skie prawo do lokalu. Wartoæ odrêbnej
w³asnoci lokalu ma byæ ekwiwalentna do
jego wartoci rynkowej. Nabywca jest
obowi¹zany j¹ uiciæ na rzecz spó³dzielni mieszkaniowej.
Nastêpuje wiêc sprzeda¿ przez spó³dzielniê lokalu na zewn¹trz. Nabywca
prawa do odrêbnej w³asnoci lokalu musi
mieæ ustalony udzia³ w czêci wspólnej
budynku i zwi¹zanego z nim gruntu (prawo zwi¹zane z w³asnoci¹ lokalu). W³aciciel lokalu ma prawo do wspó³korzystania wraz ze spó³dzielni¹ z nieruchomoci wspólnej, ale i oczywicie ma obowi¹zek pokrywania, odpowiednich do swego udzia³u, kosztów zarz¹du. Sposób
sprawowania tego zarz¹du mo¿e byæ bardzo ró¿ny.
Na tle udzia³u w³aciciela odrêbnego lokalu w korzystaniu z czêci wspólnej budynku i zwi¹zanego z nim gruntu bêd¹
wiêc powstawa³y z³o¿one relacje prawne
ze spó³dzielni¹ mieszkaniow¹. Nabycie
prawa do odrêbnej w³asnoci lokalu przewidziane w ramach art. 12 jest wiêc czym
innym ni¿ umowa o przekszta³cenie spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w spó³dzielcze w³asnociowe prawo do lokalu (tê ostatni¹ sytuacjê reguluje art. 11 ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych).
W ramach przekszta³cenia prawa okrelonego w art. 11 pozostaje ³¹cz¹cy posiadacza prawa ze spó³dzielni¹ stosunek
cz³onkostwa, który  w ramach zakrelonych przez powszechnie obowi¹zuj¹ce
prawo  mo¿e byæ regulowany przez statut spó³dzielni. Taka sytuacja, w sprawach
zwi¹zanych z lokalem, nie wystêpuje ju¿
miêdzy spó³dzielni¹ a w³acicielem odrêbnego lokalu w budynku poprzednio w
ca³oci spó³dzielczym.
Nie uwa¿am za trafne kwestionowanie
art. 12 cytowanej ustawy dlatego ze zmienia on ca³kowicie system rozliczeñ stosowanych przez spó³dzielniê przy przenoszeniu w³asnoci mieszkania zastêpuj¹c dotychczasowy system kosztowy
systemem kosztowo-rynkowym, co
stwarza spó³dzielni mo¿liwoæ bezpodstawnego wzbogacenia siê kosztem swoich cz³onków. Kwestionowany przepis
wprowadza zasadê, w myl której, aby
nabyæ od spó³dzielni w³asnoæ lokalu
cz³onek musi zap³aciæ kwotê równ¹ wartoci rynkowej tego lokalu. W moim przekonaniu w warunkach gospodarki rynkowej, przy poszanowaniu prawa w³asnoci trudno kierowaæ siê innymi zasadami.
Nie podzielam wiêc pogl¹du, ¿e art. 12
cytowanej ustawy w zakresie, w jakim pomija mo¿liwoæ uregulowania w statucie
korzystniejszych dla cz³onków spó³dziel-

ni mieszkaniowych zasad rozliczeñ z tytu³u nabycia w³asnoci lokalu jest niezgodny z art. 32 Konstytucji.
Trybuna³ w pkt 8 sentencji wyroku
stwierdzi³, ¿e art. 172 ust. 5 ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych w zakresie, w
jakim wy³¹cza mo¿liwoæ zbycia czêci
lokalu spe³niaj¹cej wymagania odrêbnego lokalu okrelone w art. 2 ust. l tej ustawy, jest niezgodny z art. 64 Konstytucji.
Moim zdaniem art. 172 ust. 5 nie wy³¹cza
mo¿liwoci zbycia czêci lokalu spe³niaj¹cej wymagania odrêbnego lokalu okrelone w art. 2 ust. l ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych.
Art. 172 ust. 5 jest cile zwi¹zany z ust.
6 tego¿ artyku³u. Z tych dwóch przepisów wynika, ¿e mo¿na nabyæ i zbyæ u³amkow¹ czêæ spó³dzielczego w³asnociowego prawa do lokalu (art. l72, ust. 6). natomiast nie mo¿na zbyæ prawa do czêci
lokalu.
Art. 2 ust. l ustawy o spó³dzielniach
mieszkaniowych stanowi, ¿e lokalem w
rozumieniu ustawy jest samodzielny lokal mieszkalny a tak¿e lokal o innym
przeznaczeniu, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.
o w³asnoci lokali.
Do odrêbnej w³asnoci lokali (w zakresie nieuregulowanym w rozdziale 3 ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych)
zgodnie z art. 27 stosuje siê odpowiednio
przepisy ustawy o w³asnoci lokali (z
pewnymi zastrze¿eniami).
Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 24
czerwca 1994 r. o w³asnoci lokali, samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwa³ymi cianami w obrêbie budynku izba lub zespó³ izb przeznaczonych
na sta³y pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi s³u¿¹ zaspakajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.
Stosuje siê to odpowiednio równie¿ do samodzielnych lokali wykorzystywanych
zgodnie z przeznaczeniem na cele inne ni¿
mieszkanie.
Spe³nienie wymagañ w zakresie samodzielnego lokalu stwierdza starosta w formie zawiadczenia (art. 2 ust. 3 ustawy o
w³asnoci lokali). Mo¿na wiêc podzieliæ
wiêkszy samodzielny lokal na mniejsze
samodzielne lokale, o ile starosta stwierdzi (w formie zawiadczenia), ¿e spe³niaj¹
one wymogi art. 2 ust. 2 ustawy o w³asnoci lokali.
Art. 172 ust. 5 ustawy o spó³dzielniach
mieszkaniowych stwarza wiêc tylko zakaz zbycia prawa do czêci lokalu, który
prowadzi do zlikwidowania, w danym
momencie, samodzielnoci tego lokalu.
Sytuacja ta jednak w czasie mo¿e siê
zmieniaæ przy zachowaniu wymogów art.

111

2 ust. 2 i 3 ustawy o w³asnoci lokali.
Trybuna³ w pkt 9 sentencji wyroku
stwierdzi³, ¿e art. 173 ust. l pkt l i ust. 2.
ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych
jest niezgodny z art. 64 ust. 2 Konstytucji. Trybuna³ stan¹³ na stanowisku, ¿e regulacja dotycz¹ca warunków nabycia
spó³dzielczego w³asnociowego prawa do
lokalu jako prawa rzeczowego zbli¿onego tylko do prawa w³asnoci nie mo¿e byæ
podobna do dotycz¹cej nabycia w³asnoci lokalu. Prawo wy¿sze nie mo¿e mieæ
podobnej ceny jak prawo ni¿sze.
Nie zgadzam siê z tym pogl¹dem opartym na jednym z omówionych wczeniej
krytycznie za³o¿eñ wyroku o istnieniu, w
sensie konstytucyjnym, praw wy¿szych
i praw ni¿szych do lokali i o wypieraniu
przez prawo wy¿sze prawa ni¿szego.
Art. 173 jest logiczn¹ konsekwencj¹ konstytucyjnoci art. 171 ust. 1- 4. Trybuna³
w pkt 7 sentencji wyroku stwierdzi³ za,
¿e art. 171 ust. l, 2, 3 i 4 jest zgodny zarówno z art. 64 ust. 2. jak i art. 32 Konstytucji.
Trybuna³ w pkt 14 sentencji wyroku
stwierdzi³, ¿e art. 42 ust. l ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych w zakresie, w
jakim wyznacza pocz¹tek biegu realizacji przewidzianego w nim obowi¹zku
spó³dzielni mieszkaniowej, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji. Pogl¹d ten oparty
jest na omówionym wczeniej za³o¿eniu
Trybuna³u, ¿e ochrona autonomii spó³dzielni jako korporacyjnej osoby prawnej
musi ust¹piæ przed podniesionym do rangi konstytucyjnej rozwi¹zaniem ustawowym o nakazie przekszta³cenia na ¿¹danie cz³onka spó³dzielczego w³asnociowego prawa do lokalu w odrêbn¹ w³asnoæ lokalu. Oznacza to w sensie materialnym faktyczne (nie formalne) opuszczenie przez cz³onka spó³dzielni mieszkaniowej w obecnym jej kszta³cie.
Konsekwencj¹ przyjêcia wskazanego
za³o¿enia, do którego odnios³em siê ju¿
wczeniej bardzo krytycznie, jest uznanie za niekonstytucyjne tych rozwi¹zañ,
które nie zapewniaj¹ jego dostatecznie
szybkiej realizacji. Jeli chodzi o art. 42
ust. l w brzmieniu nadanym ustaw¹ z dnia
19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw, to nak³ada on na spó³dzielniê mieszkaniow¹ obowi¹zek okrelenia odrêbnej w³asnoci wszystkich lokali
mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu nie w okresie 24 miesiêcy od dnia wejcia w ¿ycie ustawy, ale w okresie 24 miesiêcy od dnia z³o¿enia pierwszego wniosku o wyodrêbnienie w³asnoci.
Je¿eli nikt takiego wniosku nie z³o¿y postêpowanie nie zostanie wszczête. Zarzut

