
Art. 1. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó∏-
dzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4,
poz. 27, Nr 57, poz. 601 i Nr 154, poz. 1802) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1:

a) w ust. 2:

— dodaje si´ pkt 11 w brzmieniu:

„11) budowanie lub nabywanie budynków
w celu ustanowienia na rzecz cz∏onków
spó∏dzielczych w∏asnoÊciowych praw do
znajdujàcych si´ w tych budynkach loka-
li mieszkalnych lub lokali o innym prze-
znaczeniu, a tak˝e do miejsc postojowych
w gara˝ach wielostanowiskowych,”,

— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) budowanie lub nabywanie budynków
w celu ustanowienia na rzecz cz∏onków
odr´bnej w∏asnoÊci znajdujàcych si´
w tych budynkach lokali mieszkalnych lub
lokali o innym przeznaczeniu, a tak˝e
u∏amkowego udzia∏u we wspó∏w∏asnoÊci
w gara˝ach wielostanowiskowych,”,

b) w ust. 4 wyrazy „w ust. 2” zast´puje si´ wyraza-
mi „w ust. 2 i 3,”;

2) w art. 2:

a) w ust. 3 po wyrazach „w rozumieniu ustawy
jest” dodaje si´ wyrazy „dom mieszkalny, jak”,

b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. WartoÊcià rynkowà lokalu w rozumieniu
ustawy jest wartoÊç okreÊlona na podstawie
przepisów dzia∏u IV rozdzia∏u 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho-
moÊciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543,
z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800
oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676,
Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130,
poz. 1112, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200,
poz. 1682).”;

3) w art. 3:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Cz∏onkami spó∏dzielni mogà byç oboje ma∏-
˝onkowie, choçby spó∏dzielcze prawo do lo-
kalu albo prawo odr´bnej w∏asnoÊci lokalu
przys∏ugiwa∏o tylko jednemu z nich.”,

b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. WysokoÊç wpisowego nie mo˝e przekraczaç
wysokoÊci najni˝szego wynagrodzenia og∏a-
szanego przez ministra w∏aÊciwego do
spraw pracy na podstawie Kodeksu pracy.”;

4) w art. 4:

a) w ust. 1 wyrazy „spó∏dzielcze lokatorskie prawa
do lokali mieszkalnych” zast´puje si´ wyrazami
„spó∏dzielcze prawa do lokali”,

b) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Cz∏onkowie spó∏dzielni b´dàcy w∏aÊciciela-
mi lokali sà obowiàzani uczestniczyç w wy-
datkach zwiàzanych z eksploatacjà i utrzyma-
niem ich lokali, eksploatacjà i utrzymaniem
nieruchomoÊci wspólnych, eksploatacjà
i utrzymaniem nieruchomoÊci stanowiàcych
mienie spó∏dzielni oraz w zobowiàzaniach
spó∏dzielni z innych tytu∏ów przez uiszczanie
op∏at zgodnie z postanowieniami statutu. Od
cz∏onka b´dàcego w∏aÊcicielem lokalu, nie-
zale˝nie od jego obowiàzków w zakresie po-
krywania kosztów zarzàdu nieruchomoÊcià
wspólnà, spó∏dzielnia mo˝e ˝àdaç wp∏at na
fundusz remontowy, o którym mowa w art. 6
ust. 3.

3. Cz∏onkowie spó∏dzielni, którzy oczekujà na
ustanowienie na ich rzecz spó∏dzielczego lo-
katorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
albo spó∏dzielczego w∏asnoÊciowego prawa
do lokalu lub prawa odr´bnej w∏asnoÊci lo-
kalu, sà obowiàzani uczestniczyç w kosztach
budowy lokali przez wnoszenie wk∏adów
mieszkaniowych lub budowlanych i w in-
nych zobowiàzaniach spó∏dzielni zwiàza-
nych z budowà zgodnie z postanowieniami
statutu. Od chwili postawienia im lokali do
dyspozycji uiszczajà oni op∏aty okreÊlone
w ust. 1 albo 2.”,

c) w ust. 4 w zdaniu pierwszym po wyrazach
„w wydatkach zwiàzanych z” dodaje si´ wyrazy
„eksploatacjà i”, a w zdaniu drugim skreÊla si´
wyrazy „ , w cz´Êci nie pokrytej po˝ytkami i in-
nymi dochodami z tych nieruchomoÊci”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Za op∏aty, o których mowa w ust. 1—5, soli-
darnie z cz∏onkami spó∏dzielni lub w∏aÊcicie-
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USTAWA

z dnia 19 grudnia 2002 r.

o zmianie ustawy o spó∏dzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw.1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 17 li-

stopada 1964 r. — Kodeks post´powania cywilnego, usta-
w´ z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. — Prawo spó∏dzielcze, usta-
w´ z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, ustaw´ z dnia 26 paêdziernika 1995 r. o niektó-
rych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
ustaw´ z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy paƒstwa
w sp∏acie niektórych kredytów mieszkaniowych, udziela-
niu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wyp∏a-
conych premii gwarancyjnych i ustaw´ z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami.



lami lokali nieb´dàcymi cz∏onkami spó∏dziel-
ni odpowiadajà:

1) stale zamieszkujàce z nimi w lokalu osoby
pe∏noletnie, z wyjàtkiem pe∏noletnich
zst´pnych pozostajàcych na ich utrzyma-
niu, a tak˝e osoby faktycznie korzystajàce
z lokalu,

2) osoby nieb´dàce cz∏onkami spó∏dzielni,
którym przys∏uguje spó∏dzielcze w∏asno-
Êciowe prawo do lokalu.”,

e) dodaje si´ ust. 61 i 62 w brzmieniu:

„61. OdpowiedzialnoÊç osób, o których mowa
w ust. 6 pkt 1, ogranicza si´ do wysokoÊci
op∏at nale˝nych za okres ich sta∏ego za-
mieszkiwania lub faktycznego korzystania
z lokalu.

62. Op∏aty, o których mowa w ust. 1—5, wnosi
si´ co miesiàc z góry do 10 dnia miesiàca.
Statut spó∏dzielni mo˝e okreÊlaç inny ter-
min wnoszenia op∏at, nie wczeÊniejszy jed-
nak ni˝ ustawowy. Spó∏dzielnia jest obowià-
zana na ˝àdanie cz∏onka lub nieb´dàcego
cz∏onkiem w∏aÊciciela lokalu przedstawiç
kalkulacj´ wysokoÊci op∏at.”;

5) w art. 6:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. WartoÊç Êrodków trwa∏ych finansowanych
bezpoÊrednio z funduszu udzia∏owego lub
wk∏adów mieszkaniowych i budowlanych
nie zwi´ksza funduszu zasobowego; umorze-
nie wartoÊci tych Êrodków trwa∏ych obcià˝a
odpowiednio fundusz udzia∏owy lub wk∏ady
mieszkaniowe i budowlane.”,

b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Zaciàgni´cie przez spó∏dzielni´ kredytu ban-
kowego i zabezpieczenie tego kredytu w for-
mie hipoteki mo˝e nastàpiç wy∏àcznie na
nieruchomoÊci, dla potrzeb której przezna-
czone b´dà Êrodki finansowe pochodzàce
z tego kredytu, i wymaga pisemnej zgody
wi´kszoÊci cz∏onków spó∏dzielni, których
prawa do lokali zwiàzane sà z tà nieruchomo-
Êcià.”;

6) dodaje si´ art. 61 w brzmieniu:

„Art. 61. 1. W razie awarii wywo∏ujàcej szkod´ lub
zagra˝ajàcej bezpoÊrednio powstaniem
szkody osoba korzystajàca z lokalu jest
obowiàzana niezw∏ocznie udost´pniç
lokal w celu usuni´cia awarii. Je˝eli
osoba ta jest nieobecna lub odmawia
udost´pnienia lokalu, spó∏dzielnia ma
prawo wejÊç do lokalu w obecnoÊci
funkcjonariusza Policji, a gdy wymaga
to pomocy stra˝y po˝arnej — tak˝e przy
jej udziale.

2. Je˝eli otwarcie lokalu nastàpi∏o pod nie-
obecnoÊç pe∏noletniej osoby z niego ko-
rzystajàcej, spó∏dzielnia jest obowiàza-

na zabezpieczyç lokal i znajdujàce si´
w nim rzeczy, do czasu przybycia tej
osoby; z czynnoÊci tych sporzàdza si´
protokó∏.

3. Po wczeÊniejszym uzgodnieniu terminu
osoba korzystajàca z lokalu powinna tak-
˝e udost´pniç spó∏dzielni lokal w celu:

1) dokonania okresowego, a w szcze-
gólnie uzasadnionych wypadkach
równie˝ doraênego przeglàdu stanu
wyposa˝enia technicznego lokalu
oraz ustalenia zakresu niezb´dnych
prac i ich wykonania,

2) zast´pczego wykonania przez spó∏-
dzielni´ prac obcià˝ajàcych cz∏onka
spó∏dzielni albo w∏aÊciciela lokalu
nieb´dàcego cz∏onkiem spó∏dzielni.

4. Je˝eli lokal lub budynek wymaga re-
montu obcià˝ajàcego spó∏dzielni´,
przebudowy lub przeprowadzenia mo-
dernizacji, spó∏dzielnia mo˝e ˝àdaç od
osób korzystajàcych z tego lokalu lub
budynku jego udost´pnienia w celu wy-
konania koniecznych robót po wcze-
Êniejszym uzgodnieniu terminu.

5. Za modernizacj´, o której mowa
w ust. 4, uwa˝a si´ trwa∏e ulepszenie
(unowoczeÊnienie) istniejàcego budyn-
ku lub lokalu, przez co zwi´ksza si´ war-
toÊç u˝ytkowa budynku lub lokalu.

6. Je˝eli rodzaj remontu lub zamierzonej
modernizacji budynku w rozumieniu
ust. 5 tego wymaga, osoby korzystajàce
z lokalu lub budynku obowiàzane sà na
˝àdanie i koszt spó∏dzielni w uzgodnio-
nym terminie przenieÊç si´ do lokalu za-
miennego na okres wykonywania na-
prawy lub modernizacji, ÊciÊle oznaczo-
ny i podany do wiadomoÊci zaintereso-
wanych. Okres ten nie mo˝e byç d∏u˝szy
ni˝ 12 miesi´cy.

7. W okresie u˝ywania lokalu zamiennego
cz∏onek spó∏dzielni albo w∏aÊciciel loka-
lu nieb´dàcy cz∏onkiem spó∏dzielni
wnosi op∏aty jedynie za u˝ywanie tego
lokalu. Op∏aty za u˝ywanie lokalu za-
miennego, bez wzgl´du na jego wypo-
sa˝enie techniczne, nie mogà byç wy˝-
sze ni˝ op∏aty za u˝ywanie lokalu do-
tychczasowego.

8. Lokalem zamiennym, o którym mowa
w ust. 6 i 7, jest lokal zamienny w rozu-
mieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkanio-
wym zasobie gminy i o zmianie Kodek-
su cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 oraz
z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 168,
poz. 1383).”;

7) w art. 8 dodaje si´ pkt 11 w brzmieniu:

„11) zawierania z cz∏onkami, którym przys∏ugujà
spó∏dzielcze lokatorskie prawa do lokali,
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umów o przekszta∏cenie lokatorskiego prawa
do lokalu na spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe pra-
wo do lokalu,”;

8) w art. 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przez umow´ o ustanowienie spó∏dzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
spó∏dzielnia zobowiàzuje si´ oddaç cz∏onko-
wi lokal mieszkalny do u˝ywania, a cz∏onek
zobowiàzuje si´ wnieÊç wk∏ad mieszkaniowy
oraz uiszczaç op∏aty okreÊlone w ustawie
i w statucie spó∏dzielni.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Spó∏dzielcze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego powstaje z chwilà zawarcia
mi´dzy cz∏onkiem a spó∏dzielnià umowy
o ustanowienie spó∏dzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu mieszkalnego. Umowa po-
winna byç zawarta pod rygorem niewa˝no-
Êci w formie pisemnej.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Wynajmowanie lub oddawanie w bezp∏atne
u˝ywanie przez cz∏onka ca∏ego lub cz´Êci loka-
lu mieszkalnego nie wymaga zgody spó∏dziel-
ni, chyba ̋ e by∏oby to zwiàzane ze zmianà spo-
sobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lo-
kalu bàdê jego cz´Êci. Je˝eli wynaj´cie lub od-
danie w bezp∏atne u˝ywanie mia∏oby wp∏yw
na wysokoÊç op∏at na rzecz spó∏dzielni, cz∏o-
nek obowiàzany jest do pisemnego powiado-
mienia spó∏dzielni o tej czynnoÊci.”,

d) dodaje si´ ust. 71 w brzmieniu:

„71. Umowy zawarte przez cz∏onka w sprawie
korzystania z lokalu mieszkalnego lub jego
cz´Êci wygasajà najpóêniej z chwilà wyga-
Êni´cia spó∏dzielczego lokatorskiego prawa
do tego lokalu.”;

9) w art. 10:

a) w ust. 1:

— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Z cz∏onkiem spó∏dzielni ubiegajàcym si´
o ustanowienie spó∏dzielczego lokatorskie-
go prawa do lokalu mieszkalnego spó∏dziel-
nia zawiera umow´ o budow´ lokalu. Umo-
wa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygo-
rem niewa˝noÊci, powinna zobowiàzywaç
strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu,
umowy o ustanowienie spó∏dzielczego loka-
torskiego prawa do tego lokalu, a ponadto
powinna zawieraç:”,

— w pkt 1 po wyrazach „zwiàzanych z budowà”
dodaje si´ wyrazy „— okreÊlonych w umo-
wie”,

b) ust. 2—4 otrzymujà brzmienie:

„2. Cz∏onek, o którym mowa w ust. 1, wnosi
wk∏ad mieszkaniowy wed∏ug zasad okreÊlo-
nych w statucie w wysokoÊci odpowiadajà-

cej ró˝nicy mi´dzy kosztem budowy przypa-
dajàcym na jego lokal a uzyskanà przez spó∏-
dzielni´ pomocà ze Êrodków publicznych lub
z innych Êrodków uzyskanych na sfinanso-
wanie kosztów budowy lokalu. Je˝eli cz´Êç
wk∏adu mieszkaniowego zosta∏a sfinanso-
wana z zaciàgni´tego przez spó∏dzielni´ kre-
dytu na sfinansowanie kosztów budowy da-
nego lokalu, cz∏onek jest obowiàzany uczest-
niczyç w sp∏acie tego kredytu wraz z odsetka-
mi w cz´Êci przypadajàcej na jego lokal.

3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowiednio do
cz∏onka zawierajàcego umow´ o ustanowie-
nie spó∏dzielczego lokatorskiego prawa do
lokalu mieszkalnego, do którego wygas∏o
prawo przys∏ugujàce innej osobie. Taki cz∏o-
nek wnosi wk∏ad mieszkaniowy w wysokoÊci
wk∏adu wyp∏aconego innej osobie, o której
mowa w art. 11 ust. 2 i 21, oraz zobowiàzuje
si´ do sp∏aty d∏ugu obcià˝ajàcego t´ osob´
z tytu∏u przypadajàcej na nià cz´Êci zacià-
gni´tego przez spó∏dzielni´ kredytu na sfi-
nansowanie kosztów budowy danego lokalu
wraz z odsetkami.

4. Je˝eli mi´dzy datà wygaÊni´cia spó∏dzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
a datà ustanowienia nowego prawa do tego lo-
kalu uleg∏a istotnej zmianie wartoÊç rynkowa
lokalu, cz∏onek zawierajàcy umow´ o ustano-
wienie spó∏dzielczego lokatorskiego prawa do
tego lokalu wnosi wk∏ad mieszkaniowy zwalo-
ryzowany wed∏ug wartoÊci rynkowej lokalu.
Nie dotyczy to osób, którym przys∏uguje rosz-
czenie przewidziane w art. 15.”,

c) w ust. 5 po wyrazach „modernizacji budynku” do-
daje si´ wyrazy „ , w rozumieniu art. 61 ust. 5,”;

10) w art. 11:

a) w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „stanowiàcego od-
r´bnà nieruchomoÊç”, a wyrazy „Roszczenie
o wyp∏at´ wk∏adu albo jego cz´Êci staje si´ wy-
magalne z chwilà opró˝nienia lokalu, o którym
mowa w art. 7 ust. 1.” zast´puje si´ wyrazami
„Warunkiem wyp∏aty wartoÊci wk∏adu mieszka-
niowego albo jego cz´Êci jest opró˝nienie loka-
lu, o którym mowa w art. 7 ust. 1.”,

b) dodaje si´ ust. 21 w brzmieniu:

„21. Przys∏ugujàcy osobie uprawnionej wk∏ad
mieszkaniowy, ustalony w sposób przewi-
dziany w ust. 2, nie mo˝e byç wy˝szy od
kwoty, jakà spó∏dzielnia jest w stanie uzy-
skaç od cz∏onka obejmujàcego dany lokal
w trybie przetargu przeprowadzonego przez
spó∏dzielni´.”;

11) dodaje si´ art. 111 w brzmieniu:

„Art. 111. 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´ o przekszta∏-
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cenie przys∏ugujàcego cz∏onkowi pra-
wa na spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe pra-
wo do lokalu.

2. Umow´ o przekszta∏cenie prawa do lo-
kalu spó∏dzielnia zawiera z cz∏onkiem
po dokonaniu przez niego wp∏aty wk∏a-
du budowlanego w wysokoÊci warto-
Êci rynkowej lokalu. Na poczet wk∏adu
budowlanego zalicza si´ wk∏ad miesz-
kaniowy cz∏onka zwaloryzowany we-
d∏ug wartoÊci rynkowej lokalu. Przepis
art. 461 stosuje si´ odpowiednio.

3. Umowa powinna byç zawarta pod ry-
gorem niewa˝noÊci w formie pisem-
nej.

4. Zasady rozliczeƒ z tytu∏u przekszta∏ce-
nia spó∏dzielczego lokatorskiego pra-
wa do lokalu mieszkalnego na spó∏-
dzielcze w∏asnoÊciowe prawo do loka-
lu okreÊla statut spó∏dzielni.

5. Statut spó∏dzielni mo˝e przewidywaç
ograniczenie mo˝liwoÊci przekszta∏ce-
nia przez spó∏dzielni´ lokatorskiego
prawa do lokalu na w∏asnoÊciowe pra-
wo w domach dla inwalidów, osób sa-
motnych i innych domach o specjal-
nym przeznaczeniu.

6. Spó∏dzielcze lokatorskie prawo do lo-
kalu mieszkalnego nie podlega prze-
kszta∏ceniu na spó∏dzielcze w∏asno-
Êciowe prawo do lokalu w budynku
wybudowanym z udzia∏em Êrodków
z Krajowego Funduszu Mieszkanio-
wego.

7. Koszty okreÊlenia wartoÊci rynkowej
lokalu, o której mowa w ust. 2, obcià-
˝ajà osob´, z którà spó∏dzielnia zawie-
ra umow´ o przekszta∏cenie lokalu
mieszkalnego.”;

12) art. 12 otrzymuje brzmienie:

„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∏a-
snoÊci lokalu po dokonaniu przez nie-
go:

1) sp∏aty przypadajàcej na jego lokal
cz´Êci zobowiàzaƒ spó∏dzielni zwià-
zanych z budowà, o których mowa
w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szcze-
gólnoÊci odpowiedniej cz´Êci zad∏u-
˝enia kredytowego spó∏dzielni wraz
z odsetkami,

2) sp∏aty przypadajàcego na jego lokal
uzupe∏nienia wk∏adu mieszkaniowe-
go z tytu∏u modernizacji budynku,
w rozumieniu art. 61 ust. 5,

3) sp∏aty przypadajàcych na jego lokal
zobowiàzaƒ spó∏dzielni z tytu∏u kre-

dytów i po˝yczek zaciàgni´tych na
sfinansowanie kosztów remontów
nieruchomoÊci, w której znajduje si´
lokal,

4) sp∏aty zad∏u˝enia z tytu∏u op∏at,
o których mowa w art. 4 ust. 1,

5) wp∏aty ró˝nicy pomi´dzy wartoÊcià
rynkowà lokalu a zwaloryzowanà
wartoÊcià wniesionego wk∏adu
mieszkaniowego.

2. WysokoÊç wk∏adu mieszkaniowego
waloryzuje si´ proporcjonalnie do aktu-
alnej wartoÊci rynkowej lokalu.

3. Wp∏ywy z wp∏at, o których mowa
w ust. 1 pkt 5, spó∏dzielnia przeznacza
na uzupe∏nienie funduszu remontowe-
go spó∏dzielni, z zastrze˝eniem art. 461.

4. Koszty okreÊlenia wartoÊci rynkowej lo-
kalu, koszty zawarcia umowy, o której
mowa w ust. 1, oraz koszty za∏o˝enia
ksi´gi wieczystej dla lokalu i wpisu do
ksi´gi wieczystej obcià˝ajà cz∏onka
spó∏dzielni, na rzecz którego spó∏dziel-
nia dokonuje przeniesienia w∏asnoÊci
lokalu.

5. Ustala si´ op∏at´ w wysokoÊci 1/3 naj-
ni˝szego wynagrodzenia og∏aszanego
przez ministra w∏aÊciwego do spraw
pracy na podstawie Kodeksu pracy jako
koszt zawarcia umowy notarialnej oraz
op∏at´ w wysokoÊci 1/3 najni˝szego wy-
nagrodzenia jako koszt za∏o˝enia i wpi-
su do ksi´gi wieczystej, o których mo-
wa w ust. 4.”;

13) dodaje si´ art. 121 w brzmieniu:

„Art. 121. 1. Statut spó∏dzielni mo˝e przewidywaç
ograniczenie mo˝liwoÊci przeniesienia
przez spó∏dzielni´ na inne osoby w∏a-
snoÊci lokali mieszkalnych w domach
dla inwalidów, osób samotnych i in-
nych domach o specjalnym przezna-
czeniu.

2. Niedopuszczalne jest przeniesienie
przez spó∏dzielni´ na innà osob´ w∏a-
snoÊci lokalu mieszkalnego w budyn-
ku wybudowanym z udzia∏em Êrod-
ków z Krajowego Funduszu Mieszka-
niowego.”;

14) w art. 15 w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „ust. 2”;

15) w art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Je˝eli w toku likwidacji, post´powania upad∏o-
Êciowego albo post´powania egzekucyjnego
z nieruchomoÊci spó∏dzielni nabywcà budynku
albo udzia∏u w budynku nie b´dzie spó∏dzielnia
mieszkaniowa, spó∏dzielcze lokatorskie prawo
do lokalu mieszkalnego przekszta∏ca si´ w pra-
wo najmu podlegajàce przepisom ustawy
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym za-
sobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.”;

Dziennik Ustaw Nr 240 — 15684 — Poz. 2058



16) uchyla si´ art. 17;

17) po rozdziale 2 dodaje si´ rozdzia∏ 21 w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 21

Spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe prawo do lokalu

Art. 171. 1. Przez umow´ o ustanowienie spó∏-
dzielczego w∏asnoÊciowego prawa
do lokalu spó∏dzielnia zobowiàzuje
si´ oddaç cz∏onkowi lokal do u˝ywa-
nia, a cz∏onek zobowiàzuje si´ wnieÊç
wk∏ad budowlany oraz uiszczaç
op∏aty okreÊlone w ustawie i w statu-
cie spó∏dzielni.

2. Spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe prawo
do lokalu mo˝e byç ustanowione
w budynku stanowiàcym w∏asnoÊç
lub wspó∏w∏asnoÊç spó∏dzielni.

3. Spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe prawo
do lokalu powstaje z chwilà zawarcia
mi´dzy cz∏onkiem a spó∏dzielnià
umowy o ustanowienie spó∏dzielcze-
go w∏asnoÊciowego prawa do loka-
lu. Umowa powinna byç zawarta pod
rygorem niewa˝noÊci w formie pi-
semnej.

4. Przed wygaÊni´ciem spó∏dzielczego
w∏asnoÊciowego prawa do lokalu za-
warcie umowy o ustanowienie tego
prawa jest niewa˝ne.

5. Spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe prawo
do lokalu mo˝e nale˝eç do kilku
osób, z tym ˝e cz∏onkiem spó∏dzielni
mo˝e byç tylko jedna z nich, chyba ̋ e
przys∏uguje ono wspólnie ma∏˝on-
kom. W wypadku zg∏oszenia si´ kilku
uprawnionych rozstrzyga sàd w po-
st´powaniu nieprocesowym. Po bez-
skutecznym up∏ywie wyznaczonego
przez spó∏dzielni´ terminu wystàpie-
nia do sàdu wyboru dokonuje spó∏-
dzielnia.

6. Spó∏dzielnia nie mo˝e odmówiç
przyj´cia w poczet cz∏onków nabyw-
cy prawa, je˝eli odpowiada on wy-
maganiom statutu. Dotyczy to rów-
nie˝ spadkobiercy, zapisobiorcy i li-
cytanta.

Art. 172. 1. Spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe prawo
do lokalu jest prawem zbywalnym,
przechodzi na spadkobierców i pod-
lega egzekucji. Jest ono ograniczo-
nym prawem rzeczowym.

2. SkutecznoÊç zbycia spó∏dzielczego
w∏asnoÊciowego prawa do lokalu za-
le˝y od przyj´cia nabywcy w poczet
cz∏onków spó∏dzielni.

3. Zbycie spó∏dzielczego w∏asnoÊcio-
wego prawa do lokalu obejmuje tak-
˝e wk∏ad budowlany. Dopóki prawo
to nie wygaÊnie, zbycie samego
wk∏adu jest niewa˝ne.

4. Umowa zbycia spó∏dzielczego w∏a-
snoÊciowego prawa do lokalu powin-
na byç zawarta w formie aktu nota-
rialnego. Wypis tego aktu notariusz
przesy∏a niezw∏ocznie spó∏dzielni.

5. Zbycie prawa do cz´Êci lokalu jest
niewa˝ne.

6. Przedmiotem zbycia mo˝e byç u∏am-
kowa cz´Êç spó∏dzielczego w∏asno-
Êciowego prawa do lokalu. Pozosta-
∏ym wspó∏uprawnionym z tytu∏u
w∏asnoÊciowego prawa do lokalu
przys∏uguje prawo pierwokupu.
Umowa zbycia u∏amkowej cz´Êci
w∏asnoÊciowego prawa do lokalu za-
warta bezwarunkowo albo bez za-
wiadomienia uprawnionych o zbyciu
lub z podaniem im do wiadomoÊci
istotnych postanowieƒ umowy nie-
zgodnie z rzeczywistoÊcià jest nie-
wa˝na.

Art. 173. 1. Z cz∏onkiem spó∏dzielni ubiegajàcym
si´ o ustanowienie spó∏dzielczego
w∏asnoÊciowego prawa do lokalu
spó∏dzielnia zawiera umow´ o budo-
w´ lokalu. Umowa ta, zawarta w for-
mie pisemnej pod rygorem niewa˝-
noÊci, powinna zobowiàzywaç stro-
ny do zawarcia, po wybudowaniu lo-
kalu, umowy o ustanowienie spó∏-
dzielczego w∏asnoÊciowego prawa
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 wnie-
sienie wk∏adu budowlanego oraz
do uczestniczenia w innych zobo-
wiàzaniach spó∏dzielni zwiàza-
nych z budowà — okreÊlonych
w umowie,

2) okreÊlenie zakresu rzeczowego ro-
bót realizowanego zadania inwe-
stycyjnego, które b´dzie stanowiç
podstaw´ ustalenia wysokoÊci
kosztów budowy lokalu,

3) okreÊlenie zasad ustalania wyso-
koÊci kosztów budowy lokalu,

4) inne postanowienia okreÊlone
w statucie.

2. Cz∏onek, o którym mowa w ust. 1,
wnosi wk∏ad budowlany wed∏ug za-
sad okreÊlonych w statucie i w umo-
wie w wysokoÊci odpowiadajàcej ca-
∏oÊci kosztów budowy przypadajà-
cych na jego lokal. Je˝eli cz´Êç wk∏a-
du budowlanego zosta∏a sfinanso-
wana z zaciàgni´tego przez spó∏-
dzielni´ kredytu na sfinansowanie
kosztów budowy danego lokalu,
cz∏onek jest obowiàzany uczestni-
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czyç w sp∏acie tego kredytu wraz
z odsetkami w cz´Êci przypadajàcej
na jego lokal.

3. Przepis ust. 2 stosuje si´ odpowied-
nio do cz∏onka zawierajàcego umo-
w´ o ustanowienie spó∏dzielczego
w∏asnoÊciowego prawa do lokalu,
do którego wygas∏o prawo przys∏u-
gujàce innej osobie. Taki cz∏onek
wnosi wk∏ad budowlany w wysoko-
Êci wk∏adu wyp∏aconego innej oso-
bie, o której mowa w art. 1711, oraz
zobowiàzuje si´ do sp∏aty d∏ugu ob-
cià˝ajàcego t´ osob´ z tytu∏u przypa-
dajàcej na nià cz´Êci zaciàgni´tego
przez spó∏dzielni´ kredytu na sfinan-
sowanie kosztów budowy danego lo-
kalu wraz z odsetkami.

4. Je˝eli mi´dzy datà wygaÊni´cia spó∏-
dzielczego w∏asnoÊciowego prawa
do lokalu a datà ustanowienia nowe-
go prawa do tego lokalu uleg∏a istot-
nej zmianie wartoÊç rynkowa lokalu,
cz∏onek zawierajàcy umow´ o usta-
nowienie spó∏dzielczego w∏asno-
Êciowego prawa do tego lokalu wno-
si wk∏ad budowlany zwaloryzowany
wed∏ug aktualnej wartoÊci rynkowej
lokalu.

5. W wypadku modernizacji budynku,
w rozumieniu art. 61 ust. 5, cz∏onek
spó∏dzielni, któremu przys∏uguje
spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe prawo
do lokalu, jest obowiàzany uzupe∏niç
wk∏ad budowlany.

Art. 174. 1. Z chwilà zawarcia umowy o budow´
lokalu powstaje roszczenie o ustano-
wienie spó∏dzielczego w∏asnoÊcio-
wego prawa do lokalu, zwane dalej
„ekspektatywà w∏asnoÊciowego pra-
wa do lokalu”. Ekspektatywa w∏asno-
Êciowego prawa do lokalu jest zby-
walna, wraz z wk∏adem budowlanym
albo jego wniesionà cz´Êcià przecho-
dzi na spadkobierców i podlega egze-
kucji.

2. Nabycie ekspektatywy w∏asnoÊcio-
wego prawa do lokalu obejmuje
równie˝ wniesiony wk∏ad budowla-
ny albo jego cz´Êç i staje si´ skutecz-
ne z chwilà przyj´cia w poczet cz∏on-
ków nabywcy lub spadkobiercy,
z tym ̋ e w razie kolejnego zbycia eks-
pektatywy przed przyj´ciem po-
przedniego nabywcy w poczet cz∏on-
ków zbycie to staje si´ skuteczne
z chwilà przyj´cia kolejnego nabyw-
cy w poczet cz∏onków. Przepisy art.
171 ust. 5 i 6 stosuje si´ odpowied-
nio.

3. Umowa zbycia ekspektatywy w∏a-
snoÊciowego prawa do lokalu po-

winna byç zawarta w formie aktu no-
tarialnego.

Art. 175. 1. Umowa o budow´ lokalu ulega roz-
wiàzaniu w wyniku jej wypowiedze-
nia przez cz∏onka spó∏dzielni lub
spó∏dzielni´.

2. Spó∏dzielnia mo˝e wypowiedzieç
umow´ o budow´ lokalu, gdy cz∏o-
nek spó∏dzielni lub jego nast´pca
prawny, z przyczyn le˝àcych po jego
stronie, nie dotrzyma∏ tych warun-
ków umowy okreÊlonych w art. 173

ust. 1 pkt 1, bez których dalsza reali-
zacja zadania inwestycyjnego lub
ustanowienie spó∏dzielczego w∏a-
snoÊciowego prawa do lokali wznie-
sionych w ramach wspólnie realizo-
wanego zadania inwestycyjnego by-
∏oby niemo˝liwe albo powa˝nie
utrudnione.

3. Wypowiedzenie mo˝e nastàpiç na 3
miesiàce naprzód na koniec kwarta∏u
kalendarzowego, chyba ̋ e strony po-
stanowià w umowie inaczej.

Art. 176. Spó∏dzielnie mieszkaniowe sà obowià-
zane prowadziç rejestr lokali, dla któ-
rych zosta∏y za∏o˝one oddzielne ksi´gi
wieczyste.

Art. 177. Je˝eli w wyniku ostatecznego rozlicze-
nia kosztów budowy powsta∏a ró˝nica
pomi´dzy wysokoÊcià wst´pnie ustalo-
nego wk∏adu budowlanego a kosztami
budowy lokalu, uprawniony albo zobo-
wiàzany z tego tytu∏u jest cz∏onek, któ-
remu w chwili dokonania tego rozlicze-
nia przys∏uguje spó∏dzielcze w∏asno-
Êciowe prawo do lokalu.

Art. 178. 1. Spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe prawo
do lokalu wygasa z up∏ywem 6 mie-
si´cy od dnia ustania cz∏onkostwa
z innych przyczyn ni˝ Êmierç cz∏onka,
chyba ˝e cz∏onek przed up∏ywem te-
go terminu dokona zbycia prawa,
a jeden z nabywców z∏o˝y deklaracj´
cz∏onkowskà. W tym wypadku prawo
wygasa, gdy odmowa przyj´cia tej
osoby na cz∏onka spó∏dzielni stanie
si´ ostateczna, a od dnia ustania
cz∏onkostwa up∏yn´∏o 6 miesi´cy.
Nabywca mo˝e, w ciàgu 3 miesi´cy
od dnia dor´czenia mu zawiadomie-
nia o ostatecznej odmowie spó∏dziel-
ni, wystàpiç do sàdu o nakazanie
przyj´cia go w poczet cz∏onków spó∏-
dzielni.

2. W wypadku ustania cz∏onkostwa jed-
nego ze wspó∏uprawnionych z tytu∏u
spó∏dzielczego w∏asnoÊciowego pra-
wa do lokalu albo obojga ma∏˝on-
ków, przepisy art. 171 ust. 5 i 6 stosu-
je si´ odpowiednio.
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3. W wypadku wykluczenia lub wykre-
Êlenia cz∏onka termin 6 miesi´cy,
o którym mowa w ust. 1, biegnie od
dnia, w którym uchwa∏a o pozbawie-
niu cz∏onkostwa sta∏a si´ ostateczna.

Art. 179. 1. Je˝eli spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe
prawo do lokalu przesz∏o na kilku
spadkobierców, powinni oni, w ter-
minie jednego roku od dnia otwarcia
spadku, wyznaczyç spoÊród siebie
pe∏nomocnika w celu dokonywania
czynnoÊci prawnych zwiàzanych
z wykonywaniem tego prawa, w∏àcz-
nie z zawarciem w ich imieniu umo-
wy o przeniesienie w∏asnoÊci lokalu.
W razie bezskutecznego up∏ywu tego
terminu, na wniosek spadkobierców
lub spó∏dzielni, sàd w post´powaniu
nieprocesowym wyznaczy przedsta-
wiciela.

2. W razie Êmierci jednego z ma∏˝on-
ków, którym spó∏dzielcze w∏asno-
Êciowe prawo do lokalu przys∏ugiwa-
∏o wspólnie, przepis ust. 1 stosuje si´
odpowiednio.

Art. 1710. Je˝eli spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe pra-
wo do lokalu nale˝y do kilku osób,
w przypadku d∏ugotrwa∏ych zaleg∏oÊci
z zap∏atà op∏at, o których mowa
w art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5, ra˝àcego lub
uporczywego wykraczania osoby ko-
rzystajàcej z lokalu przeciwko obowià-
zujàcemu porzàdkowi domowemu al-
bo niew∏aÊciwego zachowania tej oso-
by czyniàcego korzystanie z innych lo-
kali lub nieruchomoÊci wspólnej ucià˝-
liwym, przepis art. 16 ustawy z dnia
24 czerwca 1994 r. o w∏asnoÊci lokali
stosuje si´ odpowiednio. Z ˝àdaniem,
o którym mowa w tym przepisie, wy-
st´puje zarzàd spó∏dzielni na wniosek
rady nadzorczej.

Art. 1711. 1. W wypadku wygaÊni´cia spó∏dziel-
czego w∏asnoÊciowego prawa do lo-
kalu spó∏dzielnia obowiàzana jest
uiÊciç uprawnionemu wartoÊç ryn-
kowà tego prawa. Przys∏ugujàca
uprawnionemu wartoÊç w∏asno-
Êciowego prawa do lokalu, ustalona
w sposób przewidziany w ust. 2, nie
mo˝e byç wy˝sza od kwoty, jakà
spó∏dzielnia jest w stanie uzyskaç od
nast´pcy obejmujàcego dany lokal
w trybie przetargu przeprowadzone-
go przez spó∏dzielni´.

2. Z wartoÊci spó∏dzielczego w∏asno-
Êciowego prawa do lokalu potràca
si´ niewniesionà przez cz∏onka cz´Êç
wk∏adu budowlanego, a w wypadku
gdy nie zosta∏ sp∏acony kredyt zacià-
gni´ty przez spó∏dzielni´ na sfinan-
sowanie kosztów budowy danego lo-

kalu — potràca si´ kwot´ niesp∏aco-
nego kredytu wraz z odsetkami.

3. Warunkiem wyp∏aty wartoÊci spó∏-
dzielczego w∏asnoÊciowego prawa
do lokalu jest opró˝nienie lokalu,
o którym mowa w art. 7 ust. 1.

Art. 1712. 1. W wypadkach gdy ustawa przewidu-
je wygaÊni´cie spó∏dzielczego w∏a-
snoÊciowego prawa do lokalu, pra-
wo to, je˝eli jest obcià˝one hipotekà,
nie wygasa, lecz przechodzi z mocy
prawa na spó∏dzielni´.

2. Prawo do lokalu, nabyte w sposób
okreÊlony w ust. 1, spó∏dzielnia po-
winna zbyç w drodze przetargu w ter-
minie 6 miesi´cy; w takim wypadku
stosuje si´ przepis art. 171 ust. 5 i 6.

3. Spó∏dzielnia jest obowiàzana uiÊciç
osobie uprawnionej wartoÊç nabyte-
go prawa po potràceniu nale˝noÊci
wymienionych w art. 1711 ust. 2 oraz
z tytu∏u obcià˝enia hipotekà. Obo-
wiàzek spó∏dzielni powstaje dopiero
z chwilà zbycia prawa w drodze prze-
targu.

Art. 1713. Do egzekucji ze spó∏dzielczego w∏asno-
Êciowego prawa do lokalu stosuje si´
odpowiednio przepisy o egzekucji
z nieruchomoÊci oraz przepisy art. 172

ust. 2. W razie odmowy przyj´cia na-
bywcy w poczet cz∏onków spó∏dzielni
przys∏uguje mu roszczenie o zwrot z∏o-
˝onej r´kojmi.

Art. 1714. 1. Na pisemne ˝àdanie cz∏onka, które-
mu przys∏uguje spó∏dzielcze w∏asno-
Êciowe prawo do lokalu, spó∏dzielnia
mieszkaniowa jest obowiàzana za-
wrzeç z tym cz∏onkiem umow´ prze-
niesienia w∏asnoÊci lokalu po doko-
naniu przez niego:

1) sp∏aty przypadajàcej na jego lokal
cz´Êci zobowiàzaƒ spó∏dzielni
zwiàzanych z budowà, o których
mowa w art. 173, w tym w szcze-
gólnoÊci odpowiedniej cz´Êci za-
d∏u˝enia kredytowego spó∏dzielni
wraz z odsetkami,

2) sp∏aty przypadajàcego na jego lo-
kal uzupe∏nienia wk∏adu budowla-
nego z tytu∏u modernizacji budyn-
ku, w rozumieniu art. 61 ust. 5,

3) sp∏aty przypadajàcych na jego lo-
kal zobowiàzaƒ spó∏dzielni z tytu∏u
kredytów i po˝yczek zaciàgni´tych
na sfinansowanie kosztów remon-
tów nieruchomoÊci, w której znaj-
duje si´ lokal,

4) sp∏aty zad∏u˝enia z tytu∏u op∏at,
o których mowa w art. 4 ust. 1.

2. Koszty zawarcia umowy, o której mo-
wa w ust. 1, oraz koszty za∏o˝enia
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ksi´gi wieczystej dla lokalu i wpisu
do ksi´gi wieczystej obcià˝ajà cz∏on-
ka spó∏dzielni, na rzecz którego spó∏-
dzielnia dokonuje przeniesienia w∏a-
snoÊci lokalu.

3. Ustala si´ op∏at´ w wysokoÊci 1/3
najni˝szego wynagrodzenia og∏asza-
nego przez ministra w∏aÊciwego do
spraw pracy na podstawie Kodeksu
pracy jako koszt zawarcia umowy no-
tarialnej oraz op∏at´ w wysokoÊci 1/3
najni˝szego wynagrodzenia jako
koszt za∏o˝enia i wpisu do ksi´gi wie-
czystej, o których mowa w ust. 2.

Art. 1715. 1. Na pisemne ˝àdanie cz∏onka spó∏-
dzielni mieszkaniowej, któremu
przys∏uguje prawo do miejsca posto-
jowego w wielostanowiskowym ga-
ra˝u, spó∏dzielnia jest obowiàzana
przenieÊç na tego cz∏onka u∏amkowy
udzia∏ we wspó∏w∏asnoÊci tego gara-
˝u, przy zachowaniu zasady, je˝eli
statut spó∏dzielni nie stanowi ina-
czej, ˝e udzia∏y przypadajàce na ka˝-
de miejsce postojowe sà równe, po
dokonaniu przez niego sp∏at, o któ-
rych mowa w art. 1714 ust. 1.

2. Koszty ustanowienia odr´bnej w∏a-
snoÊci wielostanowiskowego gara˝u
stanowiàcego wspó∏w∏asnoÊç cz∏on-
ków, o których mowa w ust. 1, pokry-
wajà w odpowiednich u∏amkowych
cz´Êciach ci cz∏onkowie, zgodnie
z przepisami art. 1714 ust. 2 i 3.

Art. 1716. 1. Wynajmowanie lub oddawanie
w bezp∏atne u˝ywanie przez cz∏onka
ca∏ego lub cz´Êci lokalu nie wymaga
zgody spó∏dzielni, chyba ˝e by∏oby
to zwiàzane ze zmianà sposobu ko-
rzystania z lokalu lub przeznaczenia
lokalu bàdê jego cz´Êci. Je˝eli wyna-
j´cie lub oddanie w bezp∏atne u˝y-
wanie mia∏oby wp∏yw na wysokoÊç
op∏at na rzecz spó∏dzielni, cz∏onek
obowiàzany jest do pisemnego po-
wiadomienia spó∏dzielni o tej czyn-
noÊci.

2. Umowy zawarte przez cz∏onka
w sprawie korzystania z lokalu lub je-
go cz´Êci wygasajà najpóêniej
z chwilà wygaÊni´cia spó∏dzielczego
prawa do tego lokalu.

Art. 1717. Je˝eli spó∏dzielnia, na mocy jedno-
stronnej czynnoÊci prawnej, ustanowi-
∏a dla siebie odr´bnà w∏asnoÊç lokalu,
przeniesienie w∏asnoÊci lokalu mo˝e
nastàpiç wy∏àcznie na rzecz cz∏onka,
któremu przys∏uguje spó∏dzielcze w∏a-
snoÊciowe prawo do tego lokalu.

Art. 1718. 1. Je˝eli w toku likwidacji, post´powa-
nia upad∏oÊciowego albo post´po-
wania egzekucyjnego z nieruchomo-

Êci spó∏dzielni, nabywcà budynku al-
bo udzia∏u w budynku nie b´dzie
spó∏dzielnia mieszkaniowa, spó∏-
dzielcze w∏asnoÊciowe prawo do lo-
kalu przekszta∏ca si´ w prawo odr´b-
nej w∏asnoÊci lokalu lub we w∏a-
snoÊç domu jednorodzinnego.

2. W wypadku nabycia budynku lub
udzia∏u w budynku przez innà spó∏-
dzielni´ mieszkaniowà by∏emu
cz∏onkowi przys∏uguje roszczenie
o przyj´cie do tej spó∏dzielni.

Art. 1719. Przepisy art. 171—1713 i art. 1716—1718

stosuje si´ odpowiednio do miejsc po-
stojowych w gara˝ach wielostanowi-
skowych.”;

18) w art. 18:

a) w ust. 1:

— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Z cz∏onkiem spó∏dzielni ubiegajàcym si´
o ustanowienie odr´bnej w∏asnoÊci lokalu
spó∏dzielnia zawiera umow´ o budow´ loka-
lu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej
pod rygorem niewa˝noÊci, powinna zobo-
wiàzywaç strony do zawarcia, po wybudo-
waniu lokalu, umowy o ustanowienie odr´b-
nej w∏asnoÊci tego lokalu, a ponadto powin-
na zawieraç:”,

— w pkt 1 po wyrazach „zwiàzanych z budowà”
dodaje si´ wyrazy „— okreÊlonych w umo-
wie”,

b) w ust. 2 wyrazy „Cz∏onek spó∏dzielni ubiegajàcy
si´ o ustanowienie odr´bnej w∏asnoÊci lokalu”
zast´puje si´ wyrazami „Cz∏onek, o którym mo-
wa w ust. 1,”;

19) w art. 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nabycie ekspektatywy odr´bnej w∏asnoÊci lo-
kalu obejmuje równie˝ wniesiony wk∏ad bu-
dowlany albo jego cz´Êç i staje si´ skuteczne
z chwilà przyj´cia w poczet cz∏onków nabywcy
lub spadkobiercy, z tym ˝e w razie kolejnego
zbycia ekspektatywy przed przyj´ciem po-
przedniego nabywcy w poczet cz∏onków zbycie
to staje si´ skuteczne z chwilà przyj´cia kolejne-
go nabywcy w poczet cz∏onków. Przepis art. 23
stosuje si´ odpowiednio.”;

20) w art. 20:

a) w ust. 2 wyrazy „by∏oby powa˝nie utrudnione.”
zast´puje si´ wyrazami „by∏oby niemo˝liwe al-
bo powa˝nie utrudnione.”,

b) w ust. 3 wyrazy „postanowià inaczej” zast´puje
si´ wyrazami „postanowià w umowie inaczej”;

21) uchyla si´ art. 25;

22) art. 26 otrzymuje brzmienie:

„Art. 26. 1. Je˝eli w okreÊlonym budynku lub bu-
dynkach po∏o˝onych w obr´bie danej
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nieruchomoÊci zosta∏a wyodr´bniona
w∏asnoÊç wszystkich lokali, a ˝aden
z w∏aÊcicieli nie jest cz∏onkiem spó∏-
dzielni, po ustaniu cz∏onkostwa ostat-
niego w∏aÊciciela stosuje si´ przepisy
ustawy o w∏asnoÊci lokali.

2. W∏aÊciciele lokali sà obowiàzani
uczestniczyç w wydatkach zwiàzanych
z eksploatacjà i utrzymaniem nierucho-
moÊci stanowiàcych mienie spó∏dziel-
ni, które sà przeznaczone do wspólne-
go korzystania przez osoby zamieszku-
jàce w okreÊlonych budynkach lub
osiedlu.”;

23) w art. 27:

a) w ust. 1 wyrazy „w niniejszym rozdziale” zast´-
puje si´ wyrazami „w ustawie do prawa odr´b-
nej w∏asnoÊci lokalu”,

b) w ust. 4 wyrazy „w∏aÊcicieli zamieszkujàcych
w budynku lub budynkach” zast´puje si´ wyraza-
mi „w∏aÊcicieli lokali w budynku lub budynkach
po∏o˝onych w obr´bie danej nieruchomoÊci”,

c) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Z ˝àdaniem, o którym mowa w art. 16 ust. 1
ustawy o w∏asnoÊci lokali, wyst´puje zarzàd
spó∏dzielni na wniosek wi´kszoÊci w∏aÊcicie-
li lokali w budynku lub budynkach po∏o˝o-
nych w obr´bie danej nieruchomoÊci.”;

24) dodaje si´ art. 271 w brzmieniu:

„Art. 271. Przepisy art. 18—27 stosuje si´ odpo-
wiednio do u∏amkowego udzia∏u we
wspó∏w∏asnoÊci gara˝u wielostanowi-
skowego.”;

25) w art. 35:

a) w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „na podstawie po-
zwolenia na budow´ lub pozwolenia na u˝ytko-
wanie” oraz dodaje si´ zdanie drugie w brzmie-
niu:

„Przepis stosuje si´, je˝eli przed dniem z∏o˝enia
wniosku przez spó∏dzielni´ nie zosta∏a wydana
decyzja o nakazie rozbiórki budynków.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 11—13 w brzmieniu:

„11. Je˝eli budynki spe∏niajàce warunki okreÊlo-
ne w ust. 1 po∏o˝one sà na kilku nierucho-
moÊciach, z których cz´Êç stanowi w∏asnoÊç
spó∏dzielni, a cz´Êç przedmiot u˝ytkowania
wieczystego, spó∏dzielnia mo˝e ̋ àdaç naby-
cia w∏asnoÊci dzia∏ek znajdujàcych si´ w jej
u˝ytkowaniu wieczystym. Przepis art. 69
ustawy o gospodarce nieruchomoÊciami
stosuje si´ odpowiednio.

12. Je˝eli budynki spe∏niajàce warunki okreÊlo-
ne w ust. 1 po∏o˝one sà na gruncie odda-
nym w u˝ytkowanie wieczyste innej osobie
ni˝ spó∏dzielnia mieszkaniowa b´dàca po-
siadaczem tych budynków, spó∏dzielnia

mo˝e ˝àdaç, aby osoba ta przenios∏a na nià
prawo u˝ytkowania wieczystego za wyna-
grodzeniem.

13. Je˝eli budynki stanowiàce w∏asnoÊç spó∏-
dzielni po∏o˝one sà na kilku dzia∏kach grun-
tu, do których spó∏dzielni przys∏uguje pra-
wo u˝ytkowania wieczystego, a w umo-
wach o oddanie gruntu w u˝ytkowanie wie-
czyste ustalono ró˝ne terminy u˝ytkowania
wieczystego, spó∏dzielnia mo˝e ˝àdaç od
w∏aÊciciela gruntu zmiany postanowieƒ
umownych w celu ujednolicenia terminów
u˝ytkowania wieczystego poprzez przyj´cie
terminu uÊrednionego.”,

c) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Je˝eli w∏aÊcicielem dzia∏ek budowlanych,
o których mowa w ust. 1, jest Skarb Paƒstwa
albo jednostki samorzàdu terytorialnego lub
ich zwiàzki, zamiast przeniesienia w∏asnoÊci
tych dzia∏ek na rzecz spó∏dzielni dzia∏ki te na
wniosek spó∏dzielni mieszkaniowej zostajà
jej oddane w u˝ytkowanie wieczyste.

3. Wynagrodzenie z tytu∏u nabycia praw do
dzia∏ek gruntu, o których mowa w ust. 1—12,
ustala si´ w wysokoÊci równej wartoÊci ryn-
kowej tych dzia∏ek, przy czym nie uwzgl´dnia
si´ wartoÊci budynków i innych urzàdzeƒ,
o ile zosta∏y wybudowane lub nabyte przez
spó∏dzielni´ lub jej poprzedników prawnych.
Je˝eli w∏aÊcicielem zbywanych dzia∏ek jest
Skarb Paƒstwa lub jednostka samorzàdu te-
rytorialnego, w∏aÊciwy organ mo˝e udzieliç
bonifikaty na zasadach okreÊlonych w prze-
pisach o gospodarce nieruchomoÊciami.”;

26) uchyla si´ art. 37;

27) uchyla si´ art. 38;

28) art. 39 otrzymuje brzmienie:

„Art. 39. 1. Na pisemne ˝àdanie cz∏onka b´dàcego
najemcà lokalu u˝ytkowego, w tym ga-
ra˝u, a tak˝e najemcy pracowni wyko-
rzystywanej przez twórc´ do prowadze-
nia dzia∏alnoÊci w dziedzinie kultury
i sztuki, który poniós∏ w pe∏nym zakre-
sie koszty budowy tego lokalu, spó∏-
dzielnia jest obowiàzana zawrzeç z tà
osobà umow´ o ustanowienie spó∏-
dzielczego w∏asnoÊciowego prawa do
lokalu lub umow´ przeniesienia w∏a-
snoÊci lokalu po dokonaniu przez nià:

1) sp∏aty przypadajàcego na jego lokal
uzupe∏nienia wk∏adu z tytu∏u moder-
nizacji budynku, w rozumieniu art. 61

ust. 5,

2) sp∏aty przypadajàcych na jego lokal
zobowiàzaƒ spó∏dzielni z tytu∏u kre-
dytów i po˝yczek zaciàgni´tych na
sfinansowanie kosztów remontów
nieruchomoÊci, w której znajduje si´
lokal,
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3) sp∏aty zad∏u˝enia z tytu∏u Êwiadczeƒ
wynikajàcych z umowy najmu.

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

3. Ustala si´ op∏at´ w wysokoÊci 1/3 naj-
ni˝szego wynagrodzenia og∏aszanego
przez ministra w∏aÊciwego do spraw
pracy na podstawie Kodeksu pracy jako
koszt zawarcia umowy notarialnej oraz
op∏at´ w wysokoÊci 1/3 najni˝szego wy-
nagrodzenia jako koszt za∏o˝enia i wpi-
su do ksi´gi wieczystej, o których mo-
wa w ust. 2.”;

29) w art. 40 po wyrazie „cz∏onkom” dodaje si´ wyra-
zy „i w∏aÊcicielom lokali nieb´dàcym cz∏onkami
spó∏dzielni”;

30) art. 41 otrzymuje brzmienie:

„Art. 41. 1. Po wejÊciu ustawy w ˝ycie spó∏dzielnia
jest obowiàzana:

1) wystàpiç z wnioskiem do w∏aÊciwe-
go organu w sprawie po∏àczenia lub
podzia∏u nieruchomoÊci, je˝eli jest to
niezb´dne do wydzielenia nierucho-
moÊci pozostajàcych w ca∏oÊci w∏a-
snoÊcià spó∏dzielni, o których mowa
w art. 40,

2) podjàç czynnoÊci zwiàzane z rozgra-
niczeniem oraz po∏àczeniem nieru-
chomoÊci, a tak˝e ewidencjà grun-
tów i budynków, je˝eli bez tych czyn-
noÊci oznaczenie przedmiotu odr´b-
nej 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 budynkami nie
spe∏nia∏aby wymogów przewidzia-
nych dla dzia∏ek budowlanych.

2. Podzia∏ nieruchomoÊci mo˝e nastàpiç
niezale˝nie od istnienia i ustaleƒ miej-
scowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Przepis art. 95 pkt 1
ustawy o gospodarce nieruchomoÊcia-
mi stosuje si´ odpowiednio.

3. Podzia∏ nieruchomoÊci nie jest dopusz-
czalny, je˝eli projektowane do wydzie-
lenia dzia∏ki gruntu nie majà dost´pu
do drogi publicznej w rozumieniu prze-
pisu art. 93 ust. 3 ustawy o gospodarce
nieruchomoÊciami.

4. Uzasadnione koszty zwiàzane z podzia-
∏em nieruchomoÊci oraz z czynnoÊcia-
mi zwiàzanymi z rozgraniczeniem nie-
ruchomoÊci oraz ewidencjà gruntów
i budynków, w tym równie˝ koszty uza-
sadnionych prac geodezyjnych, refun-
duje Skarb Paƒstwa.

5. Koszty, o których mowa w ust. 4, sà re-
fundowane z bud˝etu paƒstwa na
wniosek spó∏dzielni. Wniosek o refun-
dacj´ kosztów spó∏dzielnia sk∏ada do
wojewody w∏aÊciwego ze wzgl´du na
siedzib´ spó∏dzielni, do∏àczajàc ra-
chunki lub inne dowody poniesienia
tych kosztów.

6. Przy wyborze wykonawcy prac, o któ-
rych mowa w ust. 1, spó∏dzielnia stosu-
je przepisy ustawy z dnia 10 czerwca
1994 r. o zamówieniach publicznych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664, Nr 113,
poz. 984 i Nr 197, poz. 1661).

7. Wojewoda zwraca koszty, o których
mowa w ust. 4.

8. Spó∏dzielnia sk∏ada wniosek o refunda-
cj´ kosztów do dnia 31 grudnia 2005 r.”;

31) art. 42 otrzymuje brzmienie:

„Art. 42. 1. W okresie 24 miesi´cy od dnia z∏o˝enia
pierwszego wniosku o wyodr´bnienie
w∏asnoÊci lokalu w danej nieruchomo-
Êci spó∏dzielnia mieszkaniowa okreÊli
przedmiot odr´bnej w∏asnoÊci wszyst-
kich lokali mieszkalnych i lokali o innym
przeznaczeniu w tej nieruchomoÊci.

2. OkreÊlenie przedmiotu odr´bnej w∏a-
snoÊci lokali w danej nieruchomoÊci,
o której mowa w ust. 1, nast´puje na
podstawie uchwa∏y zarzàdu spó∏dzielni
sporzàdzonej w formie pisemnej pod
rygorem niewa˝noÊci.

3. Uchwa∏a, o której mowa w ust. 2, po-
winna okreÊlaç:

1) oznaczenie nieruchomoÊci obejmu-
jàcej budynek lub budynki, w których
ustanawia si´ odr´bnà w∏asnoÊç lo-
kali,

2) rodzaj, po∏o˝enie i powierzchni´ lo-
kali oraz pomieszczeƒ do nich przy-
nale˝nych,

3) wielkoÊç udzia∏ów we wspó∏w∏asno-
Êci nieruchomoÊci wspólnej zwiàza-
nych 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,

5) przypadajàcy na ka˝dy lokal stan za-
d∏u˝enia z tytu∏u:

a) kredytu wraz ze skapitalizowany-
mi odsetkami,

b) dokonanego na podstawie odr´b-
nych przepisów przejÊciowego
wykupienia ze Êrodków bud˝etu
paƒstwa odsetek wraz z oprocen-
towaniem tych odsetek,
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c) uzupe∏nienia wk∏adu mieszkanio-
wego lub budowlanego w wypad-
ku modernizacji budynku, w rozu-
mieniu art. 61 ust. 5, w którym da-
ny lokal si´ znajduje,

d) kredytów i po˝yczek zaciàgni´tych
na sfinansowanie kosztów remon-
tów nieruchomoÊci, w której znaj-
duje si´ lokal.

4. Do okreÊlenia wielkoÊci udzia∏ów we
wspó∏w∏asnoÊci nieruchomoÊci wspól-
nej dla ka˝dego lokalu, dokonywanego
w uchwale zarzàdu spó∏dzielni, majà
odpowiednie zastosowanie przepisy
art. 3 ust. 3—6 ustawy o w∏asnoÊci lo-
kali.

5. Uchwa∏y, o których mowa w ust. 2, od
dnia wejÊcia w ˝ycie stanowià podsta-
w´ oznaczania lokali i przypadajàcych
na ka˝dy lokal udzia∏ów w nieruchomo-
Êci wspólnej przy zawieraniu umów
o ustanowieniu odr´bnej w∏asnoÊci lo-
kali na rzecz cz∏onków spó∏dzielni lub
spó∏dzielni mieszkaniowej oraz o prze-
niesieniu w∏asnoÊci tych lokali przez
spó∏dzielni´ na rzecz cz∏onków spó∏-
dzielni lub innych osób.

6. Decyzje o przyj´ciu metody okreÊlenia
powierzchni u˝ytkowej lokali oraz po-
mieszczeƒ do nich przynale˝nych w da-
nej nieruchomoÊci podejmuje zarzàd
spó∏dzielni. Przyj´ta metoda okreÊlenia
powierzchni lokali oraz pomieszczeƒ
przynale˝nych ma zastosowanie do
wszystkich lokali znajdujàcych si´
w danej nieruchomoÊci.

7. Decyzj´ o przynale˝noÊci do lokalu, ja-
ko jego cz´Êci sk∏adowych, pomiesz-
czeƒ przynale˝nych, w rozumieniu
art. 2 ust. 4 ustawy o w∏asnoÊci lokali,
podejmuje zarzàd spó∏dzielni.”;

32) art. 43 otrzymuje brzmienie:

„Art. 43. 1. Projekty uchwa∏, o których mowa
w art. 42 ust. 2, zarzàd spó∏dzielni wy-
k∏ada na co najmniej 21 dni do wglàdu
w lokalu siedziby spó∏dzielni, po pisem-
nym, wys∏anym z co najmniej 7-dnio-
wym wyprzedzeniem, imiennym po-
wiadomieniu o terminie i miejscu wy∏o-
˝enia projektów uchwa∏ do wglàdu tych
osób, których te projekty uchwa∏ doty-
czà i którym, zgodnie z przepisami ni-
niejszej ustawy, przys∏uguje prawo ˝à-
dania przeniesienia na nich w∏asnoÊci
poszczególnych lokali.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogà
w terminie 14 dni po up∏ywie okresu
wy∏o˝enia projektu uchwa∏y do wglàdu
przedstawiç zarzàdowi spó∏dzielni pi-
semne wnioski dotyczàce zmian tego
projektu.

3. Zarzàd spó∏dzielni obowiàzany jest roz-
patrzyç wnioski, o których mowa
w ust. 2, najpóêniej w ciàgu miesiàca
od up∏ywu terminu ich sk∏adania i naj-
dalej w ciàgu 14 dni od ich rozpatrzenia
odpowiednio skorygowaç projekt
uchwa∏y i podjàç uchwa∏´ o treÊci
uwzgl´dniajàcej 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 uchwa∏y,
powiadamia na piÊmie osoby, o któ-
rych mowa w ust. 1, a tym osobom, któ-
re wnioski zg∏asza∏y, podaje jednocze-
Ênie odpowiednie faktyczne i prawne
uzasadnienie nieuwzgl´dnienia w ca∏o-
Êci lub w cz´Êci wniosków zg∏oszonych
przez te osoby.

5. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogà,
w terminie 30 dni od dnia jej dor´cze-
nia, zaskar˝yç uchwa∏´ do sàdu z powo-
du jej niezgodnoÊci z prawem lub jeÊli
uchwa∏a ta narusza ich interes prawny
lub uprawnienia. Przyczynà stwierdze-
nia niewa˝noÊci uchwa∏y nie mo˝e byç
niepodj´cie przez osoby zainteresowa-
ne wys∏anych przez zarzàd spó∏dzielni
powiadomieƒ, o których mowa w ust. 1
i 4.

6. Uchwa∏a, o której mowa w ust. 3, wcho-
dzi w ˝ycie po up∏ywie 2 miesi´cy od
dnia jej podj´cia, chyba ˝e zostanie za-
skar˝ona do sàdu zgodnie z przepisem
ust. 5.”;

33) w art. 44 w ust. 3 skreÊla si´ wyrazy „ , pod warun-
kiem ˝e lokal nie jest obcià˝ony hipotekà z innych
tytu∏ów”;

34) w art. 45 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do ksi´gi wieczystej prowadzonej dla ograni-
czonego prawa rzeczowego stosuje si´ art. 241

ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o ksi´gach
wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124,
poz. 1361 i Nr 125, poz. 1368 oraz z 2002 r.
Nr 169, poz. 1387).”;

35) uchyla si´ art. 46;

36) dodaje si´ art. 461 w brzmieniu:

„Art. 461. W wypadku przeniesienia w∏asnoÊci lo-
kalu, do którego przys∏ugiwa∏o nabywcy
spó∏dzielcze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego, wp∏ywy z wp∏at, o których
mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5, przeznacza
si´ na sp∏at´ podlegajàcego odprowa-
dzeniu do bud˝etu paƒstwa umorzeniu
kredytu obcià˝ajàcego dany lokal oraz
w pozosta∏ej cz´Êci na uzupe∏nienie fun-
duszu remontowego spó∏dzielni.”;

Dziennik Ustaw Nr 240 — 15691 — Poz. 2058



37) uchyla si´ art. 47;

38) art. 48 otrzymuje brzmienie:

„Art. 48. 1. Na pisemne ̋ àdanie najemcy spó∏dziel-
czego lokalu mieszkalnego, który przed
przej´ciem przez spó∏dzielni´ mieszka-
niowà by∏ mieszkaniem zak∏adowym
przedsi´biorstwa paƒstwowego, paƒ-
stwowej osoby prawnej lub paƒstwo-
wej jednostki organizacyjnej, spó∏dziel-
nia w zale˝noÊci od z∏o˝onego wniosku
jest obowiàzana zawrzeç z tym najem-
cà umow´:

1) o ustanowienie spó∏dzielczego loka-
torskiego prawa do lokalu mieszkal-
nego, na warunkach okreÊlonych
w art. 9 i art. 10 ust. 2—4,

2) o ustanowienie spó∏dzielczego w∏a-
snoÊciowego prawa do lokalu, na
warunkach okreÊlonych w art. 171

i art. 173 ust. 2—4,

3) przeniesienia w∏asnoÊci lokalu, na
warunkach okreÊlonych w art. 12.

2. Ustanowienie spó∏dzielczego lokator-
skiego prawa do lokalu mieszkalnego
i ustanowienie spó∏dzielczego w∏asno-
Êciowego prawa do lokalu jest uwarun-
kowane z∏o˝eniem przez najemc´ de-
klaracji cz∏onkowskiej i przyj´ciem
w poczet cz∏onków spó∏dzielni.

3. Koszty ustalenia wartoÊci rynkowej lo-
kalu, koszty zawarcia umowy przenie-
sienia w∏asnoÊci oraz koszty za∏o˝enia
ksi´gi wieczystej dla lokalu i wpisu do
ksi´gi wieczystej obcià˝ajà najemc´, na
rzecz którego spó∏dzielnia dokonuje
ustanowienia spó∏dzielczego prawa do
lokalu albo przeniesienia w∏asnoÊci lo-
kalu.

4. Ustala si´ op∏at´ w wysokoÊci 1/3 naj-
ni˝szego wynagrodzenia og∏aszanego
przez ministra w∏aÊciwego do spraw
pracy na podstawie Kodeksu pracy jako
koszt zawarcia umowy notarialnej oraz
op∏at´ w wysokoÊci 1/3 najni˝szego wy-
nagrodzenia jako koszt za∏o˝enia i wpi-
su do ksi´gi wieczystej, o których mo-
wa w ust. 3.”;

39) dodaje si´ art. 481 w brzmieniu:

„Art. 481. 1. Po Êmierci cz∏onka spó∏dzielni, który
wystàpi∏ z ˝àdaniem przeniesienia
w∏asnoÊci lokalu okreÊlonym w art. 12,
je˝eli brak jest osób uprawnionych,
o których mowa w art. 15 ust. 2, jego
spadkobiercy mogà ˝àdaç przeniesie-
nia na nich w∏asnoÊci lokalu, nawet je-
˝eli ˝aden z nich nie jest cz∏onkiem
spó∏dzielni. W tym przypadku nie sto-
suje si´ art. 11 ust. 2 oraz uznaje si´, i˝
wniosek o przeniesienie w∏asnoÊci lo-
kalu zosta∏ z∏o˝ony w dniu pierwszego

wystàpienia z ˝àdaniem przez cz∏onka
spó∏dzielni.

2. Po Êmierci cz∏onka spó∏dzielni, który
wystàpi∏ z ˝àdaniem przeniesienia w∏a-
snoÊci okreÊlonym w art. 1714 lub 1715,
jego spadkobiercy mogà ̋ àdaç przenie-
sienia na nich w∏asnoÊci lokalu lub
udzia∏u we wspó∏w∏asnoÊci gara˝u, na-
wet je˝eli ˝aden z nich nie jest cz∏on-
kiem spó∏dzielni. W tym przypadku
uznaje si´, i˝ wniosek o przeniesienie
w∏asnoÊci lokalu zosta∏ z∏o˝ony w dniu
pierwszego wystàpienia z ˝àdaniem
przez cz∏onka spó∏dzielni.

3. Po Êmierci najemcy, który wystàpi∏ z ˝à-
daniem przeniesienia w∏asnoÊci okre-
Êlonym w art. 39 i 48, je˝eli brak jest
osób, które wst´pujà w stosunek naj-
mu na podstawie art. 691 Kodeksu cy-
wilnego, jego spadkobiercy mogà ˝à-
daç przeniesienia na nich w∏asnoÊci lo-
kalu, nawet je˝eli ˝aden z nich nie jest
cz∏onkiem spó∏dzielni. W tym przypad-
ku uznaje si´, i˝ wniosek o przeniesie-
nie w∏asnoÊci lokalu zosta∏ z∏o˝ony
w dniu pierwszego wystàpienia z ˝àda-
niem przez najemc´.”;

40) uchyla si´ art. 49;

41) uchyla si´ art. 51;

42) art. 52 otrzymuje brzmienie:

„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´ odpowiednio przepi-
sy rozdzia∏u 21 ustawy. Do czasu przenie-
sienia w∏asnoÊci na rzecz cz∏onka spó∏-
dzielni majà zastosowanie zasady:

1) je˝eli prawo do domu jednorodzinnego
przesz∏o na kilku spadkobierców, powin-
ni oni, w terminie jednego roku od dnia
otwarcia spadku, wyznaczyç spoÊród
siebie pe∏nomocnika w celu dokonywa-
nia czynnoÊci prawnych zwiàzanych
z wykonywaniem tego prawa, w∏àcznie
z zawarciem w ich imieniu umowy
o przeniesienie w∏asnoÊci domu. W razie
bezskutecznego up∏ywu tego terminu,
na wniosek spadkobierców lub spó∏-
dzielni, sàd w post´powaniu nieproceso-
wym wyznaczy przedstawiciela. Pe∏no-
mocnik (przedstawiciel) uprawniony jest
do udzia∏u w walnym zgromadzeniu,

2) w razie Êmierci jednego z ma∏˝onków,
którym prawo do domu jednorodzinne-
go przys∏ugiwa∏o wspólnie, przepis
pkt 1 stosuje si´ odpowiednio,

3) po przeprowadzeniu rozliczenia kosz-
tów budowy i ostatecznym ustaleniu
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wk∏adów budowlanych, wniesieniu
przez cz∏onków tych wk∏adów bàdê te˝
ich cz´Êci i przej´ciu zobowiàzaƒ spó∏-
dzielni pokrywajàcych reszt´ nale˝no-
Êci z tytu∏u wk∏adów spó∏dzielnia prze-
nosi na cz∏onków w∏asnoÊç przydzie-
lonych domów wraz z prawami do dzia-
∏ek,

4) przeniesienie w∏asnoÊci domu mo˝e
nastàpiç tak˝e na rzecz spadkobierców
cz∏onka lub ma∏˝onków, je˝eli prawo do
domu przys∏uguje im obojgu,

5) cz∏onkowie, oprócz wk∏adu budowla-
nego, obowiàzani sà pokryç koszty
przeniesienia w∏asnoÊci domu, a tak˝e
udzia∏ w kosztach likwidacji spó∏dzielni,
o ile przeniesienie w∏asnoÊci nast´puje
w ramach post´powania likwidacyjne-
go.”;

43) po art. 54 dodaje si´ art. 541 i art. 542 w brzmieniu:

„Art. 541. 1. Przepisy ustawy stosuje si´ odpowied-
nio do spó∏dzielni mieszkaniowych b´-
dàcych w likwidacji lub w upad∏oÊci.

2. Pisemne ˝àdania, o których mowa
w art. 111, 12, 1714, 1715, 39 i 48, sk∏a-
dane sà w wypadkach, o których mo-
wa w ust. 1, do likwidatora lub syndy-
ka masy upad∏oÊciowej spó∏dzielni.

Art. 542. Przepisu art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia
16 wrzeÊnia 1982 r. — Prawo spó∏dzielcze
nie stosuje si´ do ustanawiania prawa
odr´bnej w∏asnoÊci lokali i przeniesienia
w∏asnoÊci lokali, domów jednorodzin-
nych oraz miejsc postojowych w gara-
˝ach wielostanowiskowych.”.

Art. 2. 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, 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 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. 
Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98,

poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125,
poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546 oraz z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84,
poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102
i Nr 153, poz. 1271) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 17 po pkt 5 przecinek zast´puje si´ kropkà
i uchyla si´ pkt 6;

2) w art. 1000 dodaje si´ § 4 w brzmieniu:

„§ 4. Przepisu § 1 nie stosuje si´ w odniesieniu do
cià˝àcych na nieruchomoÊci spó∏dzielczych
lokatorskich i w∏asnoÊciowych praw do loka-
lu. Prawa te, z chwilà uprawomocnienia si´
postanowienia o przysàdzeniu w∏asnoÊci,
przekszta∏cajà si´ odpowiednio w prawo naj-
mu, w prawo odr´bnej w∏asnoÊci do lokalu
albo we w∏asnoÊç domu jednorodzinnego.”.

Art. 3. 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, z 1999 r. Nr 40, poz. 399, Nr 60,
poz. 636, Nr 77, poz. 874 i Nr 99, poz. 1151 oraz z 2001 r.
Nr 4, poz. 27, Nr 54, poz. 572 i Nr 69, poz. 724) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 91 dodaje si´ § 11 i § 12 w brzmieniu:

„§ 11. W spó∏dzielniach mieszkaniowych w okresie
budowania przez nie budynków mieszkal-
nych i rozliczania kosztów budowy tych bu-
dynków, a tak˝e w spó∏dzielniach w stanie li-
kwidacji, lustracj´ przeprowadza si´ corocz-
nie.

§ 12. Je˝eli spó∏dzielnia mieszkaniowa nie podda
si´ badaniu lustracyjnemu przewidzianemu
w § 1 i § 11, zwiàzek rewizyjny, w którym
spó∏dzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Ra-
da Spó∏dzielcza przeprowadza z w∏asnej ini-
cjatywy badanie lustracyjne dzia∏alnoÊci
spó∏dzielni na jej koszt.”;

2) uchyla si´ art. 108a;

3) w cz´Êci I w tytule II uchyla si´ dzia∏ IV.

Art. 4. 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, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52,
poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88,
poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370
i Nr 134, poz. 1509 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25,
poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89,
poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169,
poz. 1384, Nr 181, poz. 1515 i Nr 200, poz. 1679)
w art. 26b w ust. 2 w pkt 4 w lit. a po wyrazach „o spó∏-
dzielcze” dodaje si´ wyrazy „w∏asnoÊciowe lub”.
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Art. 5. W ustawie z dnia 26 paêdziernika 1995 r.
o niektórych formach popierania budownictwa miesz-
kaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z 2001 r.
Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167 i Nr 154, poz. 1800 oraz
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271 i Nr 216,
poz. 1824) w art. 20:

1) w ust. 1 wyraz „przydzielone” zast´puje si´ wyra-
zami „oddane do u˝ywania”;

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Lokale mieszkalne w budynku wzniesionym
przy wykorzystaniu kredytu, o którym mowa
w art. 18 pkt 1, nie mogà byç pod rygorem nie-
wa˝noÊci wyodr´bnione na w∏asnoÊç ani nie
mo˝e byç do nich ustanowione spó∏dzielcze
w∏asnoÊciowe prawo.”;

3) uchyla si´ ust. 3.

Art. 6. W ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o po-
mocy paƒstwa w sp∏acie niektórych kredytów mieszka-
niowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refun-
dacji bankom wyp∏aconych premii gwarancyjnych
(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, z 2000 r. Nr 3, poz. 27
i Nr 122, poz. 1310, z 2001 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 133,
poz.1508 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 127,
poz. 1090) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 10 w ust. 1:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) nadwy˝ce, o której mowa w pkt 1, ustalonej
po dniu 31 marca 1996 r., powi´kszonej o no-
minalnà kwot´ umorzenia kredytu dokona-
nego przy ostatecznym rozliczeniu kosztów
budowy — w wypadku przekszta∏cenia spó∏-
dzielczego prawa do lokalu z lokatorskiego
na w∏asnoÊciowe albo przeniesienia przez
spó∏dzielni´ mieszkaniowà na rzecz cz∏onka
prawa w∏asnoÊci lokalu mieszkalnego, pod
warunkiem ograniczenia przez spó∏dzielni´
mieszkaniowà ˝àdania uzupe∏nienia przez
cz∏onka wk∏adu budowlanego do przypada-
jàcych na dany lokal: kwoty kredytu wraz ze
skapitalizowanymi odsetkami, kwoty zad∏u-
˝enia z tytu∏u przejÊciowego wykupienia od-
setek od kredytu w cz´Êci niepodlegajàcej
umorzeniu oraz nominalnej kwoty umorze-
nia kredytu dokonanego przy ostatecznym
rozliczeniu kosztów budowy, która podlega
zwrotowi do bud˝etu paƒstwa,”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) równowartoÊci 70% zad∏u˝enia po sp∏acie
ca∏oÊci kredytu wraz ze skapitalizowanymi
odsetkami oraz zad∏u˝enia z tytu∏u przejÊcio-
wego wykupienia odsetek od kredytu w cz´-
Êci niepodlegajàcej umorzeniu, je˝eli sp∏ata
ta nastàpi przed dniem 31 grudnia 2005 r.,
z tym ̋ e w przypadku spó∏dzielczego lokator-

skiego prawa do lokalu cz∏onkowi spó∏dziel-
ni przys∏uguje roszczenie o przekszta∏cenie
spó∏dzielczego prawa do lokalu z lokator-
skiego na w∏asnoÊciowe albo o przeniesie-
nie przez spó∏dzielni´ mieszkaniowà na rzecz
cz∏onka prawa w∏asnoÊci lokalu mieszkalne-
go z ograniczeniem przez spó∏dzielni´ miesz-
kaniowà ˝àdania uzupe∏nienia wk∏adu bu-
dowlanego do przypadajàcej na dany lokal
nominalnej kwoty umorzenia kredytu doko-
nanego przy ostatecznym rozliczeniu kosz-
tów budowy, która podlega zwrotowi do bu-
d˝etu paƒstwa,”;

2) w art. 11 w ust. 6 zdanie ostatnie otrzymuje brzmie-
nie:

„W przypadku spó∏dzielczego lokatorskiego prawa
do lokalu cz∏onkowi spó∏dzielni przys∏uguje rosz-
czenie o przekszta∏cenie tego prawa do lokalu na
w∏asnoÊciowe prawo do lokalu albo o przeniesie-
nie przez spó∏dzielni´ mieszkaniowà na rzecz
cz∏onka prawa w∏asnoÊci lokalu mieszkalnego, na
warunkach okreÊlonych w art. 10 ust. 1 pkt 5.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomoÊciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46,
poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800
oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 200, poz. 1682) w art. 68 w ust. 1 w pkt 8
kropk´ na koƒcu zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´
pkt 9 w brzmieniu:

„9) spó∏dzielniom mieszkaniowym w zwiàzku
z ustanowieniem na rzecz cz∏onków spó∏dzielni
odr´bnej w∏asnoÊci lokali lub z przeniesieniem
na cz∏onków spó∏dzielni w∏asnoÊci lokali lub
domów jednorodzinnych.”.

Art. 8. 1. Spó∏dzielnie istniejàce w dniu wejÊcia
ustawy w ˝ycie dokonujà 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 dokonujà nie
póêniej ni˝ do dnia 31 grudnia 2003 r.

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. 9. W przypadku wystàpienia przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy do zarzàdu spó∏dzielni
z ˝àdaniem zwo∏ania walnego zgromadzenia w celu
podj´cia uchwa∏y o podziale spó∏dzielni na podstawie
art. 108a § 1 ustawy nowelizowanej w art. 3, stosuje si´
przepisy dotychczasowe.

Art. 10. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
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