Kolejne zmiany ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych?

Nowe pomys³y ju¿ w Sejmie
Od listopada 2005 r. wp³ywaj¹ do marsza³ka Sejmu projekty zmian w ustawie o
spó³dzielniach mieszkaniowych oraz zmianie niektórych innych ustaw. Nowe pomys³y
na funkcjonowanie spó³dzielni mieszkaniowych zg³osili: Klub Parlamentarny Ligi Polskich
Rodzin. (Ta sama grupa pos³ów - wnioskodawców projektu z³o¿y³a 7 listopada 2005 r. w
Trybunale Konstytucyjnym wniosek o stwierdzenie niezgodnoci z Konstytucj¹ szeregu
przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych,
znowelizowanych przez Sejm 3 czerwca 2005 r.), Klub Parlamentarny Prawa i
Sprawiedliwoci, Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej, Senat RP, (w wersji z 26
kwietnia 2006 r.), Rz¹d RP (w wersji z l czerwca 2006 r.).
W ocenie Krajowej Rady Spó³dzielczej i
Zwi¹zku Rewizyjnego Spó³dzielni Mieszkaniowych RP tylko projekt rz¹dowy nie
zawiera rozwi¹zañ szkodliwych dla spó³dzielni i jej cz³onków.
Pozosta³e cztery projekty proponuj¹
zmiany ra¿¹co niekorzystne, zagra¿aj¹ce
prawno-ekonomicznym podstawom dzia³ania spó³dzielni. Oto niektóre z nich:
 skrela siê przepisy ustalaj¹ce zasady
przekszta³cania lokatorskiego prawa w
spó³dzielcze w³asnociowe prawo do lokalu i wprowadza zakaz ustanawiania spó³dzielczego w³asnociowego prawa do lokali nowowybudowanych i z odzysku,
 podstawow¹ form¹ prawn¹ korzystania z lokalu jest odrêbna w³asnoæ. Niezrozumia³ym jest zatem ograniczenie cz³onkom swobody wyboru formy prawnej do
u¿ytkowania lokalu,
 zasadniczy sprzeciw budzi próba arbitralnej ingerencji ustawodawcy w zadysponowanie maj¹tkiem spó³dzielni mieszkaniowych. Bowiem nowe zasady rozliczeñ
finansowych z tytu³u przekszta³cania lokatorskich praw na w³asnociowe mia³yby byæ dokonywane za odp³atnoci¹ rzêdu kilku czy kilkunastu z³otych. Spó³dzielnie maj ¹ równoczenie utraciæ przychody
z tytu³u przekszta³cania praw lokatorskich
na w³asnociowe,
 stwarza siê mo¿liwoæ przenoszenia
w³asnoci lokalu na cz³onków, którzy nie
ureguluj ¹ wczeniej zobowi¹zañ finansowych wobec spó³dzielni. Propozycja, by
wobec zad³u¿onych cz³onków stosowaæ
zabezpieczenie d³ugu hipotek¹ na odrêbnej w³asnoci lokalu jest praktycznie uwolnieniem tych cz³onków od sp³aty d³ugu.
Jak wiadomo, obecne przepisy nie daj¹
mo¿liwoci wyeksmitowania d³u¿nika, a
ustanowienie hipoteki nie zapewnia spó³dzielni rodków na pokrycie zobowi¹zañ
finansowych z tytu³u dostaw np. wody,
ciep³a czy wywozu mieci,

 istotne zastrze¿enia budzi propozycja
rozszerzenia administracyjnego nadzoru
Ministra Budownictwa nad dzia³alnoci¹
spó³dzielni mieszkaniowych wraz z wyposa¿eniem Ministra w uprawnienia w³adczo
- nakazowe w tym zakresie,
 nie znajduje równie¿ uzasadnienia ingerencja w prawo w³asnoci spó³dzielni
mieszkaniowej i wprowadzania ograniczeñ
o daleko id¹cym zakresie oraz ustanawiania norm dla spó³dzielni niezgodnych z
konstytucyjn¹ zasad¹ równego traktowania podmiotów zbiorowych (osób prawnych).
Ponadto niektóre zmiany zmierzaj¹ do:
 wprowadzenia krótkiego okresu sprawowania mandatu przez wybranych na
zebraniach grup cz³onkowskich przedstawicieli na Zebranie; przedstawiciel maksymalnie l rok. Osoba, która by³a przedstawicielem mo¿e byæ wybierana ponownie,
 pracownicy spó³dzielni nie mog¹ wchodziæ w sk³ad innych organów spó³dzielni
ni¿ zarz¹d,
 przed³u¿enia do trzech miesiêcy okresu
wyprzedzenia w jakim spó³dzielnia obowi¹zana jest poinformowaæ u¿ytkowników
lokali o podwy¿ce op³at,
 podwy¿ka op³at mo¿e byæ kwestionowana na drodze s¹dowej. Do dnia uprawomocnienia siê orzeczenia s¹du, koñcz¹cego postêpowanie w sprawie kwestionowania zasadnoci podwy¿ki op³at, osoba
kwestionuj¹ca podwy¿kê op³at uiszcza
swoje zobowi¹zania w dotychczasowej
wysokoci, a nie tak, jak jest to obecnie w podwy¿szonej kwocie. Ciê¿ar udowodnienia zasadnoci podwy¿ki zosta³ przeniesiony na Spó³dzielniê,
 wprowadzenia obowi¹zku prowadzenia
przez spó³dzielniê dla ka¿dej nieruchomoci ewidencji wydatków na konserwacjê,
utrzymanie porz¹dku i czystoci, dostawê
energii elektrycznej i cieplnej, wody, eks-

ploatacjê dwigów, podatki, p³ace, utrzymanie terenów zielonych - obowi¹zuj¹cych cz³onków proporcjonalnie do powierzchni posiadanego lokalu,
 utworzenie przez spó³dzielniê odrêbnego dla ka¿dej nieruchomoci funduszu na
remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na taki fundusz odpowiadaj¹ wielkoci
udzia³u u¿ytkownika lokalu w nieruchomoci wspólnej, w której jest lokal po³o¿ony. W przypadku uchwalenia tych zmian
w ustawie,
 spó³dzielnia nie bêdzie ju¿ mog³a ustalaæ w sposób dowolny wysokoci wp³at
na fundusz remontowy,
 obowi¹zku spó³dzielni og³oszenia publicznej sprzeda¿y lokalu (aukcja, przetarg), dla którego wygas³o spó³dzielcze
lokatorskie prawo celem ustanowienia prawa odrêbnej w³asnoci tego lokalu,
 rezygnacji z przes³anki wspólnego zamieszkiwania przy dochodzeniu roszczeñ
przez uprawnione osoby w przypadku
wyganiêcia spó³dzielczego lokatorskiego
prawa do mieszkania,
 wprowadzenia regulacji zawieraj¹cych
wyodrêbnienie i okrelenie op³at zale¿nych
i niezale¿nych od spó³dzielni. Projekt rz¹dowy za op³aty niezale¿ne rozumie op³aty
za dostawê wody, gazu, energii, odbiór cieków i odpadów. Op³aty te mog¹ byæ pobierane przez spó³dzielniê tylko w przypadkach, gdy cz³onkowie, w³aciciele lokali niebêd¹cy cz³onkami oraz osoby niebêd¹ce
cz³onkami spó³dzielni którym przys³uguje
spó³dzielcze w³asnociowe prawo do lokalu nie maj¹ zawartej umowy bezporednio z
dostawc¹ mediów lub dostawc¹ us³ug. Do
op³at niezale¿nych od spó³dzielni zalicza siê
równie¿ przypadaj¹ce na lokal op³aty za
u¿ytkowanie wieczyste gruntu oraz podatek od nieruchomoci. Op³aty zale¿ne od
spó³dzielni wi¹¿¹ siê z eksploatacj¹ i utrzymaniem nieruchomoci.
Szereg proponowanych zmian dotychczasowych przepisów tak¿e tu nie wymienionych jest wewnêtrznie sprzeczna lub
zosta³y ju¿ uregulowane w innych ustawach oraz orzeczeniach Trybuna³u Konstytucyjnego.
Na ostateczne rozwi¹zanie omawianych
tu problemów spó³dzielni mieszkaniowych
mylê, ¿e nie trzeba nam bêdzie d³ugo czekaæ.
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