Zmiany w Spó³dzielniach mieszkaniowych c.d.

Podzia³ Spó³dzielni
na ¿¹danie mniejszoci
We wrzeniowym i grudniowym numerze My z KSM (Nr 44/3/2005 i 45/ 4/2005) opisa³em
najwa¿niejsze zmiany ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz przepisów Prawa
spó³dzielczego z 1982r. wprowadzone nowelizacj¹ z dnia 3 czerwca 2005 r. Obecna, trzecia
czêæ opisu owych zmian, koñczy cykl informacji na ten temat.

Podzia³ Spó³dzielni na ¿¹danie
grupy cz³onków
W ostatnim okresie w przeciwstawnych
kierunkach zmieniane by³y przez w³adze
pañstwowe koncepcje funkcjonowania
spó³dzielczoci mieszkaniowej. Ta ingerencja we w³asnoæ spó³dzielcz¹ (od 1990 r.
uwa¿ana jest za w³asnoæ prywatn¹) mo¿e
zagra¿aæ stabilnoci i trwa³oci konkretnych spó³dzielni. Istotne zmiany nastêpuj¹
od 2000 r., m.in.:
- ustaw¹ z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych, obywatele
pozbawieni zostali mo¿liwoci zawierania
ze spó³dzielni¹ umowy o ustanowienie
spó³dzielczego, w³asnociowego prawa do
lokalu,
- wprowadzono dla spó³dzielni ustawowy obowi¹zek przekszta³cania, na wniosek cz³onków, lokatorskich i spó³dzielczych w³asnociowych praw do lokali w
zupe³nie odrêbna od w³asnoci spó³dzielczej w³asnoæ lokali,
- pomniejszono rolê i znaczenie statutów
spó³dzielni, traktowanych przecie¿ jako
wyraz woli samych spó³dzielców, na
rzecz bezwzglêdnie obowi¹zuj¹cych przepisów ustawy, ograniczaj¹c tym samodzielnoæ i samorz¹dnoæ spó³dzielni,
- dokonano okrelonych zmian w dotychczasowych zasadach zarz¹dzania spó³dzielni¹ przez jej cz³onków i wybrane przez
nich organy, m.in. przez ustanowienie normy, i¿ cz³onkowie spó³dzielni, bêd¹cy w³acicielami lokali w danej nieruchomoci
(budynku) mog¹ wiêkszoci¹ g³osów tych
cz³onków podj¹æ uchwa³ê o podziale spó³dzielni, z wydzielonego maj¹tku utworzyæ
now¹ spó³dzielniê. W podjêciu tej uchwa³y nie mog¹ uczestniczyæ pozostali cz³onkowie spó³dzielni, zajmuj¹cy w tym budynku lokale na warunkach spó³dzielczego
prawa (lokatorskiego i w³asnociowego).
W ustawie z 15 grudnia 2000 r. dodano do
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Prawa Spó³dzielczego bardzo kontrowersyjny art. 108 a, w którym uregulowano
szczególny tryb tzw. szybkiego podzia³u
Spó³dzielni na ¿¹danie grupy cz³onków
bêd¹cych mniejszoci¹ wród cz³onków
spó³dzielni. Dawa³o to mo¿liwoæ oddzielenia siê np. jednego osiedla, zespo³u budynków, a nawet jednego bloku (skrelony przez ustawê z 19.12.2002 r. a przywrócony wyrokiem TK z 20.04.2005 r.).
W ustawodawczej koncepcji z 2000 r., w
pewnej perspektywie czasowej mia³yby
funkcjonowaæ w dotychczasowych zasobach spó³dzielni mieszkaniowej tylko dwie
formy: najem w postaci spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu (prawa niezbywalnego i nie dziedziczonego) oraz
odrêbna, w³asnoæ lokali.
Wiadomo, ¿e odrêbna w³asnoæ lokali
oznacza, w sensie prawnym, wyjcie ze
spó³dzielni mieszkaniowej i uwolnienie siê
od jej nadzoru.
W³aciciele odrêbnych lokali w domach
wielomieszkaniowych, którzy zrezygnowali z cz³onkostwa w spó³dzielni, potrzebuj¹
tylko wyboru okrelonej formy zarz¹du dla
wspólnie u¿ytkowanych nieruchomoci
(elementów budynku i gruntu, z którym
jest on zwi¹zany), bowiem s¹ ich wspó³w³acicielami. W³aciciel lokalu ma zatem
prawo do wspó³korzystania ze spó³dzielni¹ z nieruchomoci wspólnej, ale i obowi¹zek pokrywania kosztów zarz¹du.
Sposób sprawowania tego zarz¹du nieruchomoci¹ wspóln¹ mo¿e byæ bardzo
ró¿ny, np.:
- jako zarz¹d powierzony spó³dzielni
mieszkaniowej, która jest wspó³w³acicielem nieruchomoci (rozwiazanie przewidziane w art. 27 ust.2 ustawy z dn. 15 grudnia 2000 r.),
- w³aciciele lokali powo³aj¹ wspólnotê
mieszkaniow¹ w budynku, gdy nie ma ju¿
ani jednego lokalu nale¿¹cego do spó³dzielni, a ¿aden z w³acicieli nie jest cz³on-

kiem spó³dzielni (art.26 ustawy),
- wiêkszoæ w³acicieli lokali w budynku
w danej nieruchomoci mo¿e podj¹æ
uchwa³ê, ¿e w zakresie ich praw i obowi¹zków oraz zarz¹du nieruchomoci¹ wspóln¹ bêd¹ mia³y zastosowanie przepisy ustawy z 1994 r. o w³asnoci lokali (art. 241 ustawy) i powierzyæ zarz¹d osobie fizycznej
lub prawnej,
- w³aciciele odrêbnych praw do lokalu
mog¹ utworzyæ spó³dzielniê, która wiadczyæ bêdzie us³ugi w zakresie zarz¹dzania
ich czêci¹ wspóln¹ budynku (musi ona
u³o¿yæ swoje relacje w zarz¹dzaniu ze spó³dzielni¹ mieszkaniow¹).
Wszystkie te sposoby zarz¹dzania nieruchomociami wspólnymi bêd¹ zupe³nie
czym innym ni¿ istniej¹ce obecnie spó³dzielnie mieszkaniowe. Wed³ug tej koncepcji z 2000 r. nastêpowaæ bêdzie stopniowa likwidacja obecnej spó³dzielczoci
mieszkaniowej.
Inna koncepcja spó³dzielczoci mieszkaniowej zosta³a przyjêta w noweli ustawy z
19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych. Jakkolwiek
ustawodawca w tej ustawie cofn¹³ zakaz
ustanawiania spó³dzielczego w³asnociowego prawa do lokalu, to Trybuna³ Konstytucyjny zakwestionowa³ konstytucyjnoæ owej zmiany z 2002 r., o czym pisa³em
szeroko w My z KSM z wrzenia 2004 r.
Na tle tych zmian, w konsekwencji wejcia w ¿ycie wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z 20 kwietnia 2005 r., od¿y³y
przepisy art. 108 a Prawa Spó³dzielczego
w brzmieniu, jakie mia³y w ustawie z 15
grudnia 2000 r.
Obecnie nale¿y je traktowaæ tak, jakby
nigdy nie zosta³y uchylone. TK uzna³, ¿e
obowi¹zywanie szczególnego trybu podzia³u spó³dzielni na ¿¹danie grupy cz³onków, których prawa i obowi¹zki maj¹tkowe s¹ zwi¹zane z wyodrêbnion¹ organizacyjnie jednostk¹ spó³dzielni (np. Osiedla)
lub z czêci¹ maj¹tku spó³dzielni, która
nadaje siê do takiego wyodrêbnienia (posiadaj¹cych prawo odrêbnej w³asnoci
lokalu w danej nieruchomoci), a bêd¹cy
mniejszoci¹ wród cz³onków spó³dzielni
jest konieczne, bowiem zapewnia pe³n¹

