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USTAWA

z dnia 15 grudnia 2000 r.

o spó∏dzielniach mieszkaniowych.

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Celem spó∏dzielni mieszkaniowej, zwanej
dalej „spó∏dzielnià”, jest zaspokajanie potrzeb miesz-
kaniowych i innych potrzeb cz∏onków oraz ich rodzin,
przez dostarczanie cz∏onkom samodzielnych lokali
mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a tak˝e lo-
kali o innym przeznaczeniu.

2. Przedmiotem dzia∏alnoÊci spó∏dzielni mo˝e byç:

1) budowanie lub nabywanie budynków w celu usta-
nowienia na rzecz cz∏onków spó∏dzielczych lokator-
skich praw do znajdujàcych si´ w tych budynkach
lokali mieszkalnych,

2) budowanie lub nabywanie budynków w celu usta-
nowienia na rzecz cz∏onków odr´bnej w∏asnoÊci
znajdujàcych si´ w tych budynkach lokali mieszkal-
nych lub lokali o innym przeznaczeniu,

3) budowanie lub nabywanie domów jednorodzin-
nych w celu przeniesienia na rzecz cz∏onków w∏a-
snoÊci tych domów,

4) udzielanie pomocy cz∏onkom w budowie przez nich
budynków mieszkalnych lub domów jednorodzin-
nych,

5) budowanie lub nabywanie budynków w celu wy-
najmowania lub sprzeda˝y znajdujàcych si´ w tych
budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym
przeznaczeniu.

3. Spó∏dzielnia ma obowiàzek zarzàdzania nieru-
chomoÊciami stanowiàcymi jej mienie lub nabyte na
podstawie ustawy mienie jej cz∏onków.

4. Statut spó∏dzielni okreÊla, którà dzia∏alnoÊç spo-
Êród wymienionych w ust. 2 prowadzi spó∏dzielnia.

5. Spó∏dzielnia mo˝e zarzàdzaç nieruchomoÊcià
niestanowiàcà jej mienia lub mienia jej cz∏onków na
podstawie umowy zawartej z w∏aÊcicielem (wspó∏w∏a-
Êcicielami) tej nieruchomoÊci.

6. Spó∏dzielnia mo˝e prowadziç równie˝ innà dzia-
∏alnoÊç gospodarczà na zasadach okreÊlonych w od-
r´bnych przepisach i w statucie, je˝eli dzia∏alnoÊç ta
zwiàzana jest bezpoÊrednio z realizacjà celu, o którym
mowa w ust. 1.

7. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do spó∏-
dzielni mieszkaniowej stosuje si´ przepisy ustawy
z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. — Prawo spó∏dzielcze (Dz. U.
z 1995 r. Nr 54, poz. 288 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 5,
poz. 32, Nr 24, poz. 110 i Nr 43, poz. 189, z 1997 r. Nr 32,
poz. 183, Nr 111, poz. 723 i Nr 121, poz. 769 i 770 oraz
z 1999 r. Nr 40, poz. 399, Nr 60, poz. 636, Nr 77, poz. 874
i Nr 99, poz. 1151).

Art. 2. 1. Lokalem w rozumieniu ustawy jest samo-
dzielny lokal mieszkalny, a tak˝e lokal o innym przezna-
czeniu, o których mowa w przepisach ustawy z dnia
24 czerwca 1994 r. o w∏asnoÊci lokali (Dz.U. z 2000 r.
Nr 80, poz. 903).

2. Lokalem mieszkalnym w rozumieniu ustawy jest
równie˝ pracownia twórcy przeznaczona do prowadze-
nia dzia∏alnoÊci w dziedzinie kultury i sztuki.

3. Domem jednorodzinnym w rozumieniu ustawy
jest równie˝ samodzielna cz´Êç domu bliêniaczego lub
szeregowego przeznaczona przede wszystkim do za-
spokojenia potrzeb mieszkaniowych. Do domów jed-
norodzinnych stosuje si´ przepisy ustawy dotyczàce
lokali.

Art. 3. 1. Cz∏onkiem spó∏dzielni mo˝e byç osoba fi-
zyczna, choçby nie mia∏a zdolnoÊci do czynnoÊci praw-
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nych lub mia∏a ograniczonà zdolnoÊç do czynnoÊci
prawnych.

2. Cz∏onkami spó∏dzielni mogà byç oboje ma∏˝on-
kowie, choçby spó∏dzielcze lokatorskie prawo do loka-
lu mieszkalnego albo prawo odr´bnej w∏asnoÊci loka-
lu przys∏ugiwa∏o tylko jednemu z nich.

3. Cz∏onkiem spó∏dzielni mo˝e byç osoba prawna,
o ile statut nie stanowi inaczej, jednak˝e takiej osobie
nie przys∏uguje spó∏dzielcze lokatorskie prawo do loka-
lu mieszkalnego.

Art. 4. 1. Cz∏onkowie spó∏dzielni, którym przys∏ugu-
jà spó∏dzielcze lokatorskie prawa do lokali mieszkal-
nych, sà obowiàzani uczestniczyç w wydatkach zwiàza-
nych z eksploatacjà i utrzymaniem nieruchomoÊci
w cz´Êciach przypadajàcych na ich lokale, eksploatacjà
i utrzymaniem nieruchomoÊci stanowiàcych mienie
spó∏dzielni oraz w zobowiàzaniach spó∏dzielni z innych
tytu∏ów przez  uiszczanie op∏at zgodnie z postanowie-
niami statutu.

2. Cz∏onkowie spó∏dzielni b´dàcy w∏aÊcicielami lo-
kali sà obowiàzani uczestniczyç w wydatkach zwiàza-
nych z utrzymaniem ich lokali, eksploatacjà i utrzyma-
niem nieruchomoÊci wspólnych, eksploatacjà i utrzy-
maniem nieruchomoÊci stanowiàcych mienie spó∏-
dzielni  oraz w zobowiàzaniach spó∏dzielni z innych ty-
tu∏ów przez uiszczanie op∏at zgodnie z postanowienia-
mi statutu.

3. Cz∏onkowie spó∏dzielni, którzy oczekujà na usta-
nowienie na ich rzecz spó∏dzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odr´bnej
w∏asnoÊci lokalu, sà obowiàzani uczestniczyç w kosz-
tach budowy lokali przez wnoszenie wk∏adów mieszka-
niowych lub budowlanych i w innych zobowiàzaniach
spó∏dzielni zwiàzanych z budowà zgodnie z postano-
wieniami statutu. Od chwili wydania im lokali uiszcza-
jà oni op∏aty okreÊlone w ust. 1 albo 2.

4. W∏aÊciciele lokali nieb´dàcy cz∏onkami spó∏dziel-
ni sà obowiàzani uczestniczyç w wydatkach zwiàza-
nych z utrzymaniem ich lokali, eksploatacjà i utrzyma-
niem nieruchomoÊci wspólnych oraz w innych kosz-
tach zarzàdu tymi nieruchomoÊciami na takich samych
zasadach, jak cz∏onkowie spó∏dzielni, z zastrze˝eniem
art. 5. Sà oni równie˝ obowiàzani uczestniczyç w wy-
datkach zwiàzanych z eksploatacjà i utrzymaniem nie-
ruchomoÊci stanowiàcych mienie spó∏dzielni, które sà
przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby
zamieszkujàce w okreÊlonych budynkach lub osiedlu,
w cz´Êci nie pokrytej po˝ytkami i innymi dochodami
z tych nieruchomoÊci.

5. Cz∏onkowie spó∏dzielni sà równie˝ obowiàzani
uczestniczyç w wydatkach zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià
spo∏ecznà, oÊwiatowà i kulturalnà prowadzonà przez
spó∏dzielni´. W∏aÊciciele lokali nieb´dàcy cz∏onkami
mogà odp∏atnie korzystaç z takiej dzia∏alnoÊci na pod-
stawie umów zawieranych ze spó∏dzielnià.

6. Op∏aty, o których mowa  w ust. 1—5, wnosi si´
co miesiàc z góry do 10 dnia miesiàca. Statut spó∏dziel-
ni mo˝e okreÊlaç inny termin wnoszenia op∏at, nie krót-

szy jednak ni˝ ustawowy. Spó∏dzielnia jest obowiàzana
na ˝àdanie cz∏onka lub nieb´dàcego cz∏onkiem w∏aÊci-
ciela lokalu przedstawiç kalkulacj´ wysokoÊci op∏at.

7. O zmianie wysokoÊci op∏at spó∏dzielnia jest obo-
wiàzana zawiadomiç osoby, o których mowa w ust. 1,
2 i 4, co najmniej 14 dni przed up∏ywem terminu do
wnoszenia op∏at, ale nie póêniej ni˝ ostatniego dnia
miesiàca poprzedzajàcego ten termin. Zmiana wyso-
koÊci op∏at wymaga uzasadnienia na piÊmie. 

8. Cz∏onkowie spó∏dzielni mogà kwestionowaç za-
sadnoÊç zmiany wysokoÊci op∏at w post´powaniu we-
wnàtrzspó∏dzielczym, o którym mowa w art. 32 i art. 33
§ 2 ustawy — Prawo spó∏dzielcze, a po jego wyczerpa-
niu — na drodze sàdowej. W∏aÊciciele nieb´dàcy cz∏on-
kami spó∏dzielni mogà kwestionowaç zasadnoÊç zmia-
ny wysokoÊci op∏at bezpoÊrednio na drodze sàdowej.
Wystàpienie na drog´ post´powania wewnàtrzspó∏-
dzielczego lub sàdowego nie zwalnia wymienionych
osób z obowiàzku wnoszenia op∏at w zmienionej wy-
sokoÊci.

Art. 5. 1. Po˝ytki i inne przychody z nieruchomoÊci
wspólnej s∏u˝à pokrywaniu wydatków zwiàzanych z jej
eksploatacjà i utrzymaniem, a w cz´Êci przekraczajàcej
te wydatki przypadajà w∏aÊcicielom lokali proporcjo-
nalnie do ich udzia∏ów w nieruchomoÊci wspólnej.

2. Po˝ytki i inne przychody z w∏asnej dzia∏alnoÊci
gospodarczej spó∏dzielnia mo˝e przeznaczyç w szcze-
gólnoÊci na pokrycie wydatków zwiàzanych z eksplo-
atacjà i utrzymaniem nieruchomoÊci w zakresie obcià-
˝ajàcym cz∏onków oraz na prowadzenie dzia∏alnoÊci
spo∏ecznej, oÊwiatowej i kulturalnej.

Art. 6. 1. Ró˝nica mi´dzy  kosztami a przychodami
gospodarki zasobami mieszkaniowymi spó∏dzielni
zwi´ksza odpowiednio koszty lub przychody tej gospo-
darki w roku nast´pnym.

2. Umorzenie Êrodków trwa∏ych, finansowanych
bezpoÊrednio z funduszu zasobowego oraz z funduszu
wk∏adów mieszkaniowych, obcià˝a odpowiednio te
fundusze.

3. Spó∏dzielnia tworzy fundusz na remonty zaso-
bów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obcià˝a-
jà koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi stano-
wiàcymi mienie spó∏dzielni.

Art. 7. 1. Po wygaÊni´ciu tytu∏u prawnego do loka-
lu mieszkalnego cz∏onek oraz zamieszkujàce w tym lo-
kalu osoby, które prawa swoje od niego wywodzà, sà
obowiàzani do opró˝nienia lokalu. Na spó∏dzielni nie
cià˝y obowiàzek dostarczenia innego lokalu.

2. Statut powinien przewidywaç termin, nie krótszy
ni˝ 3 miesiàce, do opró˝nienia lokalu po wygaÊni´ciu
tytu∏u prawnego do tego lokalu.

3. Spó∏dzielnia wspó∏pracuje z organami samorzà-
dowymi i rzàdowymi oraz instytucjami i organizacjami,
które mogà u∏atwiç uzyskanie innego mieszkania przez
osoby wymienione w ust. 1, a w szczególnoÊci u∏atwia
im uzyskanie potrzebnych informacji oraz bezzw∏ocznie
dokonuje rozliczenia zobowiàzaƒ i wyp∏aty nale˝noÊci.
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4. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio w wy-
padku wygaÊni´cia tytu∏u prawnego do korzystania
z lokalu o innym przeznaczeniu, o ile umowa nie stano-
wi inaczej.

Art. 8. W sprawach nieuregulowanych w ustawie
prawa i obowiàzki cz∏onków spó∏dzielni dotyczàce
w szczególnoÊci:

1) zawierania umów w sprawie budowy lokali,

2) zawierania z cz∏onkami, którym przys∏ugujà spó∏-
dzielcze prawa do lokali, umów o przeniesienie
w∏asnoÊci lokali,

3) wnoszenia, ustalania i waloryzacji wk∏adu mieszka-
niowego i budowlanego,

4) rozliczeƒ z tytu∏u dodatkowego wyposa˝enia loka-
lu,

5) uprawnieƒ cz∏onka spó∏dzielni do zamiany lokalu

okreÊlajà postanowienia statutu.

Rozdzia∏ 2

Spó∏dzielcze lokatorskie prawo 
do lokalu mieszkalnego

Art. 9. 1. Przez umow´ o spó∏dzielcze lokatorskie
prawo do lokalu mieszkalnego spó∏dzielnia zobowiàzu-
je si´ oddaç cz∏onkowi lokal mieszkalny do u˝ywania
przez czas nieoznaczony, a cz∏onek zobowiàzuje si´
wnieÊç wk∏ad mieszkaniowy oraz uiszczaç op∏aty okre-
Êlone w ustawie i w statucie spó∏dzielni.

2. Spó∏dzielcze lokatorskie prawo do lokalu miesz-
kalnego mo˝e byç ustanowione w budynku stanowià-
cym w∏asnoÊç lub wspó∏w∏asnoÊç spó∏dzielni.

3. Spó∏dzielcze lokatorskie prawo do lokalu miesz-
kalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadko-
bierców i nie podlega egzekucji.

4. Spó∏dzielcze lokatorskie prawo do lokalu miesz-
kalnego powstaje  z chwilà zawarcia umowy mi´dzy
cz∏onkiem a spó∏dzielnià. Umowa powinna byç zawar-
ta pod rygorem niewa˝noÊci w formie pisemnej.

5. Spó∏dzielcze lokatorskie prawo do lokalu miesz-
kalnego mo˝e nale˝eç do jednej osoby albo do ma∏˝on-
ków.

6. Do ochrony spó∏dzielczego lokatorskiego prawa
do lokalu mieszkalnego stosuje si´ odpowiednio prze-
pisy o ochronie w∏asnoÊci.

7. Wynaj´cie lub oddanie w bezp∏atne u˝ywanie ca-
∏ego lokalu mieszkalnego wymaga zgody spó∏dzielni.
Spó∏dzielnia nie mo˝e odmówiç wyra˝enia takiej zgo-
dy bez uzasadnionej przyczyny.

8. Je˝eli spó∏dzielnia, na mocy jednostronnej czyn-
noÊci prawnej, ustanowi∏a dla siebie odr´bnà w∏a-
snoÊç lokalu mieszkalnego, przeniesienie w∏asnoÊci lo-
kalu mieszkalnego mo˝e nastàpiç wy∏àcznie na rzecz
cz∏onka, któremu przys∏uguje spó∏dzielcze prawo do
tego lokalu.

Art. 10. 1. Z cz∏onkiem ubiegajàcym si´ o spó∏dziel-
cze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego spó∏-
dzielnia zawiera umow´ o budow´ lokalu. Umowa ta-
ka, zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewa˝no-
Êci, powinna zobowiàzywaç strony do zawarcia, po wy-
budowaniu lokalu, umowy o spó∏dzielcze lokatorskie
prawo do tego lokalu, a ponadto powinna zawieraç:

1) zobowiàzanie cz∏onka spó∏dzielni do pokrywania
kosztów zadania inwestycyjnego w cz´Êci przypa-
dajàcej na jego lokal przez wniesienie wk∏adu
mieszkaniowego oraz do uczestniczenia w innych
zobowiàzaniach spó∏dzielni zwiàzanych z budowà,

2) okreÊlenie zakresu rzeczowego robót realizowane-
go zadania inwestycyjnego, które b´dzie stanowiç
podstaw´ ustalenia wysokoÊci kosztów budowy lo-
kalu,

3) okreÊlenie zasad ustalania wysokoÊci kosztów bu-
dowy lokalu,

4) inne postanowienia okreÊlone w statucie.

2. Cz∏onek ubiegajàcy si´ o ustanowienie spó∏dziel-
czego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
wnosi wk∏ad mieszkaniowy wed∏ug zasad okreÊlonych
w statucie w wysokoÊci odpowiadajàcej ró˝nicy mi´-
dzy kosztem budowy przypadajàcym na jego lokal
a uzyskanà przez spó∏dzielni´ pomocà ze Êrodków pu-
blicznych (umorzeniem cz´Êci kredytu zaciàgni´tego
przez spó∏dzielni´ na sfinansowanie kosztów budowy
lokalu) lub z innych Êrodków. Je˝eli cz´Êç wk∏adu
mieszkaniowego zosta∏a sfinansowana z zaciàgni´te-
go przez spó∏dzielni´ kredytu na sfinansowanie kosz-
tów budowy danego lokalu, cz∏onek jest obowiàzany
uczestniczyç w sp∏acie tego kredytu wraz z odsetkami
w cz´Êci przypadajàcej na jego lokal.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do
cz∏onka zawierajàcego umow´ o ustanowienie spó∏-
dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalne-
go, do którego wygas∏o prawo przys∏ugujàce innej
osobie. Taki cz∏onek wnosi wk∏ad mieszkaniowy w wy-
sokoÊci wk∏adu wyp∏aconego innej osobie, o której
mowa w art. 11 ust. 2, oraz zobowiàzuje si´ do sp∏aty
d∏ugu obcià˝ajàcego t´ osob´  z tytu∏u przypadajàcej
na nià cz´Êci zaciàgni´tego przez spó∏dzielni´ kredytu
na sfinansowanie kosztów  budowy danego lokalu
wraz z odsetkami.

4. Je˝eli mi´dzy datà wygaÊni´cia spó∏dzielczego lo-
katorskiego prawa do lokalu mieszkalnego a datà usta-
nowienia nowego prawa do tego lokalu uleg∏a istotnej
zmianie wartoÊç rynkowa lokalu, cz∏onek zawierajàcy
umow´ o ustanowienie spó∏dzielczego lokatorskiego
prawa do tego lokalu wnosi wk∏ad mieszkaniowy zwa-
loryzowany wed∏ug wartoÊci rynkowej lokalu.

5. W wypadku modernizacji budynku cz∏onek spó∏-
dzielni, któremu przys∏uguje spó∏dzielcze lokatorskie
prawo do lokalu mieszkalnego, jest obowiàzany uzu-
pe∏niç wk∏ad mieszkaniowy.

Art. 11. 1. Spó∏dzielcze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego wygasa z chwilà ustania cz∏onkostwa
oraz w innych wypadkach okreÊlonych w niniejszym
rozdziale. W wypadku gdy przys∏uguje ono ma∏˝on-
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kom, wygaÊni´cie prawa nast´puje z chwilà ustania
cz∏onkostwa obojga ma∏˝onków.

2. W wypadku wygaÊni´cia spó∏dzielczego lokator-
skiego prawa do lokalu mieszkalnego, spó∏dzielnia
zwraca zgodnie z postanowieniami statutu osobie
uprawnionej wniesiony wk∏ad mieszkaniowy albo jego
wniesionà cz´Êç, zwaloryzowane wed∏ug wartoÊci ryn-
kowej lokalu stanowiàcego odr´bnà nieruchomoÊç.
W rozliczeniu tym nie uwzgl´dnia si´ d∏ugu obcià˝ajà-
cego cz∏onka z tytu∏u przypadajàcej na niego cz´Êci za-
ciàgni´tego przez spó∏dzielni´ kredytu na sfinansowa-
nie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami,
o którym mowa w art. 10 ust. 3. Roszczenie o wyp∏at´
wk∏adu albo jego cz´Êci staje si´ wymagalne z chwilà
opró˝nienia lokalu, o którym mowa  w art. 7 ust. 1.

3. Umowa spó∏dzielczego prawa do lokalu miesz-
kalnego, zawarta z innym cz∏onkiem przed wygaÊni´-
ciem prawa do tego lokalu, jest niewa˝na.

Art. 12. 1. Na pisemne ˝àdanie cz∏onka, któremu
przys∏uguje spó∏dzielcze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego, spó∏dzielnia jest obowiàzana zawrzeç
z tym cz∏onkiem umow´ przeniesienia w∏asnoÊci loka-
lu po dokonaniu przez niego:

1) sp∏aty wszelkich d∏ugów zwiàzanych z tym lokalem,

2) sp∏aty przypadajàcej na jego lokal cz´Êci innych zo-
bowiàzaƒ spó∏dzielni zwiàzanych z budowà, o któ-
rych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczegól-
noÊci odpowiedniej cz´Êci zad∏u˝enia kredytowego
spó∏dzielni wraz z odsetkami,

3) wp∏aty ró˝nicy pomi´dzy wartoÊcià rynkowà prawa
odr´bnej w∏asnoÊci lokalu a wartoÊcià zwaloryzo-
wanego wk∏adu mieszkaniowego i sp∏at, o których
mowa w pkt 1 i 2.

2. WysokoÊç wk∏adu mieszkaniowego waloryzuje
si´ proporcjonalnie do aktualnej wartoÊci rynkowej
prawa do lokalu.

3. Wp∏ywy z wp∏at, o których mowa w ust. 1 pkt 3,
spó∏dzielnia przeznacza na uzupe∏nienie funduszu re-
montowego spó∏dzielni.

Art. 13. 1. Po ustaniu ma∏˝eƒstwa wskutek rozwo-
du lub po uniewa˝nieniu ma∏˝eƒstwa ma∏˝onkowie po-
winni w terminie jednego roku zawiadomiç spó∏dziel-
ni´, któremu z nich przypad∏o spó∏dzielcze lokatorskie
prawo do lokalu mieszkalnego, albo przedstawiç do-
wód wszcz´cia post´powania sàdowego o podzia∏ te-
go prawa. By∏y ma∏˝onek nieb´dàcy cz∏onkiem spó∏-
dzielni powinien z∏o˝yç deklaracj´ cz∏onkowskà w ter-
minie 3 miesi´cy od dnia, w którym przypad∏o mu pra-
wo do lokalu.

2. Je˝eli ma∏˝onkowie nie dokonajà czynnoÊci,
o których mowa w ust. 1, spó∏dzielnia wyznaczy im
w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy ni˝ 6 miesi´-
cy, uprzedzajàc o skutkach, jakie mo˝e spowodowaç je-
go niezachowanie. Po bezskutecznym up∏ywie tego
terminu spó∏dzielnia mo˝e podjàç uchwa∏´ o wyga-
Êni´ciu spó∏dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

Art. 14. 1. Z chwilà Êmierci jednego z ma∏˝onków
spó∏dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalne-

go, które przys∏ugiwa∏o obojgu ma∏˝onkom, przypada
drugiemu ma∏˝onkowi. Ma∏˝onek ten, je˝eli nie jest
cz∏onkiem spó∏dzielni, powinien w terminie jednego
roku od dnia Êmierci wspó∏ma∏˝onka z∏o˝yç deklaracj´
cz∏onkowskà. Przepis art. 13 ust. 2 stosuje si´ odpo-
wiednio.

2. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnieƒ spadkobier-
ców do dziedziczenia wk∏adu.

Art. 15. 1. W wypadku wygaÊni´cia spó∏dzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w nast´p-
stwie niedokonania czynnoÊci, o których mowa
w art. 13 ust. 2, roszczenia o przyj´cie do spó∏dzielni
i zawarcie umowy o ustanowienie spó∏dzielczego loka-
torskiego prawa do lokalu mieszkalnego przys∏ugujà
zamieszka∏ym razem z by∏ymi ma∏˝onkami lub jednym
z nich: dzieciom i innym osobom bliskim.

2. W wypadku wygaÊni´cia spó∏dzielczego lokator-
skiego prawa do lokalu mieszkalnego w nast´pstwie
ustania cz∏onkostwa lub niedokonania czynnoÊci,
o których mowa w art. 14, roszczenia o przyj´cie do
spó∏dzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spó∏-
dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalne-
go przys∏ugujà zamieszka∏ym razem z by∏ym cz∏on-
kiem: ma∏˝onkowi, dzieciom i innym osobom bliskim.

3. W wypadku ustania cz∏onkostwa w okresie ocze-
kiwania na zawarcie umowy o ustanowienie spó∏dziel-
czego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
osobom, o których mowa w ust. 2, które mia∏y wspól-
nie z cz∏onkiem zamieszkaç w tym lokalu, przys∏ugujà
roszczenia o przyj´cie do spó∏dzielni i zawarcie umowy
zgodnie z postanowieniami umowy o budow´ lokalu.

4. Do zachowania roszczeƒ, o których mowa
w ust. 1—3, konieczne jest z∏o˝enie w terminie jedne-
go roku deklaracji cz∏onkowskiej wraz z pisemnym za-
pewnieniem o gotowoÊci do zawarcia umowy o usta-
nowienie spó∏dzielczego lokatorskiego  prawa do loka-
lu mieszkalnego. W wypadku zg∏oszenia si´ kilku
uprawnionych, rozstrzyga sàd w post´powaniu nie-
procesowym. Po bezskutecznym up∏ywie wyznaczone-
go przez spó∏dzielni´ terminu wystàpienia do sàdu,
wyboru dokonuje spó∏dzielnia.

5. Osoba przyj´ta w poczet cz∏onków spó∏dzielni
w wypadku, o którym mowa w ust. 3, staje si´ stronà
umowy o budow´ lokalu wià˝àcej  osob´, której cz∏on-
kostwo usta∏o.

6. W wypadku wygaÊni´cia roszczeƒ lub braku
uprawnionych osób, o których mowa w ust. 3, spó∏-
dzielnia zwraca uprawnionej osobie wniesiony wk∏ad
mieszkaniowy albo jego wniesionà cz´Êç, zwaloryzo-
wane na zasadach okreÊlonych w art. 11 ust. 2.

7. W wypadku ustania cz∏onkostwa w okresie po-
przedzajàcym zawarcie umowy o budow´ lokalu oso-
bom, o których mowa w ust. 3, przys∏ugujà roszczenia
o przyj´cie do spó∏dzielni i zawarcie  umowy.

Art. 16. 1. Z dniem wykreÊlenia spó∏dzielni z reje-
stru po zakoƒczeniu jej likwidacji albo post´powania
upad∏oÊciowego spó∏dzielcze lokatorskie prawo do lo-
kalu przekszta∏ca si´ w prawo najmu podlegajàce prze-
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pisom ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali
mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U.
z 1998 r. Nr 120, poz. 787 i Nr 162, poz. 1119, z 1999 r.
Nr 111, poz. 1281 oraz z 2000 r. Nr 3, poz. 46, Nr 5,
poz. 67, Nr 83, poz. 946, Nr 88, poz. 988, Nr 95,
poz. 1041 i Nr 122, poz. 1317), chyba ˝e nabywcà bu-
dynku lub udzia∏u w budynku, w którym znajduje si´ ta-
ki lokal, jest inna spó∏dzielnia mieszkaniowa.

2. W wypadku nabycia budynku lub udzia∏u w bu-
dynku przez innà spó∏dzielni´ mieszkaniowà by∏emu
cz∏onkowi lub osobom, o których mowa w art. 15 ust. 1
lub 2, przys∏uguje roszczenie o przyj´cie do tej spó∏-
dzielni. Przepis art. 13 ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 17. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do
spó∏dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu miesz-
kalnego stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy
o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkanio-
wych, chyba ˝e statut spó∏dzielni zawiera postanowie-
nia korzystniejsze dla cz∏onków.

Rozdzia∏ 3

Prawo odr´bnej w∏asnoÊci lokalu

Art. 18. 1. Z cz∏onkiem spó∏dzielni ubiegajàcym si´
o ustanowienie odr´bnej w∏asnoÊci lokalu spó∏dzielnia
zawiera umow´ o budow´ lokalu. Umowa, zawarta
w formie pisemnej pod rygorem niewa˝noÊci, powin-
na zobowiàzywaç strony do zawarcia umowy o ustano-
wienie odr´bnej w∏asnoÊci lokalu, a ponadto powinna
zawieraç:

1) zobowiàzanie cz∏onka spó∏dzielni do pokrywania
kosztów zadania inwestycyjnego w cz´Êci przypa-
dajàcej na jego lokal przez wniesienie wk∏adu bu-
dowlanego oraz do uczestniczenia w innych zobo-
wiàzaniach spó∏dzielni zwiàzanych z budowà,

2) okreÊlenie zakresu rzeczowego robót realizowane-
go zadania inwestycyjnego, które b´dzie stanowiç
podstaw´ ustalenia wysokoÊci kosztów budowy lo-
kalu,

3) okreÊlenie zasad ustalania wysokoÊci kosztów bu-
dowy lokalu,

4) okreÊlenie rodzaju, po∏o˝enia i powierzchni lokalu
oraz pomieszczeƒ do niego przynale˝nych,

5) inne postanowienia okreÊlone w statucie.

2. Cz∏onek spó∏dzielni ubiegajàcy si´ o ustanowie-
nie odr´bnej w∏asnoÊci lokalu wnosi wk∏ad budowlany
wed∏ug zasad okreÊlonych w statucie i w umowie,
o której mowa w ust. 1, w wysokoÊci odpowiadajàcej
ca∏oÊci kosztów budowy przypadajàcych na jego lokal.
Je˝eli cz´Êç wk∏adu budowlanego zosta∏a sfinansowa-
na z zaciàgni´tego przez spó∏dzielni´ kredytu na sfi-
nansowanie kosztów budowy danego lokalu, cz∏onek
jest obowiàzany do sp∏aty tego kredytu wraz z odsetka-
mi w cz´Êci przypadajàcej na jego lokal.

3. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2 nie dotyczà cz∏on-
ków, którzy zawierajà umow´ o budow´ bezpoÊrednio
z wykonawcà robót budowlanych, w wypadku zadaƒ
nieobejmujàcych nieruchomoÊci wspólnych lub cz´Êci
wspólnych.

Art. 19. 1. Z chwilà zawarcia umowy, o której mo-
wa w art. 18 ust. 1, powstaje roszczenie o ustanowie-
nie odr´bnej w∏asnoÊci lokalu, zwane dalej „ekspekta-
tywà odr´bnej w∏asnoÊci lokalu”. Ekspektatywa odr´b-
nej w∏asnoÊci lokalu jest zbywalna, wraz z wk∏adem bu-
dowlanym albo jego wniesionà cz´Êcià, przechodzi na
spadkobierców i podlega egzekucji.

2. Zbycie ekspektatywy odr´bnej w∏asnoÊci lokalu
obejmuje równie˝ wniesiony wk∏ad budowlany lub je-
go cz´Êç i staje si´ skuteczne z chwilà z∏o˝enia deklara-
cji cz∏onkowskiej przez nabywc´ lub nabywców. Prze-
pisy art. 23 stosuje si´ odpowiednio.

3. Umowa zbycia ekspektatywy odr´bnej w∏asno-
Êci lokalu powinna byç zawarta w formie aktu notarial-
nego.

Art. 20. 1. Umowa o budow´ lokalu ulega rozwià-
zaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez cz∏onka spó∏-
dzielni lub spó∏dzielni´.

2. Spó∏dzielnia mo˝e wypowiedzieç umow´ o bu-
dow´ lokalu, gdy cz∏onek spó∏dzielni lub jego nast´p-
ca prawny, z przyczyn le˝àcych po jego stronie, nie do-
trzyma∏ tych warunków umowy okreÊlonych w art. 18
ust. 1 pkt 1 i 5, bez których dalsza realizacja zadania in-
westycyjnego lub ustanowienie odr´bnej w∏asnoÊci lo-
kali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego
zadania inwestycyjnego by∏oby powa˝nie utrudnione.

3. Wypowiedzenie  mo˝e nastàpiç na 3 miesiàce
naprzód na koniec kwarta∏u kalendarzowego, chyba ˝e
strony postanowià inaczej.

Art. 21. 1. Spó∏dzielnia ustanawia na rzecz cz∏onka
odr´bnà w∏asnoÊç lokalu najpóêniej w terminie 3 mie-
si´cy po jego wybudowaniu, a je˝eli na podstawie od-
r´bnych przepisów jest wymagane pozwolenie na
u˝ytkowanie — najpóêniej w terminie 3 miesi´cy od
uzyskania takiego pozwolenia. Na ˝àdanie cz∏onka
spó∏dzielnia ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze
wzgl´du na stan realizacji inwestycji mo˝liwe jest prze-
strzenne oznaczenie lokalu.

2. Ustanowienie odr´bnej w∏asnoÊci lokalu mo˝e
nastàpiç na rzecz ma∏˝onków albo osób wskazanych
przez cz∏onka spó∏dzielni, które wspólnie z nim ubiega-
jà si´ o ustanowienie takiego prawa.

Art. 22. 1. Umowa o ustanowienie odr´bnej w∏a-
snoÊci lokali mo˝e byç zawarta przez spó∏dzielni´ ∏àcz-
nie ze wszystkimi cz∏onkami, którzy ubiegajà si´ o usta-
nowienie takiego prawa wraz ze zwiàzanymi z nim
udzia∏ami w nieruchomoÊci. W takim wypadku wyso-
koÊç udzia∏ów w nieruchomoÊci wspólnej okreÊla ta
umowa.

2. NieruchomoÊç, z której wyodr´bnia si´ w∏asnoÊç
lokali, mo˝e byç zabudowana równie˝ wi´cej ni˝ jed-
nym budynkiem, stosownie do postanowieƒ umowy,
o której mowa w ust. 1.

Art. 23. 1. Je˝eli prawo odr´bnej w∏asnoÊci lokalu
nale˝y do kilku osób, cz∏onkiem spó∏dzielni mo˝e byç
tylko jedna z nich, chyba ˝e przys∏uguje ono wspólnie
ma∏˝onkom. W wypadku zg∏oszenia si´ kilku upraw-
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nionych, stosuje si´ odpowiednio art. 15 ust. 4 zdanie
drugie i trzecie.

2. Spó∏dzielnia nie mo˝e odmówiç przyj´cia w po-
czet cz∏onków nieb´dàcego jej cz∏onkiem w∏aÊciciela
lokalu podlegajàcego przepisom ustawy, w tym tak˝e
nabywcy prawa odr´bnej w∏asnoÊci lokalu, spadko-
biercy, zapisobiercy i licytanta, z zastrze˝eniem przepi-
su art. 3 ust. 3.

Art. 24. W∏aÊciciel lokalu nieb´dàcy cz∏onkiem
spó∏dzielni mo˝e zaskar˝yç do sàdu uchwa∏´ walnego
zgromadzenia spó∏dzielni w takim zakresie, w jakim
dotyczy ona jego prawa odr´bnej w∏asnoÊci lokalu.
Przepisy art. 42 ustawy — Prawo spó∏dzielcze stosuje
si´ odpowiednio.

Art. 25. 1. Wi´kszoÊç w∏aÊcicieli lokali w budynku
lub budynkach po∏o˝onych w obr´bie danej nierucho-
moÊci, obliczana wed∏ug liczby lokali, mo˝e podjàç
uchwa∏´, ˝e w zakresie ich praw i obowiàzków b´dà
mia∏y zastosowanie przepisy ustawy o w∏asnoÊci loka-
li. Do podj´cia uchwa∏y stosuje si´ odpowiednio prze-
pisy art. 31 i 32 ustawy o w∏asnoÊci lokali.

2. Wi´kszoÊç b´dàcych cz∏onkami spó∏dzielni w∏a-
Êcicieli lokali w budynku lub budynkach po∏o˝onych
w obr´bie danej nieruchomoÊci mo˝e podjàç uchwa∏´
o utworzeniu nowej spó∏dzielni, stosujàc odpowiednio
przepisy o podziale spó∏dzielni, z wyjàtkiem art. 108 § 1
ustawy — Prawo spó∏dzielcze.

3. Uchwa∏a, o której mowa w ust. 1, nie narusza
przys∏ugujàcych cz∏onkom spó∏dzielni spó∏dzielczych
praw do lokali.

Art. 26. 1. Je˝eli w okreÊlonym budynku lub budyn-
kach zosta∏a wyodr´bniona w∏asnoÊç wszystkich loka-
li, a ˝aden z w∏aÊcicieli nie jest cz∏onkiem spó∏dzielni,
po ustaniu cz∏onkostwa ostatniego w∏aÊciciela stosuje
si´ przepisy ustawy o w∏asnoÊci lokali.

2. Do rozliczeƒ mi´dzy w∏aÊcicielami, o których mo-
wa w ust. 1, a spó∏dzielnià stosuje si´ odpowiednio
przepisy Kodeksu cywilnego o zniesieniu wspó∏w∏a-
snoÊci.

Art. 27. 1. W zakresie nieuregulowanym w niniej-
szym rozdziale stosuje si´ odpowiednio przepisy usta-
wy o w∏asnoÊci lokali,  z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.

2. Zarzàd nieruchomoÊciami wspólnymi stanowià-
cymi wspó∏w∏asnoÊç spó∏dzielni jest wykonywany
przez spó∏dzielni´ jak zarzàd powierzony, o którym mo-
wa w art. 18 ust. 1 ustawy o w∏asnoÊci lokali, choçby
w∏aÊciciele lokali nie byli cz∏onkami spó∏dzielni, z za-
strze˝eniem art. 26. Przepisów ustawy  o w∏asnoÊci lo-
kali o zarzàdzie nieruchomoÊcià wspólnà nie stosuje
si´, z wyjàtkiem art. 18 ust. 1 oraz art. 29 ust. 1 i ust. 1a,
które stosuje si´ odpowiednio.

3. Przepisów ustawy o w∏asnoÊci lokali o wspólno-
cie mieszkaniowej i zebraniu w∏aÊcicieli nie stosuje si´.

4. Uchwa∏´, o której mowa w art. 12 ust. 3 ustawy
o w∏asnoÊci lokali, podejmuje rada nadzorcza spó∏-
dzielni na wniosek wi´kszoÊci w∏aÊcicieli zamieszkujà-

cych w budynku lub budynkach obliczanej wed∏ug
wielkoÊci udzia∏ów w nieruchomoÊci wspólnej.

Rozdzia∏ 4

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 28. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. — Ko-
deks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296,
z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39,
poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82
i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45,
poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21,
poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21
i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198,
Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464,
z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496,
z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509,
z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43,
poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r.
Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102,
poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770,
Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940
i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr  106, poz. 668 i Nr 117,
poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532 oraz z 2000 r. Nr 22,
poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665,
Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191
i 1193, Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322) w art. 17 po pkt 5
kropk´ zast´puje si´ przecinkiem oraz dodaje si´ pkt 6
w brzmieniu:

„6) o wydanie orzeczenia zast´pujàcego uchwa∏´
o podziale spó∏dzielni.”

Art. 29. W ustawie z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. — Pra-
wo spó∏dzielcze (Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 i Nr 133,
poz. 654, z 1996 r. Nr 5, poz. 32,  Nr 24, poz. 110 i Nr 43,
poz. 189,  z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 111, poz. 723
i Nr 121, poz. 769 i 770 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 399,
Nr 60, poz. 636, Nr 77, poz. 874 i Nr 99, poz. 1151) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 26 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. By∏emu cz∏onkowi nie przys∏uguje prawo do

funduszu zasobowego oraz do innego majàt-
ku spó∏dzielni, z zastrze˝eniem art. 125 § 5a.”;

2) w art. 108 w § 1 wyrazy „wi´kszoÊcià 2/3 g∏osów”
zast´puje si´ wyrazami „zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏o-
sów”;

3) po art. 108 dodaje si´ art. 108a w brzmieniu:
„Art. 108a. § 1. Cz∏onkowie spó∏dzielni, których

prawa i obowiàzki majàtkowe sà
zwiàzane z wyodr´bnionà organi-
zacyjnie jednostkà spó∏dzielni albo
z cz´Êcià majàtku spó∏dzielni, która
nadaje si´ do takiego wyodr´bnie-
nia, mogà na podstawie uchwa∏y
podj´tej wi´kszoÊcià g∏osów tych
cz∏onków wystàpiç do zarzàdu
spó∏dzielni z ˝àdaniem zwo∏ania
walnego zgromadzenia w celu pod-
j´cia uchwa∏y o podziale spó∏dziel-
ni w ten sposób, ˝e z tej jednostki
organizacyjnej albo cz´Êci majàtku
zostanie utworzona nowa spó∏-
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dzielnia. W zakresie reprezentacji
tych cz∏onków stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy o zak∏adaniu
spó∏dzielni.

§ 2. Zarzàd spó∏dzielni jest obowiàzany
niezw∏ocznie przygotowaç doku-
menty niezb´dne do podj´cia przez
walne zgromadzenie uchwa∏y
o podziale oraz udost´pniç je
cz∏onkom ˝àdajàcym podzia∏u.

§ 3.Walne zgromadzenie mo˝e podjàç
uchwa∏´ odmawiajàcà podzia∏u
tylko ze wzgl´du na wa˝ne interesy
gospodarcze dotychczasowej spó∏-
dzielni lub istotne interesy jej
cz∏onków.

§ 4. W razie podj´cia przez walne zgro-
madzenie uchwa∏y odmawiajàcej
podzia∏u spó∏dzielni albo uchwa∏y
o podziale naruszajàcej istotne in-
teresy cz∏onków wyst´pujàcych
z ˝àdaniem podzia∏u, cz∏onkowie,
którzy wystàpili z takim ˝àdaniem,
mogà w terminie szeÊciu tygodni
od dnia odbycia walnego zgroma-
dzenia wystàpiç do sàdu o wydanie
orzeczenia zast´pujàcego uchwa∏´
o podziale.

§ 5. Przepis § 4 stosuje si´ odpowied-
nio w razie nierozpatrzenia przez
walne zgromadzenie zg∏oszonego
przez cz∏onków ˝àdania w terminie
trzech miesi´cy od dnia jego dor´-
czenia.

§ 6. W razie podj´cia przez walne zgro-
madzenie uchwa∏y o podziale nie-
zawierajàcej wszystkich sk∏adni-
ków treÊci tej uchwa∏y okreÊlonych
w art. 108 § 2, cz∏onkowie zg∏asza-
jàcy ˝àdanie podzia∏u mogà wystà-
piç do zarzàdu spó∏dzielni z ˝àda-
niem zwo∏ania walnego zgroma-
dzenia w celu podj´cia uzupe∏nia-
jàcej uchwa∏y o podziale. Przepisy
§ 4 i 5 stosuje si´ odpowiednio.

§ 7. Przepisy § 2—6 stosuje si´ odpo-
wiednio w wypadku, gdy z ˝àda-
niem podzia∏u wyst´puje organ
spó∏dzielni powo∏any do reprezen-
towania cz∏onków, których prawa
i obowiàzki majàtkowe sà zwiàzane
z wyodr´bnionà organizacyjnie
jednostkà spó∏dzielni.

§ 8. Uchwa∏a walnego zgromadzenia
o podziale spó∏dzielni zawierajàca
wszystkie sk∏adniki treÊci okreÊlo-
ne w art. 108 § 2 oraz prawomocne
orzeczenie sàdu zast´pujàce takà
uchwa∏´ stanowià podstaw´ do
dokonania stosownych wpisów
w rejestrze i w ksi´dze wieczystej.”;

4) w art. 125:

a) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Pozosta∏y majàtek zostaje przeznaczony na

cele okreÊlone w uchwale ostatniego wal-
nego zgromadzenia.”,

b) po § 5 dodaje si´ § 5a i § 5b w brzmieniu:
„§ 5a. Je˝eli zgodnie z uchwa∏à, o której mowa

w § 5, pozosta∏y majàtek ma byç w ca∏o-
Êci lub cz´Êci podzielony mi´dzy cz∏on-
ków, w podziale tym uwzgl´dnia si´ by-
∏ych cz∏onków, którym do chwili przejÊcia
albo postawienia spó∏dzielni w stan likwi-
dacji nie wyp∏acono wszystkich udzia∏ów.

§ 5b. Przepisu § 5a nie stosuje si´ do spó∏dziel-
ni mieszkaniowych.”;

5) skreÊla si´ art. 204, 205 i 207;

6) w art. 208:
a) skreÊla si´ § 1, 2 i 4,
b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. WartoÊç Êrodków trwa∏ych i innych finan-
sowanych bezpoÊrednio z funduszu udzia-
∏owego lub wk∏adów budowlanych, o któ-
rych mowa w art. 213 § 1, nie zwi´ksza fun-
duszu zasobowego; umorzenie wartoÊci
tych Êrodków trwa∏ych obcià˝a odpowied-
nio fundusz udzia∏owy lub wk∏ady budow-
lane.”;

7) skreÊla si´ art. 209—212;

8) w art. 213:
a) w § 1 skreÊla si´ wyrazy „mieszkaniowego lub”

oraz po wyrazie „spó∏dzielcze” dodaje si´ wyraz
„w∏asnoÊciowe”,

b) skreÊla si´ § 2—4;

9) w art. 215:
a) w § 1 i 2 po wyrazie „Spó∏dzielcze” dodaje si´

wyraz „w∏asnoÊciowe”,
b) w § 2, 3 i 5 po u˝ytym w ró˝nych przypadkach

wyrazie „spó∏dzielcze” dodaje si´ u˝yty w odpo-
wiednich przypadkach wyraz „w∏asnoÊciowe”;

10) w art. 216 w § 1 i 2 oraz w art. 217 w § 3 po u˝ytym
w ró˝nych przypadkach wyrazie „spó∏dzielcze” do-
daje si´ u˝yty w odpowiednich przypadkach wyraz
„w∏asnoÊciowe”;

11) skreÊla si´ art. 218—222;

12) w art. 226:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Cz∏onek jest obowiàzany uczestniczyç
w kosztach budowy, eksploatacji i utrzyma-
nia nieruchomoÊci spó∏dzielczych, dzia∏al-
noÊci spo∏ecznej, oÊwiatowej i kulturalnej
oraz w zobowiàzaniach spó∏dzielni z in-
nych tytu∏ów przez wniesienie wk∏adu bu-
dowlanego na zasadach okreÊlonych
w umowie i statucie, w wysokoÊci odpo-
wiadajàcej ca∏oÊci kosztów budowy przy-
padajàcych na jego lokal oraz przez uisz-
czanie op∏at zwiàzanych z u˝ywaniem loka-
lu.”,

b) skreÊla si´ § 2;
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13) w art. 229 skreÊla si´ § 3;

14) w art. 232 skreÊla si´ § 1—3;

15) skreÊla si´ art. 234 i 236;

16) w art. 237 skreÊla si´ wyraz „ma∏e”;

17) w art. 238 skreÊla si´ § 1;

18) skreÊla si´ art. 239.

Art. 30. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70,
poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122,
poz. 1324) w art. 27a wprowadza si´ nast´pujàce zmia-
ny:

1) w ust. 1 w pkt 1:
a) w lit. c) wyrazy „przekszta∏cenia spó∏dzielczego

lokatorskiego prawa do lokalu na spó∏dzielcze
w∏asnoÊciowe prawo do lokalu” zast´puje si´
wyrazami „przeniesienia przez spó∏dzielni´
mieszkaniowà na rzecz cz∏onka w∏asnoÊci lokalu
mieszkalnego”,

b) lit. g) otrzymuje brzmienie:
„g) remont i modernizacj´ budynku mieszkalne-

go lub lokalu mieszkalnego zajmowanego
na podstawie tytu∏u prawnego oraz wp∏aty
na wyodr´bniony fundusz remontowy spó∏-
dzielni mieszkaniowej lub wspólnoty miesz-
kaniowej, utworzonych na podstawie odr´b-
nych przepisów,”;

2) w ust. 3 w pkt 3 w lit. a) oraz w ust. 6 w pkt 1 po wy-
razach „fundusz remontowy” dodaje si´ wyrazy
„spó∏dzielni mieszkaniowej lub”.

Art. 31. W ustawie z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lo-
kali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U.
z 1998 r. Nr 120, poz. 787 i Nr 162, poz. 1119, z 1999 r.
Nr 111, poz. 1281 oraz z 2000 r. Nr 3, poz. 46, Nr 5,
poz. 67, Nr 83, poz. 946, Nr 88, poz. 988, Nr 95,
poz. 1041 i Nr 122, poz. 1317) w art. 42 w ust. 5a po wy-
razach „Prawa spó∏dzielczego” dodaje si´ wyrazy
„oraz prawa odr´bnej w∏asnoÊci lokalu mieszkalnego
lub domu jednorodzinnego w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó∏dzielniach
mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27).”

Art. 32. W ustawie z dnia 26 paêdziernika 1995 r.
o niektórych formach popierania budownictwa miesz-
kaniowego (Dz. U.  z 2000 r. Nr 98, poz. 1070) w art. 8
w ust. 2 w pkt 2 dodaje si´ na koƒcu wyrazy „albo pra-
wa odr´bnej w∏asnoÊci lokalu mieszkalnego,”.

Art. 33. W ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o po-
mocy paƒstwa w sp∏acie niektórych kredytów mieszka-
niowych, refundacji bankom wyp∏aconych premii gwa-
rancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
z 1996 r. Nr 5, poz. 32 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 80,
poz. 508 i Nr 103, poz. 652 oraz z 2000 r. Nr 3, poz. 27
i Nr 122, poz. 1310) w art. 10 w ust. 1 wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w pkt 3 wyrazy „przekszta∏cenia spó∏dzielczego pra-
wa do lokalu z lokatorskiego na w∏asnoÊciowe” za-
st´puje si´ wyrazami „przeniesienia przez spó∏-

dzielni´ mieszkaniowà na rzecz cz∏onka prawa w∏a-
snoÊci lokalu mieszkalnego”;

2) w pkt 5 wyrazy „o przekszta∏cenie prawa do lokalu
na w∏asnoÊciowe” zast´puje si´ wyrazami „o prze-
niesienie przez spó∏dzielni´ mieszkaniowà na rzecz
cz∏onka prawa w∏asnoÊci lokalu mieszkalnego”.

Art. 34.  W ustawie z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach
oszcz´dnoÊciowo-budowlanych i wspieraniu przez
paƒstwo oszcz´dzania na cele mieszkaniowe (Dz. U.
Nr 85, poz. 538) w art. 8 wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) uzyskanie spó∏dzielczego prawa do lokalu

mieszkalnego albo prawa odr´bnej w∏asnoÊci
lokalu lub domu jednorodzinnego,”;

2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wniesienie przez cz∏onka spó∏dzielni mieszka-

niowej wp∏at przeznaczonych na przeniesienie
przez spó∏dzielni´ mieszkaniowà na rzecz
cz∏onka prawa w∏asnoÊci lokalu mieszkalne-
go.”

Rozdzia∏ 5

Przepisy przejÊciowe  i koƒcowe

Art. 35. 1. Spó∏dzielnia mieszkaniowa, która w dniu
5 grudnia 1990 r. by∏a posiadaczem gruntów stanowià-
cych w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa, gminy, osoby prawnej
innej ni˝ Skarb Paƒstwa, gmina albo zwiàzek mi´dzy-
gminny lub osoby fizycznej oraz przed tym dniem wy-
budowa∏a sama lub wybudowali jej poprzednicy praw-
ni, na podstawie pozwolenia na budow´ lub pozwole-
nia na u˝ytkowanie, budynki lub inne urzàdzenia trwa-
le zwiàzane z gruntem, mo˝e ˝àdaç, aby w∏aÊciciel za-
j´tej na ten cel dzia∏ki budowlanej przeniós∏ na nià jej
w∏asnoÊç za wynagrodzeniem. Przepis art. 4 pkt 3a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru-
chomoÊciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543) stosuje
si´ odpowiednio.

2. Je˝eli w∏aÊcicielem dzia∏ek budowlanych, o któ-
rych mowa w ust. 1, jest Skarb Paƒstwa lub gmina, za-
miast przeniesienia w∏asnoÊci tych dzia∏ek na rzecz
spó∏dzielni, dzia∏ki te mogà byç oddane spó∏dzielni
mieszkaniowej w u˝ytkowanie wieczyste.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ustala
si´ w wysokoÊci uzgodnionej pomi´dzy spó∏dzielnià
mieszkaniowà a w∏aÊcicielem dzia∏ki budowlanej. Je-
˝eli do takiego uzgodnienia nie dosz∏o, wynagrodzenie
to ustala si´ w wysokoÊci równej wartoÊci rynkowej tej
dzia∏ki.

4. Je˝eli nieruchomoÊç, o której mowa w ust. 1, po-
siada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu
art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomoÊcia-
mi, spó∏dzielnia mieszkaniowa nabywa w∏asnoÊç tej
nieruchomoÊci przez zasiedzenie, je˝eli spe∏nia kryteria
wymagane w ust. 1. Przepisu art. 511 Kodeksu post´-
powania cywilnego, w zakresie zobowiàzujàcym do
wskazania we wniosku o wszcz´cie post´powania za-
interesowanych w sprawie, nie stosuje si´.



Dziennik Ustaw Nr 4 — 236 — Poz. 27

5. Je˝eli spó∏dzielnia mieszkaniowa nie wystàpi∏a
z ˝àdaniem przeniesienia na nià w∏asnoÊci dzia∏ek bu-
dowlanych, o których mowa w ust. 1, nabycia przez
spó∏dzielni´ mieszkaniowà w∏asnoÊci tych dzia∏ek za
wynagrodzeniem, ustalonym zgodnie z ust. 3, mogà
˝àdaç ich w∏aÊciciele.

Art. 36. Ustanowienie odr´bnej w∏asnoÊci lokali
po∏o˝onych w budynkach usytuowanych na gruntach,
o których mowa w art. 35 ust. 1, mo˝e nastàpiç po na-
byciu przez spó∏dzielni´ mieszkaniowà w∏asnoÊci lub
prawa u˝ytkowania wieczystego dzia∏ek budowlanych,
na których wybudowano te budynki.

Art. 37. Po wejÊciu w ˝ycie ustawy spó∏dzielnia
mieszkaniowa nie mo˝e ustanawiaç spó∏dzielczych
w∏asnoÊciowych praw do lokali mieszkalnych, spó∏-
dzielczych praw do lokali u˝ytkowych, w tym gara˝y,
ani praw do miejsc postojowych w wielostanowisko-
wych lokalach gara˝owych.

Art. 38. Do istniejàcych w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy spó∏dzielczych w∏asnoÊciowych praw do lokali
mieszkalnych, spó∏dzielczych praw do lokali u˝ytko-
wych, w tym gara˝y, oraz praw do miejsc postojowych
w wielostanowiskowych lokalach gara˝owych, stosuje
si´ przepisy niniejszej ustawy, a w zakresie w niej nie-
uregulowanym — przepisy art. 208 § 3, art. 213 § 1,
art. 215—217, art. 223—231 i art. 238 § 3 ustawy — Pra-
wo spó∏dzielcze.

Art. 39. 1. Na pisemne ˝àdanie cz∏onka, któremu
przys∏uguje spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe prawo do loka-
lu mieszkalnego i spó∏dzielcze prawo do lokalu u˝ytko-
wego, w tym spó∏dzielcze prawo do gara˝u, spó∏dziel-
nia mieszkaniowa jest zobowiàzana zawrzeç z tym
cz∏onkiem umow´ przeniesienia w∏asnoÊci lokalu po
dokonaniu przez niego:

1) sp∏aty wszelkich d∏ugów zwiàzanych z tym lokalem,

2) sp∏aty przypadajàcej na jego lokal cz´Êci innych zo-
bowiàzaƒ spó∏dzielni zwiàzanych z budowà,
a w szczególnoÊci odpowiedniej cz´Êci zad∏u˝enia
kredytowego spó∏dzielni wraz z odsetkami.

2. Koszty zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1,
oraz koszty za∏o˝enia ksi´gi wieczystej dla lokalu i wpi-
su do ksi´gi wieczystej obcià˝ajà cz∏onka spó∏dzielni,
na rzecz którego spó∏dzielnia dokonuje przeniesienia
w∏asnoÊci lokalu.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do na-
jemców pracowni istniejàcych w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy, wykorzystywanych przez twórc´ do prowadze-
nia dzia∏alnoÊci w dziedzinie kultury i sztuki, a tak˝e do
najemców gara˝y lub lokali o innym przeznaczeniu, je-
˝eli nak∏ady na budow´ takiego lokalu, gara˝u lub pra-
cowni w pe∏nym zakresie poniós∏ najemca, choçby na-
wet nie by∏ cz∏onkiem spó∏dzielni, lub ponieÊli je jego
poprzednicy prawni.

4. Na pisemne ̋ àdanie cz∏onka spó∏dzielni mieszka-
niowej, któremu przys∏uguje prawo do miejsca posto-
jowego w wielostanowiskowym gara˝u, spó∏dzielnia
jest zobowiàzana przenieÊç na tego cz∏onka u∏amkowy
udzia∏ we wspó∏w∏asnoÊci tego gara˝u, przy zachowa-

niu zasady, ˝e udzia∏y przypadajàce na ka˝de miejsce
postojowe sà równe.

5. Koszty ustanowienia odr´bnej w∏asnoÊci wielo-
stanowiskowego gara˝u stanowiàcego wspó∏w∏a-
snoÊç cz∏onków, o których mowa w ust. 4, pokrywajà
w odpowiednich u∏amkowych cz´Êciach ci cz∏onkowie,
zgodnie z przepisami ust. 2.

Art. 40. Spó∏dzielnia pozostaje w∏aÊcicielem lub
wspó∏w∏aÊcicielem nieruchomoÊci i u˝ytkownikiem
lub wspó∏u˝ytkownikiem wieczystym gruntu w takim
zakresie, w jakim nie narusza to przys∏ugujàcej cz∏on-
kom odr´bnej w∏asnoÊci lokali lub praw z nià zwiàza-
nych. W szczególnoÊci mieniem spó∏dzielni pozostajà:

1) nieruchomoÊci s∏u˝àce prowadzeniu przez spó∏-
dzielni´ dzia∏alnoÊci wytwórczej, budowlanej, han-
dlowej, us∏ugowej, spo∏ecznej, oÊwiatowo-kultu-
ralnej, administracyjnej i innej, zabudowane bu-
dynkami i innymi urzàdzeniami,

2) nieruchomoÊci zabudowane urzàdzeniami infra-
struktury technicznej, w tym  urzàdzeniami i siecia-
mi technicznego uzbrojenia terenu zwiàzanymi
z funkcjonowaniem budynków lub osiedli, z za-
strze˝eniem art. 49 Kodeksu cywilnego,

3) nieruchomoÊci niezabudowane.

Art. 41. 1. Niezw∏ocznie po wejÊciu ustawy w ˝ycie
spó∏dzielnia jest obowiàzana:

1) wystàpiç z wnioskiem do w∏aÊciwego organu
w sprawie scalania lub podzia∏u nieruchomoÊci, je-
˝eli jest to niezb´dne do wydzielenia nieruchomo-
Êci pozostajàcych w ca∏oÊci w∏asnoÊcià spó∏dzielni,
o których mowa w art. 40,

2) podjàç czynnoÊci zwiàzane z rozgraniczeniem oraz
po∏àczeniem nieruchomoÊci, a tak˝e ewidencjà
gruntów i budynków, je˝eli bez tych czynnoÊci
oznaczenie przedmiotu odr´bnej w∏asnoÊci lokali
po∏o˝onych w obr´bie nieruchomoÊci innych ni˝
te, o których mowa w art. 35, by∏oby niemo˝liwe 
albo dzia∏ka wydzielona pod budynkiem lub bu-
dynkami nie spe∏nia∏aby wymogów przewidzia-
nych dla dzia∏ek budowlanych.

2. Podzia∏ nieruchomoÊci mo˝e nastàpiç niezale˝-
nie od istnienia i ustaleƒ miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego. Przepis art. 95 pkt 1 ustawy
o gospodarce nieruchomoÊciami stosuje si´ odpo-
wiednio.

3. Jednak˝e podzia∏ nieruchomoÊci nie jest dopusz-
czalny, je˝eli projektowane do wydzielenia dzia∏ki
gruntu nie majà bezpoÊredniego dost´pu do drogi pu-
blicznej w rozumieniu przepisu art. 93 ust. 3 ustawy
o gospodarce nieruchomoÊciami.

4. Koszty zwiàzane ze scaleniem i podzia∏em nieru-
chomoÊci oraz z czynnoÊciami zwiàzanymi z rozgrani-
czeniem nieruchomoÊci oraz ewidencjà gruntów i bu-
dynków, w tym równie˝ uzasadnione koszty prac geo-
dezyjnych, ponosi Skarb Paƒstwa. Jednak˝e gdy spó∏-
dzielnia nie wystàpi z wnioskiem lub nie podejmie
czynnoÊci w terminie 10 miesi´cy od dnia wejÊcia usta-
wy w ˝ycie, koszty te ponosi spó∏dzielnia.
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Art. 42. 1. W okresie 12 miesi´cy od dnia wejÊcia
ustawy w ˝ycie spó∏dzielnia mieszkaniowa okreÊli
przedmiot odr´bnej w∏asnoÊci wszystkich lokali miesz-
kalnych i lokali o innym przeznaczeniu we wszystkich
nieruchomoÊciach, z wyjàtkiem tych, o których mowa
w art. 40.

2. OkreÊlenie przedmiotu odr´bnej w∏asnoÊci loka-
li, w poszczególnych nieruchomoÊciach, o których mo-
wa w ust. 1, nast´puje na podstawie uchwa∏ zarzàdu
spó∏dzielni, sporzàdzonych w formie pisemnej pod ry-
gorem niewa˝noÊci.

3. Uchwa∏a, o której mowa w ust. 2, powinna okre-
Êlaç:

1) oznaczenie nieruchomoÊci obejmujàcej budynek
lub budynki, w których ustanawia si´ odr´bnà w∏a-
snoÊç lokali,

2) rodzaj, po∏o˝enie i powierzchni´ lokali oraz po-
mieszczeƒ do nich przynale˝nych,

3) wielkoÊç udzia∏ów we wspó∏w∏asnoÊci nierucho-
moÊci wspólnej zwiàzanych z odr´bnà w∏asnoÊcià
ka˝dego lokalu,

4) oznaczenie osób, którym zgodnie z przepisami
ustawy przys∏uguje prawo ˝àdania przeniesienia
na nich w∏asnoÊci poszczególnych lokali, w tym
osób, którym przys∏uguje spó∏dzielcze lokatorskie
prawo do lokalu mieszkalnego, stanowiàcego
w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy w∏asnoÊç spó∏dziel-
ni,

5) przypadajàcy na ka˝dy lokal stan zad∏u˝enia z tytu-
∏u:
a) kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami,
b) dokonanego na podstawie odr´bnych przepi-

sów, przejÊciowego wykupienia ze Êrodków bu-
d˝etu paƒstwa odsetek wraz z oprocentowa-
niem tych odsetek.

4. Do okreÊlenia wielkoÊci udzia∏ów we wspó∏w∏a-
snoÊci nieruchomoÊci wspólnej dla ka˝dego lokalu, do-
konywanego w uchwale zarzàdu spó∏dzielni, majà od-
powiednie zastosowanie przepisy art. 3 ust. 3 i 6 usta-
wy o w∏asnoÊci lokali.

5. Uchwa∏y, o których mowa w ust. 2, od dnia wej-
Êcia w ˝ycie stanowià podstaw´ oznaczania lokali
i przypadajàcych na ka˝dy lokal udzia∏ów w nierucho-
moÊci wspólnej przy zawieraniu umów o ustanowieniu
odr´bnej w∏asnoÊci lokali na rzecz cz∏onków spó∏dziel-
ni lub spó∏dzielni mieszkaniowej oraz o przeniesieniu
w∏asnoÊci tych lokali przez spó∏dzielni´ na rzecz cz∏on-
ków spó∏dzielni lub innych osób.

Art. 43. 1. Projekty uchwa∏, o których mowa
w art. 42 ust. 2, zarzàd spó∏dzielni wyk∏ada na co naj-
mniej 30 dni do wglàdu w lokalu swojej siedziby, po pi-
semnym, wys∏anym z co najmniej 10-dniowym wy-
przedzeniem, powiadomieniu o terminie i miejscu wy-
∏o˝enia uchwa∏y do wglàdu tych osób, których uchwa-
∏a dotyczy i którym, zgodnie z przepisami ustawy, przy-
s∏uguje prawo ̋ àdania przeniesienia na nich w∏asnoÊci
poszczególnych lokali.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogà w termi-
nie 14 dni po up∏ywie okresu wy∏o˝enia uchwa∏y do
wglàdu przedstawiç zarzàdowi spó∏dzielni wnioski do-
tyczàce zmian tej uchwa∏y.

3. Zarzàd spó∏dzielni obowiàzany jest rozpatrzyç
wnioski, o których mowa w ust. 2, najpóêniej w ciàgu
miesiàca od up∏ywu terminu ich sk∏adania i najdalej
w ciàgu 14 dni od ich rozpatrzenia odpowiednio skory-
gowaç projekt i podjàç uchwa∏´ o treÊci uwzgl´dniajà-
cej dokonane korekty.

4. O wynikach rozpatrzenia wniosków, o których
mowa  w ust. 2, oraz o treÊci zmian projektu uchwa∏y,
do którego wnioski zg∏oszono, zarzàd spó∏dzielni,
w ciàgu 14 dni od podj´cia skorygowanej uchwa∏y, po-
wiadamia na piÊmie osoby, które zg∏asza∏y wnioski,
podajàc jednoczeÊnie odpowiednie uzasadnienie nie-
uwzgl´dnienia w ca∏oÊci lub w cz´Êci wniosków zg∏o-
szonych przez te osoby.

5. Osoby, o których mowa w ust. 2 i których uchwa-
∏a dotyczy, a których wniosków nie uwzgl´dniono, mo-
gà zaskar˝yç uchwa∏´ do sàdu z powodu jej niezgodno-
Êci z prawem lub jeÊli ra˝àco narusza ona ich interesy.
Przyczynà stwierdzenia niewa˝noÊci uchwa∏y nie mo˝e
byç niepodj´cie przez osoby zainteresowane wys∏a-
nych przez zarzàd spó∏dzielni powiadomieƒ, o których
mowa w ust. 1 i 4.

6. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni od
dnia dokonania korekty projektu uchwa∏y, o której mo-
wa w ust. 3, chyba ˝e zostanie zaskar˝ona do sàdu na
podstawie przepisu ust. 5. W razie zaskar˝enia uchwa-
∏y do sàdu bieg terminów przewidzianych ustawà do
dokonania czynnoÊci uzale˝nionych od jej treÊci rozpo-
czyna si´ z chwilà uprawomocnienia si´ orzeczenia sà-
du.

Art. 44. 1. Z chwilà ustanowienia odr´bnej w∏asno-
Êci lokali w nieruchomoÊciach stanowiàcych w∏asnoÊç
spó∏dzielni mieszkaniowych, hipoteki obcià˝ajàce te
nieruchomoÊci w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy wygasa-
jà.

2. W wypadkach, o których mowa w ust. 1, spó∏-
dzielnia mieszkaniowa obcià˝y innà nieruchomoÊç sta-
nowiàcà jej w∏asnoÊç hipotekà, w celu zabezpieczenia
wierzytelnoÊci poprzednio zabezpieczonej hipotekà,
która wygas∏a. W razie braku takiej nieruchomoÊci
Skarb Paƒstwa staje si´ z mocy prawa por´czycielem
wierzytelnoÊci zabezpieczonej hipotekà, która wyga-
s∏a. Do por´czenia stosuje si´ odpowiednio przepisy
Kodeksu cywilnego o umowie por´czenia.

3. WierzytelnoÊç spó∏dzielni w stosunku do w∏aÊci-
cieli lokali nale˝na od nich z tytu∏u przypadajàcej im do
sp∏aty cz´Êci kredytów zaciàgni´tych przez spó∏dziel-
ni´ mieszkaniowà mo˝e zostaç zabezpieczona hipote-
kà na lokalach stanowiàcych w∏asnoÊç tych osób, pod
warunkiem ˝e lokal nie jest obcià˝ony hipotekà z in-
nych tytu∏ów.

4. Je˝eli ustanowienie odr´bnej w∏asnoÊci lokali
nast´puje jednoczeÊnie na rzecz wszystkich cz∏onków
spó∏dzielni, hipoteka obcià˝ajàca nieruchomoÊç stano-
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wiàcà w∏asnoÊç spó∏dzielni mieszkaniowej obcià˝a
wszystkie odr´bne lokale. Wierzyciel, któremu przys∏u-
guje powsta∏a na tej podstawie hipoteka ∏àczna, obo-
wiàzany jest dokonaç jej podzia∏u mi´dzy w∏aÊcicieli
odr´bnych lokali, stosownie do ich udzia∏ów we
wspó∏w∏asnoÊci nieruchomoÊci wspólnych.

Art. 45. 1. Z chwilà zawarcia umowy przeniesienia
w∏asnoÊci lokalu, do którego cz∏onkowi przys∏ugiwa∏o
spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe prawo do lokalu mieszkal-
nego lub spó∏dzielcze prawo do lokalu u˝ytkowego,
w tym spó∏dzielcze prawo do gara˝u, hipoteki ustano-
wione na tych ograniczonych prawach rzeczowych ob-
cià˝ajà nieruchomoÊci powsta∏e w wyniku zawarcia
umowy przeniesienia w∏asnoÊci lokalu.

2. Wierzyciel, którego wierzytelnoÊç w dniu zawar-
cia umowy przeniesienia w∏asnoÊci lokalu by∏a zabez-
pieczona hipotekà na ograniczonym prawie rzeczo-
wym, mo˝e dochodziç zaspokojenia z lokalu stanowià-
cego odr´bnà w∏asnoÊç, powsta∏à w wyniku zawarcia
tej umowy.

3. Z chwilà za∏o˝enia ksi´gi wieczystej dla lokalu
stanowiàcego przedmiot odr´bnej w∏asnoÊci, ksi´g´
wieczystà prowadzonà dla ograniczonego prawa rze-
czowego zamyka si´, a hipoteki wpisane w tej ksi´dze
przenosi si´ do ksi´gi wieczystej za∏o˝onej dla lokalu
stanowiàcego przedmiot odr´bnej w∏asnoÊci.

Art. 46. 1. W wypadku przeniesienia w∏asnoÊci lo-
kalu, do którego przed dniem wejÊcia ustawy w ˝ycie
przys∏ugiwa∏o nabywcy spó∏dzielcze lokatorskie prawo
do lokalu mieszkalnego, wp∏ata ró˝nicy, o której mowa
w art. 12 ust. 1 pkt 3, nie mo˝e przekraczaç kwoty sta-
nowiàcej równowartoÊç 3% aktualnej wartoÊci rynko-
wej prawa w∏asnoÊci lokalu.

2. WartoÊç rynkowà, o której mowa w ust. 1, okre-
Êla si´ na podstawie przepisów dzia∏u IV rozdzia∏u 1
ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami.

3. Wp∏aty ró˝nicy, o której mowa w ust. 1, przezna-
cza si´ na sp∏at´ podlegajàcego odprowadzeniu do bu-
d˝etu paƒstwa umorzenia kredytu obcià˝ajàcego dany
lokal oraz w pozosta∏ej cz´Êci na uzupe∏nienie fundu-
szu remontowego spó∏dzielni.

4. Je˝eli w∏aÊciciele lokali nie podj´li uchwa∏y,
o której mowa w art. 25 ust. 1, od cz∏onka b´dàcego
w∏aÊcicielem lokalu, niezale˝nie od jego obowiàzków
w zakresie pokrywania kosztów zarzàdu nieruchomo-
Êcià wspólnà, spó∏dzielnia mo˝e ˝àdaç wp∏at na fun-
dusz remontowy, o którym mowa w art. 6 ust. 3.

Art. 47. Przepisy art. 12 i 46 stosuje si´ odpowied-
nio do najemców pracowni istniejàcych w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy i wykorzystywanych przez twórc´ do
prowadzenia dzia∏alnoÊci w dziedzinie kultury i sztuki,
je˝eli najemcy nie spe∏niajà warunku okreÊlonego
w art. 39 ust. 3.

Art. 48. 1. Przepisy art. 12 i 46 stosuje si´ odpowied-
nio do najemców mieszkaƒ spó∏dzielczych, które by∏y
mieszkaniami zak∏adowymi przedsi´biorstw paƒstwo-
wych, paƒstwowych osób prawnych lub paƒstwowych
jednostek organizacyjnych.

2. Je˝eli spó∏dzielnia naby∏a budynek nieodp∏atnie,
najemcy sà zwolnieni od wp∏aty wk∏adu mieszkanio-
wego.

3. Je˝eli spó∏dzielnia naby∏a budynek odp∏atnie,
najemcy pokrywajà wk∏ad mieszkaniowy okreÊlony
przez zarzàd spó∏dzielni, w wysokoÊci uzale˝nionej od
powierzchni u˝ytkowej zajmowanego mieszkania oraz
uwzgl´dniajàcej cen´ nabycia budynku.

Art. 49. 1. Je˝eli przed up∏ywem 12 miesi´cy od
dnia wejÊcia ustawy w ˝ycie spó∏dzielnia nie podejmie
czynnoÊci, o których mowa w art. 41 i 42, a nie toczy si´
post´powanie sàdowe w trybie art. 43 ust. 5, sàd na
wniosek cz∏onka spó∏dzielni mieszkaniowej, któremu
zgodnie z przepisami ustawy przys∏uguje, z zastrze˝e-
niem art. 36, prawo ˝àdania przeniesienia na niego
w∏asnoÊci lokalu nale˝àcego przed tym dniem do spó∏-
dzielni, orzeknie o ustanowieniu odr´bnej w∏asnoÊci
lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu,
na zasadach okreÊlonych w art. 39—43.

2. Post´powanie toczy si´ wed∏ug przepisów Ko-
deksu post´powania cywilnego o zniesieniu wspó∏-
w∏asnoÊci, z wyjàtkiem art. 625. Koszty sàdowe post´-
powania ponosi spó∏dzielnia.

Art. 50. Minister SprawiedliwoÊci dostosuje do
ustawy rozporzàdzenie z dnia 12 kwietnia 1991 r.
w sprawie taksy notarialnej (Dz. U. Nr 33, poz. 146,
z 1992 r. Nr 21, poz. 89 i Nr 54, poz. 265, z 1994 r. Nr 130,
poz. 654 i z 1997 r. Nr 47, poz. 313), zachowujàc dla
umów dotyczàcych prawa odr´bnej w∏asnoÊci lokalu
lub domu jednorodzinnego, które podlegajà przepi-
som ustawy, wysokoÊç taksy notarialnej obowiàzujàcà
dotychczas dla umów odnoszàcych si´ do w∏asnoÊcio-
wego spó∏dzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
spó∏dzielczego prawa do lokalu u˝ytkowego i prawa do
domu jednorodzinnego w spó∏dzielni mieszkaniowej.

Art. 51. W okresie post´powania zwiàzanego z po-
dzia∏em spó∏dzielni mieszkaniowej przeniesienie w∏a-
snoÊci rzeczy i innych praw majàtkowych jest wolne od
podatków oraz op∏at sàdowych, z wy∏àczeniem op∏at
kancelaryjnych, je˝eli ˝àdanie, o którym mowa w
art. 108a § 1 ustawy — Prawo spó∏dzielcze, zostanie
zg∏oszone zarzàdowi spó∏dzielni najpóêniej w ciàgu
12 miesi´cy od dnia wejÊcia ustawy w ˝ycie.

Art. 52. Do istniejàcych w dniu wejÊcia ustawy
w ˝ycie praw do domów jednorodzinnych i lokali
mieszkalnych budowanych w celu przeniesienia ich
w∏asnoÊci na rzecz cz∏onków stosuje si´ przepisy
art. 232 § 4, art. 233, art. 235 i art. 237 ustawy — Prawo
spó∏dzielcze, do czasu przeniesienia w∏asnoÊci na rzecz
cz∏onka spó∏dzielni.

Art. 53. 1. Cz∏onek spó∏dzielni, który w dniu wejÊcia
ustawy w ˝ycie zamieszkuje w mieszkaniu rotacyjnym
nale˝àcym do tej spó∏dzielni, staje si´ z tym dniem na-
jemcà tego mieszkania w rozumieniu przepisów usta-
wy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszka-
niowych, a je˝eli przed tym dniem wniós∏ wymagany
wk∏ad mieszkaniowy — staje si´ osobà uprawnionà do
spó∏dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu miesz-
kalnego w rozumieniu niniejszej ustawy.
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2. Przepis ust. 1 nie narusza praw nabytych cz∏onka
spó∏dzielni do zawarcia umowy w sprawie ustanowie-
nia spó∏dzielczego lokatorskiego prawa innego lokalu
mieszkalnego lub prawa odr´bnej w∏asnoÊci takiego
lokalu.

Art. 54. 1. Spó∏dzielnie istniejàce w dniu wejÊcia
ustawy w ˝ycie dokonajà zmian swoich statutów sto-
sownie do wymagaƒ niniejszej ustawy i w trybie prze-
widzianym w ustawie — Prawo spó∏dzielcze. Zg∏osze-
nia do rejestru tych zmian spó∏dzielnie dokonajà naj-
póêniej w ciàgu 9 miesi´cy od dnia wejÊcia ustawy
w ˝ycie.

2. Do czasu zarejestrowania zmian statutów posta-
nowienia dotychczasowych statutów pozostajà w mo-

cy. Jednak˝e w razie sprzecznoÊci mi´dzy nimi a prze-
pisami niniejszej ustawy stosuje si´ przepisy tej usta-
wy.

Art. 55. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia, z tym ˝e przepisy
art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. g), ust. 3 pkt 3 lit. a) oraz ust. 6
pkt 1 ustawy wymienionej w art. 30, w brzmieniu nada-
nym niniejszà ustawà, majà zastosowanie do wp∏at na
wyodr´bniony fundusz remontowy spó∏dzielni miesz-
kaniowej dokonanych od dnia 1 stycznia 2001 r.
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