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SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

                   VI  kadencja 
 

 
S P R A W O Z D A N I E  

 
KOMISJI INFRASTRUKTURY 

 
 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy   
o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (druk nr 2348). 

 

 

Marszałek Sejmu zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu – po 

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierował w dniu 22 września 2009 r. powyższy 

projekt ustawy do Komisji Infrastruktury do pierwszego czytania. 

Komisja Infrastruktury po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego 

projektu ustawy na posiedzeniu w dniu  19 listopada 2009 r.    

 

wnosi: 

 

W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

 

Komisja – zgodnie z art. 43 ust. 3 regulaminu Sejmu – przedstawia na żądanie 

wnioskodawców, następujące wnioski mniejszości:  

1) w art. 1 przed pkt 1 dodać nowy pkt … w brzmieniu: 
„…) w art. 83: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Statut spółdzielni może stanowić, że jeżeli określona w nim liczba 

członków zostanie przekroczona, walne zgromadzenie członków zostaje 
zastąpione przez zebranie przedstawicieli. Przepisy ustawy Prawo 
spółdzielcze stosuje się odpowiednio.”, 



b) po ust. 1 dodaje się ust. 11-13 w brzmieniu: 
„11. W przypadku gdy statut nie postanowi o zastąpieniu walnego 

zgromadzenia przez zebranie przedstawicieli, zaś liczba członków 
spółdzielni mieszkaniowej przekroczy liczbę w nim określoną, walne 
zgromadzenie zostaje podzielone na części. 

12. W ciągu 60 dni od dnia w którym przekroczona została liczba członków, o 
której mowa w ust. 1 i 11, rada nadzorcza ustala zasady zaliczania 
członków do poszczególnych części walnego zgromadzenia z tym, że nie 
można zaliczyć członków uprawnionych do lokali znajdujących się w 
obrębie jednej nieruchomości do różnych części walnego zgromadzenia, a 
w przypadku zebrań grup członkowskich, do różnych grup członkowskich. 

13. Do uprawnień grupy członkowskiej lub części walnego zgromadzenia w 
szczególności należy: 

1) wybieranie członka lub członków rady nadzorczej, jeśli statut tak 
stanowi; 

2) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących nieruchomości i członków 
wchodzących w skład danej grupy członkowskiej lub części walnego 
zgromadzenia.”, 

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. O czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego części 

zawiadamia się wszystkich członków na piśmie lub w sposób określony w 
statucie co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia walnego 
zgromadzenia lub jego pierwszej części. Zawiadomienie powinno 
zawierać określenie czasu, miejsca, porządku obrad oraz informację o 
sposobie zapoznania się członków ze sprawozdaniami i projektami 
uchwał, które będą przedmiotem obrad.”, 

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 
„8. Walne zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim 

członków, chyba że ustawa lub statut stanowią inaczej.”, 
e) ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

„10. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku 
obrad walnego zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo 
zgłaszać: zarząd, rada nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym 
uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być udostępniane 
do zapoznania na co najmniej 10 dni przed terminem walnego 
zgromadzenia lub jego pierwszej części.”, 

f) ust. 12 otrzymuje brzmienie: 
„12. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania i przedłożenia pod 

głosowanie na walnym zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek, które 
mogą być zgłoszone przez członków spółdzielni nie później niż na 3 dni 
przed posiedzeniem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części.”, 

g) uchyla się ust. 13;”; 
- poseł W. Szczepański 
 
2) w art. 1 w pkt 1 w lit. a, w art. 12 ust. 1 nadać brzmienie:  



„1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do 
lokalu mieszkalnego, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę 
przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego: 

1) spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z 
budową, o  których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w  szczególności 
odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami, a 
jeżeli spółdzielnia korzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z 
innych środków - spłaty przypadającej na ten lokal części nominalnej kwoty 
umorzenia kredytu w kwocie podlegającej odprowadzeniu przez spółdzielnię do 
budżetu państwa, 

2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w  art. 4 ust. 1.”; 
- poseł Ł. Zbonikowski 
 
3) po art. 1 dodać art. 1a w brzmieniu: 

„Art. 1a. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. 
Nr 188, poz. 1848, z późn. zm.1)) w art. 3 dotychczasową treść oznacza się 
jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu: 
„§ 2. Spółdzielnie nie mogą odnosić korzyści majątkowych kosztem 

swoich członków.”.”; 
- poseł Ł. Zbonikowski 
 
4) skreślić pkt 2; 
- poseł Ł. Zbonikowski 
 
5) w art. 4 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1.  W przypadku wniosków złożonych przed dniem 29 grudnia 2009 r. spółdzielnia jest 
obowiązana, po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 12 ust. 1, art. 1714 ust. 
1 i art. 1715 ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, do 
zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu w terminie do dnia 30 marca 2010 
r.”; 

- poseł Ł. Zbonikowski 
 

 

Warszawa, dnia 19 listopada 2009 r. 

 

 

                           Sprawozdawca                                           Przewodniczący Komisji 

          /-/Aldona Młyńczak                                      /-/ Zbigniew Rynasiewicz 

                                                           
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, 

poz. 1001, z 2005 r. Nr 122, poz. 1024, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2007 r. Nr 125, poz. 
873, z 2008 r. Nr 163, poz. 1014 oraz z 2009 r. Nr 77, poz. 649.  
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Projekt  

 

 

 

 

 

USTAWA 

z dnia           2009 r. 

 

o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie  
niektórych innych ustaw1) 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 12: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokator-
skie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia jest obowiązana za-
wrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po do-
konaniu przez niego: 

1) spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy będą-
cych zobowiązaniami spółdzielni, o  których mowa w art. 10 ust. 1 
pkt 1, w tym w  szczególności odpowiedniej części zadłużenia kre-
dytowego wraz z odsetkami, z zastrzeżeniem pkt  2, 

2) spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części 
przypadającej na jego lokal, o ile spółdzielnia skorzystała z pomo-
cy podlegającej odprowadzeniu do budżetu państwa uzyskanej ze 
środków publicznych lub z innych środków, 

3) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w  art. 4 ust. 1 

 – z zastrzeżeniem ust. 12. 

b)  po ust. 11 dodaje się ust. 12 – 15 w brzmieniu: 

12.  Walne zgromadzenie większością 2/3 głosów obecnych na walnym 
zgromadzeniu może podjąć uchwałę określającą: 

                                                 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie nie-

których kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wy-
płaconych premii gwarancyjnych i ustawę z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 
177 i Nr 63, poz. 591, z 2005 r. Nr 72, poz. 643, Nr 122, poz. 1024, Nr 167, poz. 1398 i Nr 260, 
poz. 2184, z 2006 r. Nr 165, poz. 1180, z 2007 r. Nr 125, poz. 873, z 2008 r. Nr 235, poz. 1617 oraz 
z 2009 r. Nr 65, poz. 545 i Nr 117, poz. 988. 
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1) obowiązek wniesienia także innej niż wymienione w  ust. 1 wpłaty 
z tytułu przeniesienia własności lokalu na członka, któremu przy-
sługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu; 

2) wysokość wpłaty, o której mowa w pkt 1, z tym że nie może ona 
przekraczać różnicy między wartością rynkową lokalu a zwalory-
zowaną wartością wniesionego pełnego wkładu mieszkaniowego 
albo jego części; jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyska-
nej ze środków publicznych lub z innych środków, to różnica mię-
dzy wartością rynkową lokalu a wartością zwaloryzowanego wkła-
du mieszkaniowego podlega zmniejszeniu o 50 % wartości pomocy 
uzyskanej przez spółdzielnię zwaloryzowanej proporcjonalnie do 
wartości rynkowej lokalu; 

3) cele, na jakie przeznacza się wpływy z wpłaty, o  której mowa w 
pkt 1, w szczególności na uzupełnienie funduszu, o którym mowa 
w art. 6 ust.  3, oraz na pokrycie kosztów określenia wartości ryn-
kowej lokalu dla celów ustalenia wysokości wpłaty w sposób, o 
którym mowa w pkt 2.  

 Uchwała ma zastosowanie do wniosków złożonych po dniu, w  którym 
stała się prawomocna. 

13.  Uchwała, o której mowa w ust. 12, nie dotyczy realizacji roszczeń o 
przeniesienie własności lokalu powstałych na podstawie ustawy z dnia 
30 listopada 1995 r. o  pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów 
mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji 
bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, 
poz. 1115, z późn. zm.3)). 

14.  Spółdzielnia zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, w  terminie 3 
miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że 
nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 
113 ust.  6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.4)) lub spół-
dzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego 
gruntu, na którym wybudowała sama budynek lub wybudowali go jej 
poprzednicy prawni. 

15.  Termin, o którym mowa w ust. 14, biegnie od dnia wejścia w życie 
uchwały zarządu określającej przedmiot odrębnej własności lokali, o 
której mowa w art. 42 ustawy, albo od dnia uprawomocnienia się orze-
czenia sądu, w przypadku gdy uchwała ta została zaskarżona do sądu.”; 

2) w art. 1714: 

a) w ust. 1 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

                                                 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 213, poz. 

2157, z 2005 r. Nr 94, poz. 786, z 2006 r. Nr 53, poz. 385 i Nr 249, poz. 1828, z 2008 r. Nr 223, 
poz. 1459 i Nr 237, poz. 1650 oraz z 2009 r. Nr 30, poz. 190 i Nr 65, poz. 545. 

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, 
poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, 
poz. 456, Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 
1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 
340, Nr 98, poz. 817 i Nr 161, poz. 1279 i 1281. 
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„3) spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przy-
padającej na jego lokal, o ile spółdzielnia skorzystała z pomocy podle-
gającej odprowadzeniu do budżetu państwa uzyskanej ze środków pu-
blicznych lub z innych środków, a realizacja wniosku o przeniesienie 
własności lokalu następuje przed upływem 15 lat od ustanowienia spół-
dzielczego własnościowego prawa do lokalu.”, 

b) po ust. 11 dodaje się ust. 12 i 13 w brzmieniu: 

„12.  Spółdzielnia zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 
miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że 
nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 
113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami lub spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowa-
nia wieczystego gruntu, na którym wybudowała sama budynek lub wy-
budowali go jej poprzednicy prawni. 

13. Termin, o którym mowa w ust. 12, biegnie od dnia wejścia w życie 
uchwały zarządu określającej przedmiot odrębnej własności lokali, o 
której mowa w art. 42 ustawy, albo od dnia uprawomocnienia się orze-
czenia sądu, w przypadku gdy uchwała ta została zaskarżona do sądu.”; 

3) art. 274 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 274.  W sprawach o czyny, o których mowa w art. 273, orzekanie na-
stępuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o 
wykroczenia.”; 

4) art. 461 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 461. Wpływy ze spłat, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 i art. 1714 
ust. 1 pkt 3, przeznacza się na spłatę podlegającego odprowadze-
niu do budżetu państwa umorzenia kredytu obciążającego dany 
lokal.”; 

5) art. 491 otrzymuje brzmienie: 

„Art.  491.  Osoba, która na podstawie ustawy może żądać ustanowienia pra-
wa odrębnej własności lokalu, w razie bezczynności spółdzielni 
może wystąpić do sądu z powództwem na podstawie art. 64 Ko-
deksu cywilnego w związku z art. 1047 § 1 Kodeksu postępowa-
nia cywilnego. Pozew wolny jest od opłaty sądowej. Sąd orzeka, 
uwzględniając warunki przeniesienia prawa odrębnej własności 
lokalu obowiązujące w dacie złożenia wniosku do spółdzielni.”. 

 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kre-
dytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom 
wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115, z  późn. 
zm.5)) po art. 11a dodaje się art. 11b i 11c w brzmieniu: 

                                                 
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 213, poz. 

2157, z 2005 r. Nr 94, poz. 786, z 2006 r. Nr 53, poz. 385 i Nr 249, poz. 1828, z 2008 r. Nr 223, 
poz. 1459 i Nr 237, poz. 1650 oraz z 2009 r. Nr 30, poz. 190 i Nr 65, poz. 545. 
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„Art. 11b. Przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na 
własnościowe prawo do lokalu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 
pkt 3 i 5 oraz w art. 11 ust. 6, następuje w drodze zawarcia mię-
dzy członkiem a  spółdzielnią umowy o ustanowienie spół-
dzielczego własnościowego prawa do lokalu, w terminie 3 mie-
sięcy od dnia złożenia przez członka wniosku o  przekształcenie 
tego prawa. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważ-
ności w formie pisemnej. 

Art. 11c. 1. Spółdzielnia zawiera umowę o przeniesienie prawa własności lo-
kalu mieszkalnego, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 5 oraz w 
art. 11 ust. 6, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku 
przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość posiada nieure-
gulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust.  6 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 
2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.6)) lub spółdzielni nie przy-
sługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na 
którym wybudowała sama budynek lub wybudowali go jej po-
przednicy prawni. 

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, biegnie od dnia wejścia w życie 
uchwały zarządu określającej przedmiot odrębnej własności loka-
li, o której mowa w art. 42 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
spółdzielniach mieszkaniowych, albo od dnia uprawomocnienia 
się orzeczenia sądu, w przypadku gdy uchwała ta została zaskar-
żona do sądu.”. 

 

Art. 3. 

W ustawie z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o  spółdzielniach mieszka-
niowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr  125, poz. 873, z 2008 r. 
Nr 235, poz. 1617 oraz z 2009 r. Nr 117, poz. 988) uchyla się art. 7 i 8. 

 

Art. 4.   

1.  W przypadku wniosków złożonych: 

1)  przed dniem 31 lipca 2007 r., o których mowa w art. 111, art.  12, art. 1714, 
art. 1715, art. 39, art. 48 i art. 481 ustawy, o  której mowa w art. 1, w brzmie-
niu obowiązującym przed tym dniem, oraz 

2) od dnia 31 lipca 2007 r. do dnia 29 grudnia 2009 r., o których mowa w art. 
12, art. 1714  i art. 1715 ustawy, o której mowa w  art. 1 

 – spółdzielnia jest obowiązana, po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 
12 ust. 1, art. 1714 ust. 1 i art. 1715 ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu 

                                                 
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, 

poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, 
poz. 456, Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 
1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 
340, Nr 98, poz. 817 i Nr 161, poz. 1279 i 1281. 
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dotychczasowym, do zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu w termi-
nie do dnia 30 marca 2010 r. 

2.  W razie niepodjęcia przez zarząd spółdzielni uchwały określającej przedmiot 
odrębnej własności lokali, o której mowa w art. 42 ustawy wymienionej w  art. l, 
albo zaskarżenia uchwały do sądu, spółdzielnia jest obowiązana do zawarcia 
umowy o przeniesienie własności lokalu w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia 
w życie uchwały zarządu albo od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu. W 
razie bezczynności spółdzielni, stosuje się art. 491 ustawy, o której mowa w art. 
l, w  brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

3. W przypadku gdy spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania 
wieczystego gruntu, na którym wybudowała budynek albo wybudowali go jej 
poprzednicy prawni, lub nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny 
w  rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomościami, wniosek, o którym mowa w ust. l, uznaje się za złożony w try-
bie art.  6 niniejszej ustawy. 

4. Wnioski, o których mowa w ust. l, dotyczące przekształcenia spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu oraz o przeniesieniu ułamkowego udziału we 
współwłasności wielostanowiskowego garażu, w przypadku, o którym mowa w 
ust. 3, pozostawia się bez rozpatrzenia. 

5. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy za-
wieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w  postępowaniu 
wieczystoksięgowym obciążają wnioskodawcę, na rzecz którego spółdzielnia 
dokonuje przeniesienia własności lokalu. 

6. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy za-
wieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, wynosi 1/4 minimalnego wynagro-
dzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. 
o  minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 
240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314). 

 

Art. 5.   

1. Do istniejących w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy spółdzielczych wła-
snościowych praw do lokali oraz praw do miejsc postojowych 
w  wielostanowiskowych lokalach garażowych stosuje się przepisy ustawy z 
dnia 14  czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw, z uwzględnieniem przepisów niniejszej 
ustawy. 

2. Z dniem 31 lipca 2007 r. umowa o budowę lokalu, zawarta na podstawie art. 173 
ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do tego dnia, staje 
się umową o budowę lokalu w rozumieniu art. 18 ustawy, o której mowa w  art. 
1 w brzmieniu nadanym jej ustawą z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy 
o  spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 

3. Z dniem 31 lipca 2007 r. ekspektatywa spółdzielczego własnościowego prawa 
do lokalu staje się ekspektatywą prawa odrębnej własności lokalu. 

4. Do spraw sądowych toczących się i niezakończonych prawomocnym orzecze-
niem stosuje się przepisy dotychczasowe. 
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Art. 6.   

1. Do dnia 31 grudnia 2012 r. na pisemne żądanie członka spółdzielni, któremu 
przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, po dokona-
niu przez tego członka spłat, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, o której 
mowa w art. 1, spółdzielnia jest obowiązana dokonać przekształcenia przysługu-
jącego mu prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w przypadku 
gdy: 

1) spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego 
gruntu, na którym wybudowała sama lub jej poprzednicy prawni budynek, 
w którym znajduje się lokal objęty żądaniem, albo 

2) lokal znajduje się w budynku położonym na nieruchomości, dla której nie 
został określony przedmiot odrębnej własności lokali na podstawie uchwały 
zarządu, o której mowa w art. 42 ustawy, o której mowa w art. 1, lub 
uchwała ta została zaskarżona do sądu. 

2. Realizacja żądania, o którym mowa w ust. 1, następuje w drodze zawarcia mię-
dzy członkiem a spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego własno-
ściowego prawa do lokalu. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważ-
ności w formie pisemnej. 

 

Art. 7.  

Czynności prawne, w wyniku których nastąpiło ustanowienie spółdzielczego wła-
snościowego prawa do lokalu, dokonane po dniu 31 lipca 2007 r. bez zachowania 
formy aktu notarialnego, są ważne. 

 

Art. 8.  

Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2009 r. 
 



URZĄD•

KOMITETU INfEGRACJI EUROPEJSKIEJ 

SEKRETARZ 

KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ 


SEKRETARZ STAh'U 

Mikołaj Dowgiel!!Wicz 

Min.MIlAA6~I09IDP/ma 

Warszawa, dni~~lIistopada 2009 r. 

Pan Zbigniew Rynasiewicz 
Przewodniczący Komisji Infrastruktury 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej sprawozdania Komisji Infrastruktury o 
rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o 
zmianie niektórych innych ustaw (druk 2348 i 2518) sporządzona na podstawie art. 9 pkt 
3 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie 
Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106, poz. 494) w związku z art. 42 ust. 4 Regnlaminu 
Sejmu przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej Mikołaja Dowgielewicza 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

W związku z przedłożonym sprawozdaniem Komisji Infrastruktury o rządowym 

projekcie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw (druk 2348 i 2518; pismo z dnia 20.11.2009 r., nr INr'-O l 50-245-09), 

pozwalam sobie wyrazić następującą opinię: 

Przedmiot sprawozdania Komisji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

Zpoważaniem, 

' '-:.:;, / ~'- ~~-
.  ~ ,~- ~-

~"'~~._".-~!- ~..'~'~""FDo uprzejmej wiadomości: 
Pan Cezary Grabarczyk . ..
Minister Infrastruktury 

~ 


