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1··,· J,С.;.: :....	·:·::~\fJ'iiaw;iiiaili": do pi$ma РS·180Ю9 z dnia 21 pazdziernika 2009г. i przekazanego 
Krajowej Radzie Sp6idzielczej p""elskiego projektu ustawy о zmianie ustawy о $p6idzielniach 
mieszkaniowyeh Krajowa Rada Sрбidziеlczа potwierdza zasadnosc tej inicjatywy 
ustawoctawczej. 

Zgloszony wczesniej do Sejmu rzqdowy projekt nowelizacji ustawy о zmianie u5tawy о 
sрбidziеlпiаеh mieszkaniowyeh (druk sejmowy пг 2348) ogranieza 5i", do uwzgl'i'dnienia w 
tгаБеi projektu ustawy skutk6w "угоки Tl)'bunalu Konstytucyjnego z dnia 17 grudnia 2008г. 
(sygn. ак! Р 16108) nie uwzgl'i'dnia natomias! skutk6w wyroku Tl)'bunalu Konsty!ucyjnego z 15 
liрса 2009г. (зуеп. акl К 64107). 

Przedstawiony przez Кlиb Parlamentarny Platforma Obywatelska projekt nowelizacji 
ustawy о sp6idzielniach mieszkaniowych uwzgl'i'dnia zmiany wynikajqce z wyroku Tl)'bunalu 
KonslytueYlnego z dnia 15 lipea 2009 г. (sygn. akt К 64/07), а wiec wypelnia luk'i' prawn", 
istпiеj",щ w projekcie rzqdowym. 

Uwatamy ,а niezb\)dne аЬу przedstawiony rzqdowy projekt ustawy о zmianie u$lawy о 
sрбidziеlпiасh mieszkaniowych (druk sejmowy 2348) ога, poselski projekt ustawy о zmianie 
ustawy о sрбidziеlпiасh mieszkaniowych zosla!y przekszta!cone w Jeden projekt ustawy о 
zmianie ustawy о zmianie ustawy о sp6tdzielniach mie$zkaniowych. 

W stosunku do ргzеdstаwюпеgо гzqdowego projektu us!awy о zmianie ustawy о 
sp6tdzielniach mieszkaniowych sp6tdzie!czosc ml8szkaniowa zg~aszata uwagi па etapie ргас 
przygotowawczych. 

Natomiast poselski projekt ustawy о zmianie ustawy о sp6ldzielniach mieszkaniowych 
nie byt przedmiotem naszej орiпii. 

Pozwalamy зоЫе przesla" nast~pujqce uwagi do projektu ustawy zglos20nego przez 
КI"b Parlamenlarny Platforma Obywatelska. 
Proponujemy nada" nast~pujqce brzmienie przepisom ustawy: 

1) wart. 4 
8. ust. 8 otrzymuje brzmienie' 

,8. Сzюпkоwiе sp6ldzielni, оооЬу nieb'i'dqce czlonkami sрбidziеlпi, kt"l)'m przysluguj'1. 
sp61dzielcze wiasnosciowe prawa do lokali. ога! wlascie,ele nieb'i'd'1.CV czlonkam; 
sp6,dzielni mogq kwestionowac zasadnosc zmiany wysokosci aplal bezposrednio па 
drodze sqdowej. W przypadku wystqpienia па drog" sqdow'1., z zastrzezeniem usl. 9. 
ропозх", оп! op!aty w dotychczasowej wysokosei. Ci~zar udowodnienia zasadnosei 
zmiany wysokosci op!at spoczywa па sp6idzielni. 

Ь. ро ust. 8 dodaje "'" ust. 9 w brzmieniu: 
,9. Przepisu usl. 8 zdапiе drugie nie stosuja si~ do oplat niezaletnych od sp6!dzielni." 
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2) art 	8' otrz~mule brzmienie: \ 
,Art. 8' 
1. Jezeli sla!u! tak slanowi, w przypadku gdy liczba сztопkбw sp6idzielni mieszkaniowej 

przekroczy liczb~ w nim okreslonq, walne zgromadzenie moze Ьуё podzielone па 


cz~sci. Rada паdzогczэ usla!a liczb~ cz~sci walnego zgromadzenia i zэsэdу zaliczania 

cz!onk6w do poszczeg61nych cz~sci walnego zgromadzenia z (ут, ze п., mozna 

zaliczyi: cztonk6w uprawnionych do lokali zna;du]qcych si~ w obг~Ыe jedne] 

nieruchomoscl do г6zлусh CZt;sc! walnego zgromadzenia. 

2. Zarzqd zwotu;e walne zgromadzenie przynajmnie; Га' w roku w ciцgu 6 miesi~cy ро 


uplywie roku obrachunkowego. 

З. Zafzцd zwolu;e walne zgromadzenie lakze па zqdanie: 


1) rady nadzorczej; 
2) przynajmniej jednej dziesiqtej, nie тп!е; jednak niz !rzech cz!onk6w, jezeli 

uprawnienia tego nie zaslrzezono w 5!a!ucie dla wi~kszei liczby czlonk6w. 
4. Zqdanie zwotania wаlпеgо zgromadzenia powinno Ьус zlolone pisemnie z podanjem 
celu ]ego zwolania i mie6 form~ umozliwia;qc., iden!yfikacj~ os6b sk!аdаjцсусh podpisy 
ога> idenlyfikacj~, ,е podpisy 'е do!yczq zqdanra zwolania walnego zgromadzenia. 
5. W przypadku wskazanym w usl. 3 walne zgromadzenie zwotuje si~ w lakim !erminie, 
аЬу mog!o si~ опо odЬу6 w ciцgu 5ze'ciu !ygodni od dnia wniesienia zqdania. Jezeli 10 
nie nastцpi. zwo!u;e je rada nadzorcza, zwiцzеk rewizyjny, w kt6rym sp6idzielnia Jes! 
zrzeszona, lub Krajowa Rada Sp6tdzielcza, Па kosz! sp6idzielni. 
6. О czas;e, miejscu i рогщdku obrad walnego zgromadzenia lub ]ego cz~sci 

zawiadamia si~ wszyslkich cz!onk6w па pismie со najmniej 21 dni przed lerminem 
posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej cz,,5ci. Zawiadomienie powinno 
zawierac czэs, miejsce, porzqdek obrad oraz in.formacj~ о miejscu wyюzепiа 
wszys!kich sprawozda~ i projekt6w uchwa!, kl6ce b"dq przedmiolem obrad ога> 
jn.formacj~ о prawie cztonka do zapoznanja sit;: z tymi dokumentami. 
7. Walne zgromadzenie mole podejmowac uchwaty ]edynie w sprawach ob]E1lych 
porzqdkiem obrad podanym do wiadomosci czlonk6w w lerminach i w зроз6Ь 
okreslony w ustawie. 
8. Walne zgromadzenie jes! wazne niezateznie od Itczby obecnych па nim cz!onk6w, 

chyba ,е ustawa lub statu! slanowiq inacze]. 

9. Do uprawnie!\ cz~sci walnego zgromadzenia w szczeg61nosci nalezy: 

1) wybieranie cz!onka lub cz!onk6w rady nadzorczej, jesli statullak stanowi; 

2) wyrazanie opinii w sprawach dotyczqcych nieruchom05Ci I cztonk6w wchodzqcych w 

sk!ad cZE1sci walnego zgromadzenia. 
10. Uchwal~ uwaza si~ <а рodj\!lц, jezell Ьу!а poddana pod g!osowanie wszys!kich 
CZf;sci wа1пеgо zgromadzenia, а za uсhWЭf1't opowiedziata si~ wymagana w ustawie !иЬ 
5la!ucie wiE1kszosc og6lne; liczby czlonk6w uczestnicz'lcych w walnym zgromadzeniu. 
Jednakze w sprawach likwidacji sp6!dzielni, przeznaczenia majqtku pozostalego ро 
za5pokojeniu zobowiqza!\ likwldowanej sp6Jdzielni, zbycia nieruchomosci, zbycia 
zakladu lub ,ппв] wyodr~bnionej ;ednoslki organizacyjnej do podj~cia uchwaty 
konieczne jes! аЬу w posiedzeniach wszystkich CZE1sci walnego zgromadzenia, па 
kt6rych uchwala byJa poddana pod g!osowanie, uczestniczy!a !qcznie со najmniej 
polowa og6lne; liczby uprawnionych do gJosowania, chyba, ze statut stanowi Inaczej. 
11, Projekly uchwal i zqdania zamieszczenla oznaczonych spraw w porzцdku оЬгэd 
walnego zgгomadzenia lub jego wszyslkich cz~sci majq prawo zg!asza6: zarzqd, rada 
nadzorcza i cz!onkowie. Projekty uchwaJ, w 'ут uchwa! przygo!owanych w wyniku Iych 
zцdа!\, powinny Ьу6 wyk!adane па со najmnie) 10 dni przed lerminem walnego 
zgromadzenia lub jego pierwszej cz~scj. 
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 12. Czlonkow;e таjц prawo zglэszас projekty uchwa! ; Z<tdania, о k!6rych mowa w и$!. 


11, w !erminie do 15 dni przed dn;em posiedzenia walnego zgromadzenia lиЬ jego 
p;eгwszej cz~sci Projek1 uchwaly zg!aszane] przez cz!onk6w sp6!dz;elni musi Ьус 
poparly przez со najmn;e] 1 О cz!onk6w. 
13. Czlonek та prawo zglaszania poprawek do projelct6w uchwal nie p6zn;ej niz па 3 
dn; przed posiedzeniem walnego zgromadzenia lиЬ ]ego pierwszej cz~ci, 
14. Zаrщd )es! zobowiqzany do przygotowania pod wzgl",dem lormalnym 
przedlozenia pod glosowanie па walnym zgromadzeniu projelct6w uchwa! i poprawek 
zgloszonych przez czlonk6w sp6ldzielni. 

3) М. 8' dodac art. 84 w паs!\>рu]цсут brzmieniu: 

,Ar1. 84 
1. Sta!ut moze pos!anowic, ze je.!:eli ilо,,'; czlonk6w przekroczy liczb~ w nim okreslon<t, 
walne zgromadzenie cztonk6w zostaje zastqpione przez zеЬrапiе przedstawicie1i. W 
!akim wypadku "!а!и! powinien okreslac za5ady U51.I.nia liczby przed5!awicieli i ich 
wyboru oraz czas trw.nia przeds!awicielstwa. 
2. W sp6ldzielniach, w k16rych walne zgromadzenie jes! zaslqpione przez zebranie 
przeds!awicieli - organami sp6!dzielni "Ц zebrania grup czlonkowskich, о kt6rych mowa 
w ar1. 59 us!awy z 16 wrze"nia 1982 r, Prawo sp6!dzielcze. 
З. Podzialu czlonk6w па grupy cz!onkowskie dokonuje rada nadzorcza. 
Czlonek та prawo Ьгас udzial !ylko w zebraniu jednej grupy czlonkowskie]. Czlonk6w 
uprawnionych do lokali zпа]du]цсусh 5i,:, w оьг",Ые ]edne) nieruchomosci nie то.!:па 
zaliczyt do r6znych grup czlonkowskich. 
4. О czasie, miejscu i poгz'!dku obrad zebrania przedstawicieli nalezy zawiadomic 
przedstawicieli, wszystkich czlonk6w sp6!dzielni, zwiцzеk rewizyjny, w kt6rym 
sp6tdzielnia jest zrzeszona, oraz Krajowq Rad~ Sp61dzielcz<t w "роо6Ь wskazany w 
statucie. 
5. Czlonek sp61dzielni nieb<;>d<tcy przedstawicielem moze uczestniczyc w zebraniu 

przedslawicieli Ье> praWa glosu. 

е. Zebranie przedstawicieli zwofuje zarza~d przynajmniej raz w roku w ciцgu szesciu 

miesil'CV ро uplywie roku obrachunkowego, 

7. Zebranie ргzеdstэwiсiеli, zагщd LWo!u]e takZe па z<tdanie: 

1) rady nadzorczej, 
2) przynajmniej jedne] dzie5i<ttej liczby cz!onk6w, 
З) 1/3 przeds!awicieli па zebranie przeds!awicieli, 
4) zebraii grup czlonkowskich obejmui,!cych со na]mniej 1/5 og6lne] liczby 

czlonk6w sp6ldz,elni, 
8. Z<tdanie zwolania zebrania przedstawicieli powinno Ьу'; z!ozone pisemnie z 
podaniem celu )ego zwolania i miec form'l umоzliwiащС« identyfkacj~ оз6Ь 
sklada]<tcych podpisy ога> identyfikacj\i, "е podpisy te do1ycz'! zцdапiа zwo!ania 
zebranja przedstawic1eli, 
9. W wypadkach wskazanych w и51. 7 zebranie рrzеdstэwiсiеli zwoluje sif;i w takim 
lerminie, аЬу mogto si\i опо odbyc w ci1jgu sze5ciu tygodni od dnia wniesienia zqdania. 
Jezeli to nie nas!qpi, zwoluje je rada nadzorcza, zwi<tzek rewizy]ny, w kt6rym 
sp6ldzielnia jest zrzeszona, lиЬ Кrajowa Rada Sp6ldzielcza, па козz! sp6!dzielni. 
10. Uprawnieni do z<tdania LWoiania zebrania przedstawicieli, w тУ51 ust. 7, mog<t 
r6wniez z<tdac zamieszczenia oznaczonych spraw, рrojеktбw uchwa! w porz<tdku ]ego 
obrad, pod warunkiem wyslqpienia z 'Ут zцdапiеm w terminie przez 5tatu! okreslonym. 
11 Zebranie przedstawicieli moze pode]mowac uchwaty ]edynie w sprawach oЬ]\i!ych 
рorzЦdkiеm obrad podanych do wiadomoSci czlonk6w w !erminach i w sроsБЬ 
okreslonych w sta!ucie. 
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12. Uchwa/y podejmowane "'\ zwykl,\ wi'i'kszosci't glos6w w obecnosci со паjmлiеj 
polowy uргаwпiолусh do glosowania, chyba ,е ustawa lub з!а!иl slanowi't ;ласzеj. 
13. Оо zebrania przedslawicieli s!osuje si'i' odpowiednio przep;sy uslawy z 16 wrzesnia 
1982 '. Prawo spбblzielcze i 51а!и!и о walnych zgromadzeniach. 

4) w a~. 11 и51. 2' o!rzymuje brzmienie: 

,,2'. \'1 wypadku wygasni'i'cia sp6!dzielczego lokalorskiego prawa do lokalu 
mieszkalnego sp61dzielnia wyplaca, zgodnie z p05!anowieniami 5Ialu!u, озоЫе 

uрга.miолеj wklad mie5zkaniowy zwaloryzowany wedtug wa~oSci rynkowej 10kalu. 
Przysluguj,\cy озоЫе uprawnionej wklad miе5zkалiоwу. u51alony w ЗРО56Ь 
przewidziany 'У и51. 2, nie то;;е Ьус WYZ5ZY od kwoly, jak<i\ sр6юziеlпiа jesl w .Iалiе 
uzyskac od cz!onka obejmuj,\cego dany lokal w {гуЫе przetargu ргzергоwаdzолеgо 
przez sр6юziеlпi"" zgodnie z роstалоwiепiаmi slalutu." 

5) w a~. 11 skre.la si", u51. 2'. 

6) a~. 35 из\. 2' - .kre5la si",. 

7) a~. 48 otrzymuje brzmienie: 

.Art. 48. 1. Na pisemne z"danie najemcy sp6!dzielczego lokalu mieszkalnego. ktary 
przed przej~iem przez sp6!dzielni'i' mieszkaniow" Ьуl mie5zkaniem zakladowym 
przedsi\,blorstwa pa"stwowego, pa~stwowej osaby prawnej lub palistwowej jednostki 
organizacyjnej, sp6!dzielnia jes! аЬоwiщzапа zawrzec z tym паjеmщ umowQ 
przeniesienia wtasnosci tokalu. 
2. Z'tdanie, о kt6rym то'уа w ust. 1 przysluguje osobie, klara byta najemc,\ lokalu 
zakladowego w dac;e przej~cia lego budynku przez sp6ldzielni~ l"danie 10 
przysluguje r6wniez osobie bIiskiej w ,!ооипки do najemcy, о kl6rym w usl. 1, ро 
uzyskaniu jego zgody. 
З. Podstaw,\ do rozlicze!\ z tytulu przeniesienia wlasno5ci lokalu па najemC<1 jest 
rynkowa wartosc lokalu okreslona przez rzeczoznawc\, maj'ttkowego, 
lasady гоzliсzеп z ty!u!u przeniesienia wlasnosci lokalu па najemC<1, w tym mozliwosc 
s!osowania bonifikat, powinny Ьус okreslone uchwal" walnego zgromadzenia, 
4. Kaucje mieszkaniowe, о kt6rych mowa w a~. 9 ust, 2 ustawy z dnia 12 pai:dziernika 
1994 '. о zasadach przekazywania zakladowych budynk6w mieszkalnych przez 
рrzеdSlфiоrstwа panstwowe (Dz, U. Nr 119, poz. 567, z 1996 r. Nr 52, рoz 236, z 
1997 '. Nr 6, poz. 32 ота> z 2000 r. Nr 39, poz. 442), podlegaj,\ zaliczeniu па poczet 
naleznosci, о kt6rych mowa w ust. з. 
5. Wysokos(\ kaucji mieszkanio,yej waloryzuje siQ proporcjonalnie do wa~osci rynkowej 
lokalu. 
6. Wynagrodzenie notariusza 'а og61 czynnosci nolarialnych dokonanych przy 
zawieraniu umowy, о ktorej mowa w usl, 1, oraz koszty s,\dowe w postQpowaniu 
wieczystoksi'i'gowym obc;a,zaj't najemC<1, па rzecz ktбгеgо sроюz,еlп;а dokonuje 
przeniesienia wtasnoSci lokalu. 
7. Wynagrodzenie no!ariusza ,а ogal czynno';ci notarialnych dOKonanych przy 
zawieraniu umowy, о kt6rej mowa w ust. 1. wynosi 114 miпimаlпеgо wупаgгоdzепiа za 
prac~, о kt6rym то'уа w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 r. о minimalnym 
wynagrodzeniu za p(ac~. 
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Proponowane zmiany do ustawy z dпiэ 15 gгudпiэ 2000 r. о sp6ldzie/niach mieszkaniowych 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z p6in. zm.), maj'1. па celu dostosowan;e jej przep;s6w do 

wyгoku Trybunalu Konsty!Ucyjnego z dnia 1511рса 2009 '., sygn. akt К 64107. 


W przywolanym wyroku, Trybuna! orzekl, т.;П., <е: 


- ar1. 4 U5t, 8 zdanie drug;e ustawy о sp6fdz;elniach mie5zkaniowych w zakre5ie, w jakim 
dotyczy ор!аl niezaleznych od 5p6fdzielni mie5zkaniowej, je5t niezgodny z аП. 64 и5!. 2 
Konstytucji; 
- art, 35 и51. 2' ustawy о sp6ldzieln;ach mieszkaniowych jest niezgodny z ar1. 32 
Konstytucji; 

" эrt. 48 usl. 3 ustawy о 5p6fdzielniach mie5zkaniowych je5t niezgodny z an. 64 из!. 1 
KOn5tytucji. 

тгуЬипа! r6wniez, па pod5tawie an 39 u51. 1 pkt 1 u5tawy z dnia 1 5ierpnia 1997 г. о 
Trybunale Kons!y!ucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz, 643, z 2000 г. Nr 48, poz, 552 j Nr 53, poz. 
638. z 2001 г. Nr 98, poz. 1070, z 2005 г. Nr 169, poz. 1417 oraz z 2009 г. Nr 56, poz. 459), 
postanowl! umorzyc РО5Щроwапiе w cz~sci do!yczqcej art. 8', podkreslajqc, ze "zarzuly 
zgloszone w odniesieniu do an. 8' и5!. 1, ( ... ) nie zostaly odpowiednio uzasadnione przez 
wnioskodaw~ w kon!ekscie wskazanego wzorca kontroli.'. 

Jednoczesnie proponujemy dodalkowo zmian~ !геве ar1. 11 u51. 2\ u5tawy pod5!awowej. 
Trybuna! Kons!yiucyjny w wyroku z 20 kwielnia 2005 г. К 4212002 5twierdzi!, ze ,jezeli 
us!Эwcdаwса dopuszcza Istnienie obok prawa wla5nosci innego typu praw podmiolowych, 
kl6rych przedmiotem je5t lokal sluz'1.cy zaspokojeniu polrzeb mie5zkaniowych, 10 mU5i 
odроwiеdпiо zr6znicowa6 takZe WY50kosc swiadczeri 5pelnianych przez Ich nabywc6w.", 
Dotychczasowa Iresc art. 11 и51, 2' и51эwy powodowala, ,е cz!onek sp6fdzielnl zwalniaj'1.cy 
lokal, do kt6rego wygaslo sp6fdzielcze lokatorskie prawo mieszkania ро 30 I;pea 2007г. 
olrzymywal wyp!at~ wartosci rynkowej lokalu, а wi~e ekwlwalentu U5talonego wedlug takiej 
5amej zasady Jak czlonkowi zwalniaj'1.cemu lokal. do kt6rego wygas!o 5p6fdzielcze 
wlasnosciowe prawo do lokalu. Tym samyт przepis ten nie re5pektuje generalnej zasady 
wyrai:onej przez Trybunal Konstytucyjny о niedopu5zczalnosci 5tosowania iden!ycznych 
zasad finansowych dla r6znych jakosciowo praw majqtkowych. 
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