
Uchwała Nr . 
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej 

im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. 
z dnia 08.04.2016r. 

w sprawie: 
rozpatrzenia odwołania zamieszkałej 
Piotrkowie Tryb. ul. od uchwały Rady Nadzorczej 
o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. 

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Słowackiego w Piotrkowie Tryb. na 
podstawie art. 11 ust.l1 pkt. 2, ust. I3 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych 
(tj. Dz. U. z 2013 roku poz.1222 z późniejszymi zmianami), art. 24 § 6 pkt. 1 ustawy z dnia 
16.09.1982 roku Prawo spółdzielcze (tj. Dz. U. z 2013 roku poz.1443 z późniejszymi zmianami), 

§ 17 ust.4 i 5, § 72 pkt.8 Statutu Spółdzielni po rozpatrzeniu odwołania 

od uchwały Rady Nadzorczej nr 5 z dnia 25.08.2015r. o wygaśnięciu 
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr o pow. 63,67 m2 , 
położonego w bloku nr w Piotrkowie Tryb. przy ul. uchwala, co 
następuje: 

§i. 

Uchyla się uchwałę nr 5 z dnia 25.08.2015r. Rady Nadzorczej o wygaśnięciu spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego nr o powierzchni 63,67m2,położonego w bloku 
nr w Piotrkowie Tryb. przy ul." przysługującego ^ 

§2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

Uzasadnienie 

Rada Nadzorcza Spółdzielni uchwałą nr 5 z dnia 25.08.2015 r. wygasiła spółdzielcze 
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nr położonego w budynku rir w Piotrkowie Tryb. 
ul. przysługujące z powodu pozostawania w zwłoce w 
uiszczaniu opłat za okres co najmniej 6 miesięcy. 

wniosła skutecznie odwołanie od w/w uchwały. Poparła też to odwołanie 
osobiście podczas obrad Walnego Zgromadzenia uzasadniając zwłokę w uiszczaniu opłat za lokal 
mieszkalny trudną sytuacją spowodowaną ciężką chorobą męża. 

Stosownie do art. 1 lust. 11 pkt.2 ustawy z dnia z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 
mieszkaniowych Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego 
prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli członek jest w zwłoce z uiszczeniem opłat. Podjęcie takiej 
uchwały nie jest więc obligatoryjne. Zważywszy na to oraz przyczyny zaistnienia zwłoki w 
opłatach uzasadniające udzielenie dodatkowego czasu, w którym trudna 
sytuacja życiowa może ulec poprawie należało podjąć uchwałę o treści, jak wyżej. 
Członkowi przysługuje prawo wytoczenia przed Sądem Okręgowym Wydział Cywilny w 
Piotrkowie Tryb. powództwa o uchylenie niniejszej uchwały. 
Powództwo należy wnieść do Sądu w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia uchwały wraz z 
uzasadnieniem. 
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za przyjęciem niniejszej uchwały głosowało 

przeciw uchwale głosowało 

głosy wstrzymujące się 
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