.3 instalacji zimnej wody od przyłącza do zaworów odcinających rozgałęzienia do 
poszczególnych domów, wraz z tymi zaworami; 

1.4 kanalizacji deszczowej i sanitarnej od obrysu budynku do przykanalików; 
1.5 instalacji elektrycznej od przyłącza do liczników energii elektrycznej; 
1.6 urządzeń pomiarowo - regulacyjnych za wyjątkiem ich wymiany (zawory termostatyczne, 

podzielniki, wodomierze) 
2. Do obowiązków użytkowników domków jednorodzinnych należy: 

2.1 utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń i instalacji związanych z domkiem 
w zakresie nie wymienionym w § 6 ust. 1.1. do 1.6. 

2.2 utrzymanie w należytym stanie technicznym budynku (tak wewnątrz jak i zewnątrz, z 
zachowaniem kolorystyki elewacji wraz z naprawą: 
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2.2.1 stolarki okiennej i drzwiowej 
2.2.2 podłoża, wykładzin, ścian, sufitów, schodów itp. 
2.2.3 pokryć dachowych 

2.3 wymiana urządzeń pomiarowo-regulacyjnych na zasadach analogicznych jak w § 5 ust.2. 
2.4 utrzymanie zieleni na terenie ogródka przydomowego 
2.5 naprawa ogrodzenia otaczającego ogródek przydomowy 

3. W wypadku naprawy instalacji przebiegających przez ogródki przydomowe ich użytkownikom 
nie przysługuje roszczenie o wyrządzone szkody wobec Spółdzielni poza rekultywacją terenu 
egzekwowaną od właściciela instalacji, zlecającego naprawę. 

 
§ 7  

1. Do obowiązków członków Spółdzielni użytkujących garaże należy naprawa instalacji 
wewnętrznych oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym budynku, analogicznie do 
zapisu § 6 ust. 2.2 

2. Do obowiązków Spółdzielni, finansowanych z funduszu remontowego bądź z opłaty 
eksploatacyjnej w zakresie utrzymania garaży wbudowanych w budynki wielorodzinne (osiedle 
W1) należy: 
2.1 naprawa całej wewnętrznej instalacji elektrycznej za wyjątkiem osprzętu; 
2.2 naprawa instalacji zimnej wody do zaworów odcinających wraz z tymi zaworami za 

wyjątkiem armatury i jej podłączeń do zaworów oraz wymiany wodomierzy; 
2.3 naprawa pionów instalacji kanalizacyjnej wraz z trójnikiem rozgałęźnym; 
2.4 naprawa pionów instalacji wentylacyjnej za wyjątkiem maskownic; 
2.5 naprawa stolarki drzwiowej wraz z malowaniem zewnętrznym; 
2.6 naprawa podjazdu do garaży. 

3. Do obowiązków członków Spółdzielni, użytkujących garaże o których mowa w ust. 2 należy: 
3.1 naprawy wewnątrz garaży nie zaliczone do obowiązków Spółdzielni, w szczególności 

wyjątki o których mowa w ust. 2; 
3.2 naprawa podłoża wewnątrz garażu, naprawa i odnowienie ścian, sufitów, oraz malowanie 

wewnętrzne drzwi;  
3.3  naprawa zamków i blokad drzwiowych. 

 
Rozdział IV. Dodatkowe wyposażenie mieszkań.  

 
§ 8 

1. Przez dodatkowe wyposażenie mieszkań rozumie się nakłady poczynione przez członków z 
własnych środków na ponadnormatywne wyposażenie i wykończenie mieszkań mające 
charakter trwały i podnoszące wartość użytkową mieszkania. Jako podstawowy zakres 
ponadnormatywnego wyposażenia i wykończenia mieszkań uznaje się w szczególności 
1.1. położenie podłóg z parkietu, mozaiki parkietowej lub płytek podłogowych (glazura) 
1.2. wykonanie zmywalnych okładzin ściennych (glazura) 
1.3. wykonanie mebli wbudowanych (szafy wnękowe, pawlacze) 
1.4. wykonanie sufitów podwieszonych z układem oświetlenia 
1.5. dokonanie zmian funkcjonalnych w układzie mieszkania (przestawienie lub likwidacja 

ścianek działowych) 
1.6. zainstalowanie dodatkowych umywalek, kabin natryskowych, brodzików w łazienkach itp. 
1.7. zainstalowanie nowoczesnej armatury dla wanien, umywalek i zlewozmywaków 
1.8. zastąpienie kuchenek gazowych – elektrycznymi 
1.9. zainstalowanie urządzeń pomiarowo - regulacyjnych w mieszkaniu (zawory 

termostatyczne, podzielniki kosztów ogrzewania, wodomierze) oraz grzejników 
1.10. zabudowa logii balkonowej 
1.11. zabudowa klatki schodowej. 

2. Wartość nakładów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.1. - 1.11. nie podlega wprost zaliczeniu do 
wkładów mieszkaniowych (budowlanych), jednak jest uwzględniana w operacie 
szacunkowym będącym podstawą ustalenia wartości rynkowej przy ustaniu prawa do lokalu i 
rozliczeniu wkładu mieszkaniowego lub budowlanego. 

3. Zgody Zarządu Spółdzielni wymagają następujące prace: 
3.1  przebudowa ścianek działowych 
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3.2  zmiana funkcji pomieszczeń,  
3.3  instalowanie krat, rolet zewnętrznych i urządzeń  na zewnątrz budynku (np. anteny 

satelitarnej, CB itp.) 
3.4  wszelkie prace związane z ingerencją w elewacje, izolacje i konstrukcje budynku; 
3.5  zabudowa holu klatki schodowej; 
3.6 przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przed wodomierzami lokalowymi, 

kanalizacyjnej przed trójnikiem rozgałęźnym, elektrycznej za wyjątkiem wymiany 
osprzętu, gazowej i centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników oraz urządzeń 
pomiarowo-regulacyjnych. 

W niektórych przypadkach wymagana jest również zgoda właściwego organu. 
4. Wstępnej zgody Zarządu Spółdzielni a także, zgodnie z Ustawą „Prawo Budowlane” – 

uzyskania pozwolenia na budowę od właściwego organu wymagają prace dotyczące 
konstrukcji budynku, a w szczególności: 

4.1 przebudowa stropów i ścian nośnych; 
4.2 wykonanie, likwidacja lub zmiana wymiarów otworów okiennych lub drzwiowych w 

ścianach nośnych; 
4.3 zabudowa wnęk balkonowych (zgłoszenie). 

5. Roboty wymienione w ust. 3 i 4 po ich wykonaniu podlegają zgłoszeniu do Spółdzielni w celu 
sporządzenia w niektórych przypadkach, protokołu odbioru. 

6. Protokół odbioru wraz z obmiarem powierzchni zabudowy logii balkonowych i indywidualnych 
zabudów klatek schodowych stanowi podstawę do skorygowania zapisów w ewidencji 
powierzchni budynków, zawarcia umowy najmu powierzchni wspólnej i naliczenia opłat za 
używanie, na ogólnych zasadach, za powierzchnię włączoną do mieszkania, (w tym opłaty 
zaliczkowej za centralne ogrzewanie) począwszy od następnego miesiąca po dokonaniu 
odbioru technicznego. 

§ 9 
1. W przypadku, gdy lokal przekazywany jest Spółdzielni, wypłacana członkowi 

wartość spółdzielczego - lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu nie obejmuje 
wprost ekwiwalentu za pozostawione dodatkowe wyposażenie lub wykończenie mieszkania. 
Jeżeli jest ono przez Spółdzielnię uznane za przydatne, pod względem użytkowym i 
estetycznym do dalszego użytkowania, Spółdzielnia nie będzie żądać przywrócenia lokalu 
do stanu pierwotnego. 

2. Wkład mieszkaniowy (budowlany) za włączoną do lokalu powierzchnię indywidualnej 
zabudowy klatki schodowej oraz logii balkonowej podlega rozliczeniu na ogólnych zasadach 
w oparciu o wartość rynkową lokalu określoną w operacie szacunkowym. 

 
§ 10 

1. Przystępujący do przetargu o ustalenie pierwszeństwa zawarcia umowy o ustanowienie 
spółdzielczego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego 
zwolnionego lub wolnego w sensie prawnym z dodatkowym wyposażeniem lub 
wykończeniem składają oświadczenie o jego przyjęciu w zakresie uznanym przez 
Spółdzielnię za przydatne.  

2. Odmowa złożenia takiego oświadczenia jest równoznaczna z odstąpieniem przystępującego 
od uczestnictwa w przetargu.  

 
Rozdział V.  Postanowienia końcowe. 

§ 11 
1. Wszelkie uszkodzenia powstałe z winy członka lub jego domowników obciążają członka 

Spółdzielni. 
2. W przypadku wykonania przez Spółdzielnię robót należących do obowiązków członka, jest on 

zobowiązany pokryć wartość robót do wysokości kosztów poniesionych przez Spółdzielnię. 
Stan techniczny i zakres robót określa się komisyjnie z udziałem zainteresowanego członka 
przed przystąpieniem do remontu. 

3. Za wykonanie robót zaliczonych do obowiązków członka Spółdzielnia wystawi fakturę, 
podlegającą zapłacie poza opłatami czynszowymi (eksploatacyjnymi) uiszczonymi za 
używanie lokalu. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek członka, płatność może zostać 
rozłożona na raty. Nieterminowa zapłata faktury skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych. 
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4. Za wykonanie robót zaliczonych do obowiązków Spółdzielni, a wykonanych przez członka,  
gdy roboty danego rodzaju prowadzone są kolejno we wszystkich budynkach lub planuje się 
ich realizację, po ich przeprowadzeniu w danym budynku, członkowi przysługuje roszczenie o 
zwrot kosztów poniesionych w przeszłości przez niego do wysokości kosztów poniesionych 
przez Spółdzielnię w innych lokalach tego samego budynku, na podstawie protokołu 
sporządzonego po rozliczeniu robót zleconych przez Spółdzielnię.  

5. Za wykonanie robót zaliczonych do obowiązków Spółdzielni, a wykonanych przez członka w 
pozostałych przypadkach, po uprzednim powiadomieniu Spółdzielni o takim zamiarze i 
uzgodnieniu zakresu i standardu wykonania, członkowi przysługuje roszczenie o zwrot 
kosztów na podstawie protokołu sporządzonego przez Spółdzielnię po wykonaniu i 
rozliczeniu robót kosztorysem powykonawczym wg stawki końcowej robocizny 
odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę ogłaszanemu przez Prezesa Rady 
Ministrów w Dzienniku Ustaw, obowiązującemu w danym roku oraz materiałów wg 
SEKOCENBUD-u z poprzedniego kwartału. 

6. Warunkiem wypłaty, o których mowa w ust. 4 i 5 jest przedłożenie kserokopii faktur zakupu 
materiałów i/lub usług. 

§ 12 
1. Obowiązkiem Spółdzielni jest sprawowanie nadzoru nad wywiązywaniem się przez 

użytkowników lokali mieszkalnych z obowiązków określonych w § 5 i w § 7. 
2. W przypadku stwierdzenia zaniedbań w wykonywaniu przez użytkownika tych obowiązków, 

Spółdzielni przysługuje prawo wezwania użytkownika lokalu do usunięcia zaniedbań w 
określonym terminie, a jeśli użytkownik tego nie uczyni, prawo do wykonania niezbędnych 
prac i obciążenia poniesionymi kosztami użytkownika. 

 
§ 13 

Regulamin zatwierdzony został na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 22 grudnia 2015 roku 
zaś zmiany do niego Uchwałą nr 16/2018 z 25.10.2018 r. oraz Uchwałą nr 7/2019 z 25.07.2019 
r. z mocą obowiązującą z dniem podjęcia. 
 

Za RADĘ  NADZORCZĄ 
Spółdzielni Mieszkaniowej „WERONIKA" 

 

Podpisy  
           


