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 Gdynia, dn. …………………. 

      ……………………………………..                                   

/ imię i nazwisko osoby posiadającej prawo do lokalu / 

    …………………………………….... 

/ adres / 

Zarząd SM „Karwiny” 

ul. Korzenna 15 

81- 587 Gdynia 

OŚWIADCZENIE  

Oświadczam, że zapoznałem się ze Statutem  Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” w Gdyni  

oraz  niżej wymienionymi  Regulaminami  Spółdzielni i zobowiązuję się do ich przestrzegania
1,2

: 

1. Regulaminem podziału obowiązków między Spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie 

remontów i konserwacji budynków i lokali, przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Uchwałą 

Nr 29/3/RN/2012 z dnia 30.03.2012 r. (wraz z późniejszymi zmianami); 

2. Regulaminem porządku domowego przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Uchwałą 

Nr 59/8/RN/2007 z dnia 27.04.2007 r. (wraz z późniejszymi zmianami); 

3. Regulaminem rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej, wody, gazu, energii elektrycznej, 

przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Uchwałą Nr 85/6/II/RN/2006 z dnia 28.04.2006 r. 

(wraz z późniejszymi zmianami);  

4. Regulaminem postępowania Spółdzielni wobec osób względem niej zadłużonych, przyjętym  

Uchwałą  Rady Nadzorczej Spółdzielni Nr 100/11/RN/2009 z dnia 21.08.2009 r. (wraz z 

późniejszymi zmianami); 

5. Regulaminem planowania, zarządzania i nadzorowania gospodarką zasobami i finansami, 

przyjętym Uchwałą  Rady  Nadzorczej  Spółdzielni Nr 192/19/RN/98 z dnia 19.12.1998 r. (wraz z 

późniejszymi zmianami); 

6. Regulaminem tworzenia i gospodarowania funduszem na remonty, przyjętym Uchwałą Rady  

Nadzorczej Spółdzielni Nr 80/13/RN/2010 z dnia 17.12.2010 r. (wraz z późniejszymi zmianami); 

7. Regulaminem organizacji montażu i konserwacji domofonów, przyjętym Uchwałą Rady 

Nadzorczej  Spółdzielni Nr 249/14/B/RN/2001 z dnia 07.12.2001 r. (wraz z późniejszymi 

zmianami); 

8. Regulaminem wymiany stolarki okiennej, przyjętym Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni 

Nr 125/12/RN/2016 z dnia 05.12.2016 r.  

 1
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Karwiny” w Gdyni, które odbyło się w dniu 

09.06.2018 r. i było kontynuowane w dniu 25.08.2018 r. nie uchwaliło zmian w Statucie dostosowujących  

postanowienia  Statutu do przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 r. (tekst 

jednolity: Dz.U.2018 z dnia 13.04.2018 r.  poz. 845) w terminie określonym w art. 8.1  Ustawy z dnia 

20.07.2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach  mieszkaniowych, ustawy - Kodeks Postępowania 

cywilnego oraz ustawy - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U z dnia 25.08.2017 r. poz. 1596);  

  2
Statut SM „Karwiny” w Gdyni oraz Regulaminy są dostępne w wersji papierowej w siedzibie Spółdzielni 

(pok. 36 i 37) oraz na stronie internetowej Spółdzielni  www.smkarwiny.pl w zakładce „Akty prawne”. 

............................................................ 

/ Podpis / 

http://www.smkarwinym.pl/

