Postêpowanie Spó³dzielni
wobec d³u¿ników z tytu³u op³at mieszkaniowych, którzy posiadaj¹ spó³dzielcze w³asnociowe prawo do lokalu
Na podstawie wyroku Trybuna³u
Konstytucyjnego z dnia 30 marca 2004 r.
sygn. akt K 32/03 (Dz. U. Nr 63 poz. 591),
który wszed³ w ¿ycie 15 kwietnia 2004 r. spó³dzielcze w³asnociowe prawo do
lokalu jest prawem powstaj¹cym na
nieruchomoci Spó³dzielni i jego powstanie jest zwi¹zane z cz³onkostwem w Spó³dzielni, jednak¿e nie wygasa z powodu
ustania cz³onkostwa w spó³dzielni.
Opieraj¹c siê na tym wyroku, S¹d Najwy¿szy w uchwale z dnia 23 czerwca 2005
r. w sprawie sygn. akt III CZP 35/05 poszed³ jeszcze dalej i stwierdzi³, ¿e orzeczenie TK obejmuje stany faktyczne, które
mia³y miejsce tak¿e przed wejciem w ¿ycie wyroku Trybuna³u.
W tej sytuacji, dwie sprawy o eksmisjê z
lokalu, dotycz¹ce spó³dzielczego w³asnociowego prawa do lokalu, Zarz¹d KSM
potraktowa³ jako sprawy pilota¿owe.
W sprawach tych S¹d Rejonowy w Kielcach oddali³ jednak pozwy Spó³dzielni o
eksmisjê, dlatego Zarz¹d nie kieruje pozwów w dalszych takich sprawach.
W zwi¹zku z tym stanem prawnym, dotychczas stosowana praktyka likwidacji
zad³u¿enia cz³onka posiadaj¹cego spó³dzielcze w³asnociowe prawo do lokalu,
poprzez wykluczenie go ze Spó³dzielni,
uzyskanie wyroku, nastêpnie przeprowadzenie eksmisji oraz zaspokojenie nale¿noci przez potr¹cenie zad³u¿enia i kosztów postêpowania z wk³adu budowlanego - zosta³a formalnie zamkniêta.
Jednak przydzia³y przez miasto lokali socjalnych s¹ s³ab¹ stron¹ wykonywanych
wyroków o eksmisjê ze spó³dzielczych lokali. I choæ obecnie dotycz¹ one tylko
mieszkañ lokatorskich, w 2005 r. miasto
dokona³o zaledwie dwóch eksmisji z mieszkañ KSM.
Brak lokali socjalnych i niewykonywanie obowi¹zku ich dostarczania przez miasto, s¹ jednym z istotnych powodów wzrostu zad³u¿enia w op³atach za mieszkania.
W tej sytuacji wobec d³u¿nika posiadaj¹cego spó³dzielcze w³asnociowe prawo
do lokalu, Spó³dzielnia rozpoczê³a postêpowanie dla odzyskania nale¿nego d³ugu
w dwóch formach:
l) na podstawie posiadanych wyroków
(nakazów zap³aty) o zap³atê, zaopatrzonych w klauzulê wykonalnoci Spó³dzielnia wystêpuje do komornika z wnioskiem
o egzekucjê nale¿noci ze spó³dzielczego
w³asnociowego prawa do lokalu, któr¹

prowadzi siê na podstawie przepisów Kodeksu postêpowania cywilnego o egzekucji z nieruchomoci (art. 1713 ustawy o
spó³dzielniach mieszkaniowych i § 321
znowelizowanego 22 czerwca 2006 r. statutu KSM). W trybie takiej egzekucji, komornik dokonuje kolejno zajêcia, opisu i
oszacowania lokalu oraz licytacji spó³dzielczego w³asnociowego prawa do lokalu, a s¹d zas¹dza prawo do tego lokalu
na jego nabywcê, po wp³acie przez niego
kwoty wynikaj¹cej z licytacji. Komornik z
wp³aconej przez nabywcê kwoty zaspokaja nale¿noci spó³dzielni, wynikaj¹ce ze
zg³oszonych komornikowi wczeniej tytu³ów wykonawczych,
2) druga mo¿liwoæ wynika z art. 1710
ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych,
który przewiduje, ¿e Zarz¹d spó³dzielni na
wniosek Rady Nadzorczej wystêpuje do
s¹du z ¿¹daniem sprzeda¿y lokalu w drodze licytacji. Po uzyskaniu takiego wyroku s¹dowego, zaopatrzonego w klauzulê
wykonalnoci, spó³dzielnia wystêpuje do
komornika o jego wykonanie i zaspokojenie nale¿noci Spó³dzielni wg przekazanych Komornikowi tytu³ów wykonawczych o zap³atê nale¿noci, z kwoty uzyskanej ze sprzeda¿y mieszkania.
Zgodnie z wy¿ej przywo³anym art. 1710

u.s.m. spó³dzielnia mo¿e wyst¹piæ do s¹du
z takim ¿¹daniem nie tylko w przypadku
d³ugotrwa³ych zaleg³oci w op³atach, lecz
tak¿e w razie ra¿¹cego lub uporczywego
naruszania przez osobê korzystaj¹c¹ z lokalu obowi¹zuj¹cego porz¹dku domowego, albo niew³aciwego zachowania takiej
osoby, czyni¹cego uci¹¿liwym korzystanie z innych lokali lub nieruchomoci
wspólnej.
W kwietniu 2005 r. komornik przeprowadzi³ licytacjê dwóch mieszkañ o statusie
w³asnociowym przy ul. Wiosennej 3 i Nowowiejskiej 24. Oczekujemy na postanowienie s¹du o zas¹dzeniu w³asnoci lokali
dla nabywców i podzia³u sumy uzyskanej
z egzekucji na odzyskanie d³ugu.
Zarz¹d KSM wys³a³ do 14 d³u¿ników, posiadaj¹cych spó³dzielcze w³asnociowe
prawo do lokalu, pismo sygnalne o nowych, innych ni¿ dotychczas, sposobach
windykacji nale¿noci i ich skutkach. W
krótkim czasie kilku d³u¿ników wp³aci³o
25.650 z³.
Cztery sprawy o przeprowadzenie licytacji i egzekucjê nale¿noci ze spó³dzielczego w³asnociowego prawa do mieszkania zosta³y zg³oszone do komornika.
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