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USTAWA   

z dnia 21 października 1999 r. 

 

o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (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, Nr 121, poz. 769 i 
poz. 770 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 399, Nr 60, poz. 636 i Nr 77, poz. 874) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 216 w § 2: 

a) wyrazy „trzy miesiące” zastępuje się wyrazami „sześć miesięcy”,  

b) wyrazy „podejmie uchwałę” zastępuje się wyrazami „może podjąć 
uchwałę”; 

2) w art. 218 w § 1 dodaje się drugie zdanie w brzmieniu: 

„Wkład mieszkaniowy podlega dziedziczeniu.”; 

3) art. 220 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 220. § 1. Z chwilą śmierci jednego z małżonków lokatorskie prawo 
do lokalu, które przysługiwało obojgu małżonkom, przy-
pada drugiemu małżonkowi. Małżonek ten, jeżeli nie jest 
członkiem spółdzielni, powinien w terminie jednego ro-
ku od dnia śmierci członka złożyć deklarację członkow-
ską.   

§ 2. Jeżeli małżonek ten nie złoży deklaracji członkowskiej w 
terminie, o którym mowa w § 1, spółdzielnia wyznaczy 
w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż sześć mie-
sięcy, uprzedzając, że niedopełnienie tego obowiązku 
może powodować podjęcie uchwały o wygaśnięciu loka-
torskiego prawa do lokalu.”; 

4) w art. 224 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Dotyczy to również licytanta.”; 

5) art. 228 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 228. Jeżeli własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku 
spadkobierców, przepis art. 233 § 1 stosuje się odpowied-
nio.”; 

Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 1999 
r. Nr 99, poz. 1151. 
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6) w art. 229 w § 2 skreśla się zdanie drugie. 

 

Art. 2. 

Do spraw wszczętych i niezakończonych prawomocnym orzeczeniem stosuje 
się przepisy niniejszej ustawy. 

 

Art. 3. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

 

 

 


