W³asnociowe przed
przed Tr
Trybuna³em
Osoba, której przys³uguje spó³dzielcze w³asnociowe prawo do lokalu i nie jest
cz³onkiem spó³dzielni (brak wiêzi organizacyjnej), ponosi ryzyko ekonomiczne zwi¹zane
z funkcjonowaniem spó³dzielni oraz obci¹¿eniami ustanawianymi przez spó³dzielniê na
jej maj¹tku. Jednak¿e brak zwi¹zania prawa do lokalu z cz³onkostwem w spó³dzielni
ogranicza mo¿liwoæ sprawowania kontroli jej organów w zakresie rozporz¹dzania tym
prawem. Takie s¹ skutki wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego.
Ustawa o spó³dzielniach z 29 X 1920 r.
nie zna³a instytucji spó³dzielczego w³asnociowego prawa do lokalu. Co wiêcej, nie
zawiera³a nawet przepisów o dostarczaniu
mieszkañ cz³onkom.
Cz³onkowie spó³dzielni mieszkaniowych
funkcjonuj¹cych w okresie miêdzywojennym nabywali prawo do lokalu na warunkach okrelonych przez ogólnie obowi¹zuj¹ce przepisy tj. w ramach stosunku najmu
albo przez ustanowienie odrêbnej w³asnoci
lokalu zgodnie z przepisami rozporz¹dzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z 1934 r. o w³asnoci lokalu. Rozbudowana regulacja problematyki spó³dzielczoci mieszkaniowej
maj¹ca na celu dostarczanie mieszkañ swym
cz³onkom, znalaz³a siê w przepisach ustawy
z dnia 17 lutego 1961 r. o spó³dzielniach i
ich zwi¹zkach. Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych cz³onków odbywa³o siê w zale¿noci od trzech rodzajów spó³dzielni i tak:
- w spó³dzielniach mieszkaniowych potocznie nazywanych lokatorskimi, w postaci niezbywalnego spó³dzielczego prawa do
lokalu o charakterze obligacyjnym (najem),
- w spó³dzielniach budowlano-mieszkaniowych potocznie nazywanych w³asnociowymi w postaci spó³dzielczego prawa
do lokalu bêd¹cego ograniczonym prawem
rzeczowym na nieruchomoci spó³dzielni,
zwanych powszechnie w praktyce jako w³asnociowe,
- w spó³dzielczych zrzeszeniach budowy
domów jednorodzinnych w postaci nabycia
przez cz³onków w³asnoci tych domów wraz
z dzia³kami, na których zosta³y wzniesione.
Cz³onkostwo w owych spó³dzielczych zrzeszeniach zwi¹zane by³o tylko na okres realizacji budowy domów.
Spó³dzielcze w³asnociowe prawo do lokalu, ostatecznie pod t¹ nazw¹ wprowadzone zosta³o w ustawie Prawo Spó³dzielcze z
dnia 16 wrzenia 1982 r. Uregulowano w nim
równie¿ roszczenie o przekszta³cenie prawa
lokatorskiego w prawo w³asnociowe, ale nie
przewidziano mo¿liwoci przekszta³cenia
spó³dzielczego w³asnociowego prawa do lokalu mieszkalnego w od rêbn¹ w³asnoæ.
Po 18 latach funkcjonowania tej instytucji
w obrocie prawnym, ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych
znios³a mo¿liwoæ ustanowienia spó³dzielczego w³asnociowego prawa do lokalu, nie eliminuj¹c go jednak z katalogu ograniczonych
praw rzeczowych. Ustawodawca nie zdecy-
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dowa³ siê równie¿ na przekszta³cenie z mocy
ustawy praw tego typu w prawo odrêbnej w³asnoci lokalu. Ostatecznie zwyciê¿y³o rozwi¹zanie kompromisowe wprowadzone ustaw¹
z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o
spó³dzielniach mieszkaniowych, która niemal
w identycznym kszta³cie przywróci³a instytucjê spó³dzielczego w³asnociowego prawa
do lokalu jako prawa podmiotowego.

Trybuna³ rozpozna³
Trybuna³ Konstytucyjny rozpozna³
wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich
w sprawie konstytucyjnoci niektórych przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
spó³dzielniach mieszkaniowych i w wyroku z dnia 30 marca 2004 r Sygn. akt K 32/
03 m.in. orzek³, ¿e art. 172 ust. 2 ustawy
uzale¿niaj¹cy skutecznoæ zbycia spó³dzielczego w³asnociowego prawa do lokalu od przyjêcia nabywcy w poczet cz³onków Spó³dzielni i art. 178 ust. 1 ustawy o
s.m.) przewiduj¹cy wyganiêcie z mocy
prawa spó³dzielczego w³asnociowego
prawa do lokalu na skutek utraty cz³onkostwa, w sposób istotny ograniczaj¹
wykonywanie prawa w³asnoci.
Zdaniem Trybuna³u brak jest ekonomicznego uzasadnienia dla wprowadzenia odrêbnych rozwi¹zañ dotycz¹cych
z jednej strony spó³dzielczego w³asnociowego prawa do lokalu, z drugiej prawa odrêbnej w³asnoci lokalu. Wprowadzenie przez ustawodawcê rozwi¹zañ,
w których trudno wskazaæ ró¿nice w treci obu praw podmiotowych (prawa w³asnoci i spó³dzielczego prawa w³asnociowego), przy jednoczesnym zró¿nicowaniu ich ochrony jest niedopuszczalne i
sprzeczne odpowiednio z art. 64 ust. 1
i art. 64 ust. 2 Konstytucji.
W ten sposób od 15 kwietnia 2004 r. tj. z
dniem og³oszenia tego wyroku w Dzienniku
Ustaw straci³y swoj¹ moc przepisy w zakresie okrelonym przez Trybuna³, a spó³dzielcze w³asnociowe prawo do lokalu sta³o siê
prawem niewygaszalnym, praktycznie ca³kowicie podobne do prawa odrêbnej w³asnoci lokalu. Mo¿na powiedzieæ, ¿e ustawa z 15 grudnia 2000 r. o spó³dzielniach
mieszkaniowych dwukrotnie ju¿ nowelizowana, wprowadzi³a niejasnoci prawne, kilka rodzajów praw do maj¹tku (bodaj cztery
rodzaje prawa w³asnoci z odrêbnymi roz-

wi¹zaniami) i wynikaj¹ce st¹d konflikty w
praktyce.
Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego jest
bardzo wa¿nym rozstrzygniêciem, zmieniaj¹cym niektóre fundamentalne zasady spó³dzielczego systemu zaspokajania potrzeb lokalowych, a szczególnie relacje miêdzy
cz³onkostwem w Spó³dzielni, a spó³dzielczym w³asnociowym prawem do lokalu.
Oczyszcza okrelone tu pole prawne, czyni¹c nowe prawo jednoznacznym i klarownym.Wcale to nie oznacza likwidacji obecnych form dzia³alnoci Spó³dzielni mieszkaniowych.

Skutki wyroku Trybuna³u
Oto niektóre istotne aspekty wyroku dla
dzia³alnoci Spó³dzielni:
1) Spó³dzielcze w³asnociowe prawo do
lokalu nie mo¿e powstaæ bez uprzedniego istnienia stosunku cz³onkostwa nowo wybudowanego jak i z odzysku, natomiast w dalszym
obrocie prawo to od takiego stosunku jest ca³kowicie niezale¿ne.
Zatem, po og³oszeniu wyroku Trybuna³u
Konstytucyjnego nastêpuje ca³kowite rozerwanie zwi¹zku miedzy cz³onkostwem w spó³dzielni, a spó³dzielczym w³asnociowym prawem do lokalu nabytym w obrocie wtórnym.
Mo¿na wiêc mieæ prawo do mieszkania
w³asnociowego i w ogóle nie byæ cz³onkiem
Spó³dzielni. Osoba, której przys³uguje spó³dzielcze w³asnociowe prawo do lokalu, to
osoba uprawniona z tytu³u tego prawa.
Wyrok TK oznacza zatem, ¿e cz³onkostwo w Spó³dzielni jest tylko form¹ wiêzi organizacyjnej i ma charakter wybitnie niemaj¹tkowy. Nast¹pi³o wiêc zrównanie praw do
mieszkania, jako w³asnoci odrêbnej lokalu,
ze spó³dzielczym w³asnociowym prawem
do lokalu. Gdy osoba uprawniona z tytu³u
spó³dzielczego w³asnociowego prawa do
lokalu nie jest cz³onkiem Spó³dzielni obowi¹zana jest jednak uczestniczyæ w wydatkach zwi¹zanych z eksploatacj¹, utrzymaniem lokalu i korzystaniem z nieruchomoci
stanowi¹cych mienie Spó³dzielni i przeznaczonych do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkuj¹ce w budynku czy osiedlu.
Podstaw¹ do naliczenia i egzekwowania
nale¿nych op³at z tych tytu³ów jest art. 4 ust.
1, w zwi¹zku z art. 4 ust. 6 ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych. Niezale¿nie od
tego Spó³dzielnia mo¿e ¿¹daæ wp³at na fundusz remontowy, a osobom nie bêd¹cym
cz³onkami nie przys³uguje prawo do po¿ytków z dzia³alnoci Spó³dzielni np. z wp³ywów z najmu lokali u¿ytkowych, z których
korzystaj¹ cz³onkowie (w 2003 r. w KSM dop³acono do ka¿dego mieszkania rednio 17
z³ miesiêcznie na koszty eksploatacji i remon-

