
REGULAMIN  
DZIA ANIA PRZEDSTAWICIELSTW MIESZKA CÓW BUDYNKU ZESPO U 

BUDYNKÓW W SPÓ DZIELNI MIESZKANIOWEJ „PROJEKTANT” 
W RZESZOWIE. 

 
§1 
 

Przedstawicielstwa Mieszka ców budynku/zespo u budynków, zwane dalej 
„Przedstawicielstwem” mog  zosta  utworzone w zasobach zarz dzanych przez 
Spó dzielni  Mieszkaniow  „Projektant” w Rzeszowie. 

 
§2 
 

1. Przedstawicielstwo jest form  samorz du mieszka ców i dzia a na podstawie niniejszego 
regulaminu. 

2. Przedstawicielstwo w zakresie swojego dzia ania zobowi zane jest przestrzega  
postanowie  Statutu, regulaminów i uchwa  organów Spó dzielni.  

 
§3 
 

1. Wybór Przedstawicieli przys uguje osobom prawnym i fizycznym, które posiadaj  
okre lone prawo do lokalu zgodnie z §59, §66, §74 Statutu w budynku lub zespole 
budynków.  

2. Przedstawicielstwo mo e zosta  utworzone dla jednego budynku lub zespo u budynków, 
z zachowaniem ust. 3. O powstaniu b  rozwi zaniu Przedstawicielstwa decyduj  osoby, 
o których mowa w § 3 ust. 1 wi kszo ci  g osów liczon  zgodnie z § 7 ust. 4. 

3. Je eli wi kszo  w cicieli lokali w poszczególnych budynkach liczona zgodnie § 7 ust 4 
podejmie decyzj  o utworzeniu wspólnego Przedstawicielstwa, tworzy si  
Przedstawicielstwo dla zespo u budynków, z zastrze eniem, e w jego sk adzie powinien 
by  przynajmniej jeden Przedstawiciel z ka dego budynku. 

4. Do podj cia decyzji, co do utworzenia wspólnego Przedstawicielstwa budynków stosuje 
si  odpowiednio § 6 Regulaminu.  

5. Przedstawicielstwo u ywa nazwy i piecz ci o tre ci: 
Przedstawicielstwo Mieszka ców Budynku/Zespo u budynków  
ul……………………… nr w Rzeszowie. 
 

§4 
 

Zadaniem Przedstawicielstwa jest: 
1. Wspó praca z Zespo em Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i mieszka cami budynku 

lub zespo u budynków w celu realizacji bie cych spraw dotycz cych, budynków, dla 
których zosta o utworzone.  

2. Wspó praca z Radami Osiedla i organami Spó dzielni w szczególno ci w zakresie 
dzia alno ci spo eczno-kulturalnej, sportowej i rekreacyjno-wychowawczej. 
 

 
 
 



 
§5 
 

Do zakresu dzia alno ci Przedstawicielstwa danej nieruchomo ci nale y:  
1. Wspó praca w imieniu mieszka ców danego budynku/zespo u budynków z w ciwymi 

Biurami Obs ugi dzia aj cymi w ramach struktury organizacyjnej Zespo u Gospodarki 
Zasobami Mieszkaniowymi.  

2. Podejmowanie dzia  w zakresie przestrzegania przez mieszka ców danej nieruchomo ci 
regulaminu porz dku domowego.  

3. Zg aszanie do w ciwych Biur Obs ugi Zespo u Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi 
propozycji lub uwag w sprawach stanu technicznego budynków, jego otoczenia i poprawy 
estetyki otoczenia.  

4. Zg aszanie pisemne wniosków i propozycji w sprawie prac konserwacyjnych  
i remontowych wykonywanych w ramach funduszu remontowego danego budynku do 
wysoko ci rodków na funduszu remontowym. 

5. Sk adanie wniosków do planu remontów opracowanych przez Zespó  Gospodarki 
Zasobami Mieszkaniowymi.  

6. Uczestnictwo w Komisjach przetargowych dotycz cych wyboru wykonawców us ug 
konserwacyjnych i remontowych w budynku/zespole budynków, których przetarg 
dotyczy.  

7. Uczestnictwo w Komisjach przegl dów budynków mieszkalnych powo anych przez 
Zarz d Spó dzielni dla w ciwych budynków/zespo u budynków.  

8. Podejmowanie dzia  wobec osób posiadaj cych zaleg ci w op atach za lokale, maj ce 
na celu dobrowolne regulowanie przez nich nale no ci.  

9. Organizowanie spotka  z mieszka cami budynków zwi zanych z utrzymaniem  
i eksploatacj  tych budynków/zespo u budynków.  

10. Uczestnictwo w zebraniach organizowanych przez organy samorz dowe Spó dzielni  
w zakresie utrzymania budynków/ zespo u budynków.  

11. Wspieranie osób niepe nosprawnych/starszych b  innych wymagaj cych pomocy, 
zamieszka ych w budynkach/zespole budynków.  

 
§6 
 

1. Cz onkowie Przedstawicielstwa zobowi zani s  w szczególno ci do:  
a) Reprezentowania mieszka ców budynków/zespo u budynków oraz wykonywanie 

zada  nale cych do zakresu dzia ania Przedstawicielstwa sumiennie i z nale yt  
staranno ci  oraz poszanowaniem praw wszystkich mieszka ców.  

b) Kszta towanie i utrwalanie nale ytej postawy prospó dzielczej w ród mieszka ców 
poprzez wspó prac , kooperacj  i przestrzeganie przepisów prawa oraz prawa 
wewn trzspó dzielczego.  

c) Kulturalnego zachowania si  w stosunku do mieszka ców, wspó pracowników oraz 
pracowników Spó dzielni.  

2 W przypadku nienale ytego wykonywania obowi zków przez Cz onków 
Przedstawicielstwa, Zarz dca ma prawo odmówi  wspó pracy z takimi cz onkami.   

 
 
 



 
§7 

 
1. Przedstawicielstwo Mieszka ców budynku/zespo u budynków wybierane jest przez osoby 

okre lone w § 3 ust 1 spo ród mieszka ców danego budynku posiadaj cych prawo do 
lokalu w tym budynku/zespole budynków. Z chwil  sprzeda y lokalu przez osob  b  
cz onkiem Przedstawicielstwa prawo do reprezentowania mieszka ców przez niego 
wygasa.  

2. Cz onkiem Przedstawicielstwa mo e by  wybrana osoba pe noletnia posiadaj ca pe  
zdolno  do czynno ci prawnych, posiadaj ca tytu  prawny do lokalu w budynku/zespole 
budynków i niezalegaj ca z op atami na rzecz Zarz dcy. Prawo zg aszania kandydatów 
przys uguje mieszka com budynku/zespo u budynków lub Zarz dcy. Z wyborów 
sporz dza si  protokó , którego kopia przekazywana jest do Zespo u Gospodarki 
Zasobami Mieszkaniowymi.  

3. W przypadku wyboru osób niespe niaj cych wymaga , o których mowa w § 7 ust. 1 i 2 
Regulaminu, b  gdy po wyborze osoby te przestan  spe nia  wymagania niezb dne do 
pe nienia funkcji, stosuje si  odpowiednio § 6 ust. 2 oraz § 7 ust. 11 Regulaminu. 

4. Cz onkowie Przedstawicielstwa wybierani s  w drodze pisemnego g osowania 
mieszka ców danego budynku na zebraniu ogólnym mieszka ców lub w drodze 
indywidualnego zbierania g osów przez zainteresowanych mieszka ców.  
Na ka de mieszkanie przypada jeden g os. W przypadku, gdy lokal jest przedmiotem 
wspó asno ci w cz ciach u amkowych lub wspó asno ci cznej wystarczy oddanie 

osu przez jednego ze wspó cicieli.  
5. Przedstawicielstwo sk ada si  z 3 do 5 osób w zale no ci od ustale  mieszka ców, 

z zastrze eniem § 3 ust. 3 Regulaminu.  
6. Cz onkowie Przedstawicielstwa wybieraj  spo ród siebie przewodnicz cego i sekretarza.  
7. Przedstawiciele podejmuj  decyzj  wi kszo ci  g osów. W razie takiej samej liczby 

osów rozstrzyga g os Przewodnicz cego. 
8. Kadencja Przedstawicielstwa nie jest okre lona czasowo. 
9. Mieszka cy budynku mog  odwo  swoich przedstawicieli po zebraniu 50%+1 

podpisów mieszka ców danego budynku a w przypadku, gdy Przedstawicielstwo wybrane 
jest dla zespo u budynków z uwzgl dnieniem wszystkich lokali w tych budynkach..  

10. Wniosek o odwo anie musi zawiera  propozycj  nast pcy, je eli liczba przedstawicieli 
spadnie poni ej 3, pod warunkiem wyra enia przez niego zgody na zg oszenie swojej 
kandydatury. Odwo anie jest równoznaczne z wyborem zaproponowanej osoby.  

11. W przypadku rezygnacji z cz onkostwa w Przedstawicielstwie, mieszka cy wybieraj  
swojego przedstawiciela w sposób okre lony w ust.1, 2 chyba, e pomimo rezygnacji 
liczba cz onków nie spad a poni ej 3 osób. 
 

§ 8 
 

1. Przedstawicielstwo Mieszka ców zbiera si  w miar  potrzeb. 
2. Przedstawicielstwo mo e by  zwo ane na wniosek Kierownika Zespo u Gospodarki 

Zasobami Mieszkaniowymi w przypadku, gdy zachodzi potrzeba uzgodnienia spraw 
wa nych dla danego budynku/zespo u budynków.  

3. Posiedzenia zwo uje Przewodnicz cy lub Sekretarz. 



4. W posiedzeniach udzia  bierze przedstawiciel Zespo u Gospodarki Zasobami 
Mieszkaniowymi.  

5. Przedstawicielstwo mo e sk ada  wnioski do Zespo u Gospodarki Zasobami 
Mieszkaniowymi po uzyskaniu poparcia wi kszo ci mieszka ców danego budynku, 
liczon  w sposób okre lony w § 7 ust. 4 Regulaminu.  

6. Z posiedzenia sporz dza si  protokó , którego kopia przekazywana jest do Zespo u 
Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi. Wnioski Przedstawicielstwa s  jedynie opiniami 
i nie maj  mocy wi cej dla organów Spó dzielni. 
 

§9 
 

Regulamin zosta  przyj ty przez Zarz d Spó dzielni uchwa  nr 1/2017. 
 

§10 
 

Regulamin wchodzi w ycie z dniem 19.01.2017 roku.  
 
 


