
PROJEKT STATUTU SPÓŁKI

 DLA ZAGOSPODAROWANIA
WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ  I LEŚNEJ OSÓB UPRAWNIONYCH

W ZAWOI

    

  I. NAZWA,SIEDZIBA,TEREN I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.

§ 1.

Spółka dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej i Leśnej Osób Uprawnionych
w Zawoi zwana dalej „ spółką ” posiada osobowość prawną i działa na podstawie
niniejszego statutu.

    § 2.

Siedzibą spółki jest wieś Zawoja, powiat suski, województwo małopolskie.

     § 3.

Terenem działalności spółki są grunty wspólne o powierzchni 461,8956 ha położone
na obszarze wsi Zawoja obejmujące: 

1) 272,6558 ha lasów i gruntów leśnych,

2) 189,2398 ha lasów i gruntów leśnych wysokogórskich tzw. ” halnych ”,

3) 0,15 ha gruntów zabudowanych,

zgodnie z dołączonym wykazem działek /załącznik nr 1 do statutu /.

Własnością wspólnoty  są także dwa budynki:

1/ budynek znajdujący się w Zawoi Centrum pod numerem 129, położony na 
działce nr 2298/2,

2/ budynek w Zawoi w przysiółku Gliśnica położony na działce nr 15133/11.

    § 4.

Dla lasów i gruntów leśnych wymienionych w  § 3. poz.1 i 2 prowadzi się dwa 
odrębne wykazy osób uprawnionych.

   § 5.1.

Spółka została utworzona na podstawie uchwały osób uprawnionych do udziału we
wspólnocie  gruntowej,  podjętej  na  ogólnym  zebraniu  w  dniu  07.02.1965r
większością głosów przy obecności większej niż połowy uprawnionych.

Spółka  została  utworzona  na  podstawie  decyzji  Wydziału  Rolnictwa  i  Leśnictwa
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Suchej Beskidzkiej z dnia 21.01.1964r
(Rol.PBG-IV-40/5/64)  i  decyzji   Wydziału  Rolnictwa  i  Leśnictwa  Prezydium
Powiatowej  Rady  Narodowej  w  Suchej  Beskidzkiej  z  dnia  27.06.1964r



( Rol.PBG-IV-40/58/64) stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1963r
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169).

§ 5.2.

Przedmiotem  działalności  spółki  jest  sprawowanie  zarządu  nad  wspólnotą  i  jej
racjonalne zagospodarowanie.

II. CZŁONKOWIE SPÓŁKI, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI ORAZ WARUNKI  
  DOPUSZCZENIA DO SPÓŁKI POSIADACZY GRUNTÓW PRZYLEGŁYCH

DO WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ

§ 6.1.

Członkami spółki są osoby fizyczne i prawne uprawnione do udziału we wspólnocie
gruntowej na podstawie spadku, nabycia, darowizny.

  § 6.2.

Uprawnienia członkowskie wyrażają się w prawie własności udziału w postaci tzw
numeru prawnego w całości  lub jego części.

§ 6.3.

Udział we wspólnocie /numer  prawny/ nie może być dzielony na mniejsze części
niż  1/4  z  powodu  znikomej  wartości  udziału  oraz  względów
ewidencyjno-rozliczeniowych.  Spadkobiercy,  którym przypadałaby  mniejsza  część
udziału winni  między sobą dokonać uzgodnień,  kto będzie dziedziczył  prawo do
udziału.

§ 6.4.

Pełne prawa członkowskie posiada osoba pełnoletnia,  nie mająca ograniczeń do
działań prawnych. W przypadku osób trwale niezdolnych do czynności prawnych,
zastępują je przedstawiciele  ustawowi.

§ 6.5.

Udział we wspólnocie może być zbywany wyłącznie w całości i tylko na rzecz osoby
posiadającej  już  udział  w  tej  wspólnocie  lub  na  rzecz  osoby  posiadającej
gospodarstwo rolne w Zawoi lub we wsiach przylegających do wspólnoty.

§ 6.6.

Zbycie udziału we wspólnocie wymaga formy aktu notarialnego.

§ 6.7.

Przy podejmowaniu uchwał na zebraniach spółki każdy członek ma prawo tylko do
jednego głosu bez względu na ilość i wielkość posiadanych udziałów.

§ 6.8.

Ogólne zebranie członków spółki może uchwalić przyjęcie do spółki posiadaczy 
gruntów przyległych do wspólnoty gruntowej, pod warunkiem, że:



1) wyrażą na piśmie chęć przystąpienia do spółki,
2) wniosą do spółki, w celu wspólnego zagospodarowania, grunty przylegające
do wspólnoty o obszarze ustalonym przez ogólne zebranie członków; udział           
w korzyściach i obowiązek uczestniczenia w kosztach wspólnego zagospodarowania
określa się dla tych członków proporcjonalnie do wniesionego obszaru gruntu.

Spółka może przejąć grunty leśne i inne oraz mienie od osób fizycznych i prawnych 
w formie darowizny bądź odpłatnie za zgodą ogólnego zebrania członków.

§ 7.

Wykaz członków spółki oraz ilość i wielkość ich udziałów we wspólnocie zawiera
załącznik nr 2 do statutu.

§ 8.

Członkowie spółki mają prawo:
1) uczestniczyć we wszystkich korzyściach osiąganych przez spółkę,
2) brać udział w obradach ogólnych zebrań członków spółki i współdecydować
w zarządzaniu spółką w granicach zakreślonych niniejszym statutem,
3) wybierać i być wybieranymi do organów spółki.

   § 9.

Członkowie spółki mają obowiązek:
1) uczestniczyć w ogólnych zebraniach członków spółki,
2) podporządkowywać się uchwałom  ogólnego zebrania członków spółki, jak         
również postanowieniom zarządu spółki wydanym w granicach zakreślonych 
niniejszym statutem,
3) corocznych świadczeń rzeczowych i robocizny dla wykonania zadań związanych   
z zagospodarowaniem i użytkowaniem gruntów w wymiarze odpowiadającym 
wielkości udziału, a w razie niemożności wykonywania tych świadczeń w naturze, 
wpłacać kwoty pieniężne na pokrycie zastępczego ich wykonania, jak również 
uczestniczyć w kosztach związanych z działalnością spółki.

III. ORGANY SPÓŁKI, ICH PRAWA I OBOWIAZKI

§ 10.

Organami spółki są:
1) Ogólne zebranie członków,
2) Zarząd,
3) Komisja rewizyjna.

§ 11.1.

Ogólne zebranie członków spółki jest najwyższym jej organem.

§ 11.2.

Zwyczajne ogólne zebranie członków spółki  zwołuje Zarząd spółki po zakończeniu



roku kalendarzowego najpóźniej do końca I kwartału następnego roku.

W przypadku nie zwołania zebrania przez Zarząd w powyższym terminie, zebranie
zwołuje Komisja Rewizyjna w terminie do końca II kwartału tj. do 30 czerwca.

§ 11.3.

Nadzwyczajne ogólne zebranie członków spółki zwołuje Zarząd spółki w razie pilnej
potrzeby z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej, lub na wniosek 1/10
członków spółki.

§ 11.4.

O terminie zebrania zwyczajnego jak i  nadzwyczajnego powiadamia się członków
spółki 14 dni przed  dniem zebrania przez ogłoszenie /powiadomienie/ w formie
zwyczajowo przyjętej na tablicach ogłoszeń.

§ 12.1.

Członkowie  spółki  mogą  brać  udział  w  obradach  ogólnego  zebrania  członków
osobiście  lub  działać  przez  pełnomocników.  W  imieniu  osób  niezdolnych  do
czynności  prawnych  występują  ich  przedstawiciele  ustawowi.

Pełnomocnictwo  powinno  być  udzielone  w  formie  pisemnej  i  przedłożone
Przewodniczącemu zebrania przed rozpoczęciem obrad.

§ 12.2.

Każdy członek spółki ma prawo do jednego głosu bez względu na ilość i wielkość
posiadanych  udziałów.  Uchwały  ogólnego  zebrania  członków  zapadają  zwykłą
większością  głosów. W razie równości  głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego
zebrania.

§ 12.3.

Członkowie spółki wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza zebrania
oraz członków komisji  zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

Przewodniczącym zebrania  nie  powinien  być  członek  Zarządu  spółki,  natomiast
może nim być osoba nie będąca członkiem spółki.

§ 12.4.

Zebranie uważa się za ważne jeśli uczestniczy w nim 1/10 uprawnionych członków
wg aktualnego wykazu.

§ 12.5.

Ważność zebrania stwierdza Przewodniczący zebrania na podstawie list obecności
członków spółki.

§ 12.6.

Jeżeli  na  zebraniu  jest  obecnych  mniej  niż  1/10  wszystkich  członków,
zebranie zwołuje się po raz drugi z tym samym porządkiem obrad w tym  samym



dniu  po  upływie  30  minut   od  terminu  wyznaczonego  na  pierwsze  zebranie.
Uchwały  ogólnego  zebrania  członków  przeprowadzonego  w  drugim  terminie
zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

§ 12.7.

Protokół obrad ogólnego zebrania członków spółki wraz z powziętymi na zebraniu
uchwałami przekazuje się do realizacji Zarządowi. 

Protokół podpisują Przewodniczący  i Sekretarz zebrania.

§ 13.1.

Do zakresu działania ogólnego zebrania członków spółki należy w szczególności:
1) uchwalanie statutu spółki oraz jego zmian,
2) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej i komisji doraźnych oraz ich           
odwoływanie,                                                                                                   
3) przyjmowanie do spółki posiadaczy gruntów przyległych do wspólnoty gruntowej
oraz określanie obszarów gruntów, jakie oni mają wnieść do spółki w celu 
zagospodarowania tego gruntu łącznie z gruntami wspólnoty,
4) zatwierdzanie przedstawianego przez Zarząd spółki rocznego planu prac 
gospodarczych,
5) decydowanie na wniosek Zarządu spółki w sprawie sposobu wykorzystywania 
pożytków osiąganych ze wspólnoty oraz w sprawie podziału tych pożytków 
pomiędzy poszczególnych członków spółki,
6) ustalanie rodzaju i rozmiaru świadczeń rzeczowych i robocizny oraz wysokości 
wpłat pieniężnych potrzebnych do wykonania zadań przewidzianych w planie prac 
gospodarczych oraz partycypacji w kosztach utrzymania spółki,
7) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności i finansowych 
oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
8) ustalanie najwyższej sumy zobowiązań, jakie Zarząd spółki może zaciągnąć,
oraz decydowanie o zaciągnięciu i przeznaczeniu kredytów,
9) ustalanie rodzaju i rozmiaru inwestycji potrzebnych do osiągnięcia celów spółki
oraz uchwalanie niezbędnych na ten cel środków,
10) ustalanie warunków użytkowania gruntów i urządzeń spółki przez osoby 
fizyczne i prawne będące członkami spółki,
11) ustanawianie wysokości dziennych diet dla członków Zarządu i Komisji 
Rewizyjnej,
12) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczania części dochodów spółki na cele
gospodarcze, społeczne i kulturalne,
13) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia, zamiany, jak również przeznaczenia na
cele publiczne lub społeczne wspólnoty gruntowej  lub jej części,                         
14) akceptacja poniesionych, niezawinionych strat w okresie sprawozdawczym,
15) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania i likwidacji spółki, gdy istnienie 
jej stanie się bezprzedmiotowe.

§ 13.2.

Ogólne zebranie członków wybiera bezpośrednio w głosowaniu tajnym:

1. Zarząd spółki w składzie 3-osobowym w tym:



– prezesa

– sekretarza

– skarbnika

2. Komisję Rewizyjną w składzie 3-5 osób.

3. Komisje doraźne - w razie potrzeby - w składzie 3-5 osób.

      § 13.3.

Członków  Zarządu  wybiera  się  głosując  na  każdą  kandydaturę  oddzielnie,
a członków Komisji Rewizyjnej łącznie w przewidzianej liczbie spośród zgłoszonych
kandydatów.

§ 13.4.

Wybory do Zarządu i Komisji Rewizjnej odbywają się co 4 lata.

§ 13.5.

Wybory uważa się za ważne jeśli bierze w nich udział / odda głosy/ co najmniej
połowa członków-uczestników zebrania.

§ 13.6.

Zgłoszenia  kandydatów do  władz  spółki  mają  prawo podać  wszyscy  członkowie
obecni na zebraniu.

§ 13.7.

Wyniki wyborów ogłasza Przewodniczący zebrania.

§ 13.8.

W  przypadku  nie  udzielenia  absolutorium  Zarządowi  za  rok  sprawozdawczy,
Przewodniczący zebrania zarządza wybory nowego Zarządu w tym samym dniu lub
w  terminie   14  dni  od  zebrania.  Decyzję  o  terminie  podejmuje  zebranie
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

Do  czasu  powołania  nowego  Zarządu,  odwołany  Zarząd  sprawuje  nadzór  nad
działalnością  gospodarczą  i  majątkiem  spółki,  jednakże  traci  uprawnienia  do
przeprowadzania transakcji finansowych i korzystania z konta bankowego.

ZARZĄD SPÓŁKI

§ 14.1.

Zarząd spółki jest jej organem wykonawczym sprawującym swoją funkcję z wyboru.



§ 14.2.

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

§ 14.3.

Wybranym do  Zarządu może  być  każdy  zdolny  do  czynności  prawnych  członek
spółki.  Wyboru  dokonuje  się  zwykłą  większością  głosów  przy  obecności
przynajmniej  połowy uczestników zebrania;  jeżeli  dwóch lub więcej  kandydatów
otrzyma równą ilość głosów, o wyborze rozstrzyga głos Przewodniczącego zebrania.

§ 14.4.

Do  zakresu  działania  zarządu  spółki  należą  wszystkie  sprawy  niezastrzeżone
do kompetencji ogólnego zebrania lub Komisji Rewizyjnej.

§ 14.5.

Zarząd  prowadzi  swoją  działalność  poprzez  wykonywanie  czynności  urzędowych
w  wyznaczonych  dniach  i  godzinach  w  budynku  spółki  pod  adresem
34-222 Zawoja 129, jak również w terenie.

 § 14.6.
Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

 § 14.7.
Zarząd podejmuje swoje uchwały i rozporządzenia w sprawach istotnych dla spółki 
w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji ogólnego zebrania członków.

§ 14.8.

W szczególności do zakresu działania Zarządu spółki należy:
1) reprezentowanie spółki,
2) wykonywanie uchwał ogólnego zebrania członków spółki,
3) dbałość o majątek wspólnoty,                                                                        
4) prowadzenie wszelkich czynności administracyjno-prawnych i finansowych  
dotyczących spółki,
5) organizowanie i prowadzenie prac związanych z  gospodarką leśną i nadzór nad 
tymi pracami,
6) nadzór nad należytym utrzymaniem budynków i urządzeń spółki oraz 
racjonalnym użytkowaniem gruntów, 
7) zawieranie umów z pracownikami wykonującymi prace zlecone na rzecz spółki,
8) prowadzenie kasy i księgowości spółki,
9) przedstawianie ksiąg rachunkowych i innej dokumentacji  do kontroli właściwym 
organom nadzorczym i Komisji Rewizyjnej spółki, 
10) przygotowywanie materiałów i wniosków na ogólne zebranie członków spółki,
11) zwoływanie  zwyczajnych i nadzwyczajnych ogólnych zebrań członków spółki,
12) zarządzanie zastępczego wykonania świadczeń rzeczowych i robocizny 
niewykonanych w terminie przez członków spółki,
13) występowanie do właściwych organów o ściągnięcie w trybie egzekucji 
administracyjnej świadczeń pieniężnych należności spółki nie uiszczonych              



w terminie płatności,
14) opracowywanie wniosków w sprawie podziału pożytków uzyskiwanych              
z gruntów leśnych pomiędzy poszczególnych członków spółki,                               
15)ustalanie zasad i wysokości wynagrodzeń dla zatrudnianych pracowników,
16) zaciąganie zobowiązań i kredytów do wysokości ustalonej przez ogólne 
zebranie   członków spółki,
17) przedstawianie zebraniu ogólnemu wniosków w sprawie zbycia, zamiany, jak 
również przeznaczenia na cele publiczne lub społeczne wspólnot gruntowych lub ich
części,
18) zawieranie umów dzierżawy pomieszczeń w budynkach i gruntów  należących 
do wspólnoty lub ich części,                                                                               
19) składanie sprawozdań z prowadzonej działalności gospodarczej i finansowej na 
zebraniu ogólnym czlonków.

§ 14.9.

Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia za swe czynności, mają jednak
prawo  do   dziennych  diet  w  wysokości  odpowiadającej  1/40  przeciętnego
wynagrodzenia  w  gospodarce  narodowej  ogłaszanego  corocznie  przez  Prezesa
Głównego Urządu Statystycznego, a także do zwrotu kosztów podróży.

§ 15.

Członkowie  Zarządu  w  zakresie  swojej  działalności  powinni  przestrzegać
obowiązujących  przepisów  oraz  przepisów  niniejszego  statutu,  jak  również
zarządzeń  i  decyzji  wydanych  przez  organy  sprawujące  nadzór  nad
zagospodarowaniem wspólnoty gruntowej.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 16.1.

Komisja  Rewizyjna  jest  organem  powołanym  do  przeprowadzania  kontroli
działalności spółki.

§ 16.2.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób wybranych spośród członków spółki
przez ogólne zebranie członków  zwykłą większością głosów na okres 4 lat.

§ 16.3.

W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu. 

§ 16.4.

Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  i  jego  zastępcę  wybierają  jej  członkowie
spośród siebie.

§ 16.5.

Komisja  Rewizyjna  jest  obowiązana  przynajmniej  raz  w  roku  skontrolować
całą działalność Zarządu i złożyć sprawozdanie ze swych czynności na dorocznym
ogólnym zebraniu członków spółki. W szczególności Komisja Rewizyjna obowiązana



jest  kontrolować  działalność  gospodarczą  Zarządu  oraz  gospodarkę  finansową,
zwłaszcza w zakresie prawidłowości  wykonania planu finansowego,  prowadzenia
ksiąg rachunkowych, dochodów i rozchodów kasowych.

§ 17.1.

Komisja Rewizyjna niezależnie od kontroli, o której mowa w § 16 ust.5, obowiązana
jest dokonać czynności kontrolnych na żądanie 1/10 członków spółki. 

§ 17.2.

Komisja  Rewizyjna  może  na  koszt  spółki   powołać  do  zbadania  bilansu  spółki
rzeczoznawcę z dziedziny księgowości. 

§ 17.3.

O  dostrzeżonych  w  toku  kontroli  nieprawidłowościach  Komisja  Rewizyjna
obowiązana  jest  zawiadomić  niezwłocznie  Zarząd  spółki,  wydaje  Zarządowi
zalecenia i czuwa nad terminowym usunięciem niedociągnięć.

§ 17.4.

Komisja Rewizyjna ze swej  działalności  składa sprawozdanie roczne na zebraniu
ogólnym członków.

 § 17.5.
Komisja  Rewizyjna  występuje  z  wnioskiem  o  udzielenie  lub  nie  udzielenie
absolutorium Zarządowi / skwitowania /za okres sprawozdawczy.

§ 17.6.
Członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymują zwrot kosztów na zasadach określonych
dla członków Zarządu  w § 14 ust.9. 

IV. FUNDUSZE I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI.

§ 18.1.

Majątek  spółki  stanowi  prywatną  własność  osób  uprawnionych,  a  tylko
gospodarowanie i zarządzanie nim są wspólne.

 § 18.2.

Fundusze spółki powstają z własnych środków spółki, a w szczególności:
1) z wpłat dokonywanych przez członków na pokrycie kosztów wykonywania zadań 
spółki,                                                                                                             
2) z działalności gospodarczej i dochodów z majątku spółki m.in.dzierżawy, najem,
3) z pożyczek i kredytów zaciąganych na realizację zadań celowych zgodnie            
z uchwałami ogólnego zebrania członków,
4) z wpływów ze sprzedaży lub zamiany majątku spółki,
5) z darowizn, zapisów i dotacji celowych np.na ochronę środowiska

Wypracowane i pozyskane środki finansowe przeznaczane są na działalność 
statutową spółki.



§ 18.3.

Wpłaty członkowskie realizowane są w trakcie przydzielania pożytków gruntowych
i leśnych.

 § 19.1.
Dla wykonania zadań związanych z zagospodarowaniem i użytkowaniem gruntów
i  urządzeń  spółki  członkowie  spółki  są  obowiązani  do  corocznych  świadczeń
rzeczowych  i  robocizny  oraz  do  uczestniczenia  w  kosztach  związanych
z działalnością spółki.

§ 19.2.

Rozmiar świadczeń rzeczowych i robocizny oraz wysokość udziału w kosztach ustala
się w stosunku proporcjonalnym do wielkości udziału w gruntach spółki.

§ 20.

Spółka  może  na  warunkach  określonych  przez  ogólne  zebranie  członków
zezwolić osobom nie będącym członkami spółki na odpłatne korzystanie z gruntów
i  urządzeń  spółki.  Korzystanie  to  nie  może  jednak  utrudniać  należytego
zagospodarowania  wspólnoty  gruntowej  ani  uszczuplać  możliwości  pełnego
wykorzystania przez członków spółki ich uprawnień do wspólnoty.

§ 21.1.

Rachunkowość spółki prowadzi Skarbnik.
Za zgodą ogólnego zebrania członków spółki, Zarząd może zatrudnić w tym celu 
pracownika o odpowiednich kwalifikacjach /księgowego/.

§ 21.2.

Zobowiązania  spółki  i  inne  ważniejsze   rozliczenia  finansowe  powinny  być
podpisywane  przez  dwóch  członków  Zarządu.  Dotyczy  to  w  szczególności
pobieranych  środków  pieniężnych  z  konta  bankowego  i  wydawanych  asygnat
poboru drewna.

W  przypadku  rozliczeń  z  urzędem  skarbowym  lub  innymi  instytucjami  przy
zastosowaniu  podpisu  elektronicznego  dopuszcza  się  jeden  podpis  Prezesa  lub
innego  członka  Zarządu  upoważnionego  do  takiego  podpisu.  Przy  regulowaniu
zobowiązań pieniężnych do wysokości  300 zł lub w sytuacji  nieobecności dwóch
członków Zarządu dopuszcza się podpis jednego członka Zarządu.

 
 § 22.

Zarząd  jest  obowiązany  przechowywać  środki  pieniężne  spółki  na  rachunkach  
bankowych bieżących i terminowych.

Do podjęcia  pieniędzy  z  rachunku bieżącego potrzebne  są  łącznie  dwa podpisy
członków Zarządu w tym Prezesa i Skarbnika lub Sekretarza. 



V. PODZIAŁ DOCHODÓW I STRAT

§ 23.1.

Podziału  pożytków  z  użytków  leśnych  pomiędzy  poszczególnych  członków
dokonuje  się  w  stosunku  proporcjonalnym  do  ilości  i  wielkości  ich  udziałów
w gruntach spółki.

§ 23.2.
Przyjmuje się, że pożytek w postaci drewna dobrej klasy tzw. drewna poborowego
przysługującego na jeden numer uprawniony wynosi 10m3 na 10 lat  oraz drewna
gorszej  klasy  /brakowego/  w  ilości  ustalonej  przez  ogólne  zebranie  członków.
Drewno  opałowe  przydzielane  jest  dla  członków  bez  limitu  wg  potrzeb
w oparciu o stan zasobów w tym zakresie wynikający z prowadzonej gospodarki
leśnej.

§ 24.1.

Za zobowiązania spółki odpowiada spółka całym swym majątkiem.

§ 24.2.

Członkowie  spółki  odpowiadają  za  zobowiązania  spółki  proporcjonalnie
do  wielkości  udziałów  w  gruntach  spółki  i  tylko  do  wysokości  wartości  swych
udziałów w gruntach spółki.

VI. ZBYCIE I ZAMIANA WSPÓLNOT GRUNTOWYCH.

§ 25.

Zbycie,  zamiana,  jak  również  przeznaczenie  na  cele  publiczne  lub  społeczne
wspólnoty lub jej części może nastąpić tylko za zgodą 2/3 uprawnionych członków
wyrażoną pisemnym wnioskiem. 

§ 26.

Wspólnota gruntowa nie może być dzielona pomiędzy uprawnionych.

VII. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI.

§ 27.1.

Rozwiązanie  spółki  następuje,  gdy  na  skutek  całkowitego  zbycia  gruntów  lub
poniesienia  strat  do  wysokości  posiadanego  majątku,  istnienie  jej  staje  się
bezprzedmiotowe.

§ 27.2.

Wyznaczenie  likwidatorów spółki  i  zadysponowanie  majątkiem ruchomym spółki
następuje na ogólnym zebraniu członków spółki.



§ 27.3.

Do ważności uchwały o rozwiązaniu spółki  wymagana jest obecność na zebraniu
ogólnym 90% uprawnionych członków fizycznie, lub poprzez złożone do Zarządu
pisemne  oświadczenia  i  jeśli  łącznie  za  rozwiązaniem  spółki  odda  głosy  2/3
członków.
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