Zmiany w spó³dzielniach mieszkaniowych

Nowe zasady przekszta³cania
przekszta³cania mieszkañ
Wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego z 20 kwietnia 2005 r. w sprawie niezgodnoci
z Konstytucj¹ niektórych przepisów ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych oraz ustawy
Prawo spó³dzielcze, który wszed³ w ¿ycie 28 kwietnia br. zakwestionowa³ m.in.
konstytucyjnoæ przepisów dotycz¹cych warunków finansowych przekszta³ceñ
lokatorskich praw do mieszkañ we w³asnociowe oraz odes³anie do statutu - uchylaj¹c je.
Od tego dnia spó³dzielnie zawiesi³y czynnoci zwi¹zane z przekszta³caniem, bowiem przesta³a obowi¹zywaæ ustawowa
oraz statutowa ich podstawa. Z dniem 22
lipca br. wesz³y w ¿ycie przepisy nowelizuj¹ce ustawê o spó³dzielniach mieszkaniowych, któr¹ w dniu 3 czerwca w 2005 r.
uchwali³ Sejm RP (Dz.U. Nr 122 poz. 1024).
Z tym dniem ruszy³y równie¿ przekszta³cenia praw do mieszkañ, ale ju¿ wed³ug
innych zasad.

Nowe zasady
Przed 28 kwietnia br. ka¿da spó³dzielnia
mieszkaniowa mia³a swoje okrelone zasady finansowe dotycz¹ce przekszta³ceñ.
Okrela³y je statuty. Ró¿na te¿ by³a wysokoæ bonifikat. Pisa³em o tym w My z
KSM z marca 2004 r. na str. 4 i 5. Nowelizacja ustawy przewiduje, ¿e zasady przekszta³ceñ praw lokatorskich w spó³dzielcze w³asnociowe, albo w prawo odrêbnej w³asnoci lokalu bêd¹ wynika³y tylko
z ustawy, a wysokoæ bonifikat nie bêdzie
ustalana jak dotychczas w statucie przez
spó³dzielniê, tylko dok³adnie okrelona
jest w art. 111 ust. 1 pkt 5 wspomnianej
ustawy. Cz³onek spó³dzielni, który chce
przekszta³ciæ swoje lokatorskie prawo do
mieszkania, musi wp³aciæ ró¿nicê pomiêdzy wartoci¹ rynkow¹ mieszkania, ustalon¹ przez rzeczoznawcê, a wartoci¹ zwaloryzowanego wk³adu mieszkaniowego.
Je¿eli spó³dzielnia skorzysta³a z pomocy
uzyskanej ze rodków publicznych lub z
innych rodków, tê wspomnian¹ ró¿nicê
zmniejsza siê o 50% (dotychczas w KSM
bonifikata wynosi³a 60%).
O wielkoci bonifikaty decyduje wiêc
wysokoæ udzielonej spó³dzielni w przesz³oci pomocy kredytowej (patrz ramka).
Ustawa nie przewiduje ¿adnych dodatkowych warunków aby otrzymaæ bonifikatê.
Choæ bonifikata jest dochodem cz³onka,
to art. 122 znowelizowanej ustawy zwalnia
go z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Przy tym
rodzaju przekszta³ceñ nie jest wymagana
forma notarialnej umowy. Wystarczy umowa ze spó³dzielni¹.

Analogiczne zasady jak przy przekszta³ceniu lokatorskiego prawa do mieszkania
w spó³dzielcze w³asnociowe, obowi¹zuj¹ równie¿ przy przekszta³ceniu lokatorskiego prawa w tzw. odrêbn¹ w³asnoæ lokalu.
Nowoci¹ s¹ tutaj równie¿ 50% bonifikaty udzielane na zasadach jak przy przekszta³ceniu lokatorskiego we w³asnociowe. Procedura postêpowania nie jest jednak taka sama. Konieczna jest w tych przypadkach wczeniejsza uchwa³a zarz¹du
spó³dzielni okrelaj¹ca przedmiot odrêbnej w³asnoci lokalu, dla ka¿dej nieruchomoci i umowa notarialna przeniesienia
w³asnoci wraz z prawem do gruntu. Powstaje tu kwestia kosztów notariusza, kosztów s¹dowych za³o¿enia ksiêgi wieczystej
i dokonania w niej wpisów, a tak¿e kosztów wyceny mieszkania przez rzeczoznawcê. Wszystkie koszty ponosi cz³onek zainteresowany przekszta³ceniem tytu³u
prawnego do mieszkania.

Konsekwencje wyroku
Trybuna³u Konstytucyjnego
Prace nad nowelizacj¹ ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych by³y ju¿ na
ukoñczeniu, kiedy TK wyda³ wyrok z 20
kwietnia 2005 r. kwestionuj¹cy konstytucyjnoæ niektórych przepisów starej
ustawy i wskutek uwarunkowañ legislacyjnych nie mo¿na by³o w tej nowelizacji
uwzglêdniæ jego konsekwencji. Wyrok
Trybuna³u Konstytucyjnego skomplikowa³ sprawy cz³onkom posiadaj¹cym lokatorskie prawo do mieszkania.
Najogólniej mówi¹c orzek³ bowiem, ¿e
spó³dzielnia nie mo¿e za te same pieni¹dze
ustanawiaæ praw do spó³dzielczych mieszkañ w³asnociowych i praw do mieszkañ z
odrêbn¹ w³asnoci¹ (koszty budowy czy
nabycia praw do tych mieszkañ s¹ takie
same) czyli praw s³abszych (mieszkania
w³asnociowe, które pozostaj¹ w³asnoci¹
spó³dzielni) i silniejszych (z odrêbn¹ w³asnoci¹, które staj¹ siê w³asnoci¹ cz³onka). Z orzeczenia TK wynika, ¿e przekszta³cenia lokatorskich mieszkañ w spó³dzielcze w³asnociowe prawo powinny byæ
tañsze od tych na odrêbn¹ w³asnoæ.

Có¿ zrobiæ, skoro znowelizowana ustawa
przewiduje jednakowe wysokoci bonifikaty (po 50%) przy przekszta³ceniu lokatorskich praw we w³asnociowe oraz w
prawo odrêbnej w³asnoci. Nie by³oby
problemu gdyby by³y one zró¿nicowane,
a tak przepisy znowelizowanej ustawy
znów s¹ u³omne i w tej czêci mog¹ byæ
oceniane jako niezgodne z Konstytucj¹,
bo nie uwzglêdniaj¹ skutków wyroku Trybuna³u. Mimo radykalnych zmian czerwcowa nowelizacja ustawy o spó³dzielniach
mieszkaniowych nie uwzglêdni³a równie¿
w wielu innych przypadkach kwietniowego wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego.
Wymagaæ zatem bêdzie kolejnej nowelizacji, ale ju¿ w nowym Sejmie. TK kwestionuje konstytucyjnoæ przepisów, które
mówi¹ o warunkach finansowych ustanawiania spó³dzielczego w³asnociowego
prawa do lokalu (mieszkania, lokalu u¿ytkowego, gara¿u) czyli o wysokoci wk³adu budowlanego. Utrata wa¿noci tych
przepisów spowodowa³a, ¿e w praktyce
Spó³dzielnia mo¿e zawieraæ umowy na
budowê lokali, dla których ustanowione
bêdzie tylko prawo odrêbnej w³asnoci.
Nie mo¿na bêdzie ustanawiaæ nowych
praw dla spó³dzielczych mieszkañ w³asnociowych, a w przysz³oci zapewne przekszta³caæ praw lokatorskich w spó³dzielcze w³asnociowe prawo do lokalu. Jak
bowiem wprowadziæ do przepisów zró¿nicowanie wysokoci wk³adu budowlanego, by wybudowanie mieszkania w³asnociowego by³o tañsze od mieszkania
z odrêbn¹ w³asnoci¹.
Moim zdaniem to nie jest mo¿liwe.
MACIEJ SOLARZ
Co to jest pomoc publiczna?
W latach 1950 do 1980 roku pañstwo umarza³o w ciê¿ar bud¿etu czêæ
kredytów zaci¹gniêtych przez spó³dzielniê na budowê mieszkañ m.in. lokatorskich. To umorzenie to inaczej
mówi¹c pomoc publiczna. Przyk³ad:
wartoæ rynkowa mieszkania wynosi
100 tys. z³otych, a zwaloryzowany
wk³ad mieszkaniowy 60% tej wartoci. Pomoc pañstwa wynosi³a wiêc
40% wartoci lokalu, tj. 40 tys. z³. Bonifiata wyniesie po³owê tej wartoci.
Za przekszta³cenie prawa lokatorskiego w spó³dzielcze w³asnociowe
trzeba bêdzie zap³aciæ 20 tys. z³otych.
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