mo¿liwoæ zbycia czêci lokalu spe³niaj¹cej wymagania odrêbnego lokalu okrelone w art. 2 ust. l tej ustawy, jest niezgodny z art. 64 Konstytucji,
4) punktu 9 sentencji wyroku stwierdzaj¹cego, ¿e art. 173 ust. l pkt l i ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych jest niezgodny z
art. 64 ust. 2 Konstytucji.
W wymienionym wy¿ej zakresie uwa¿am
wskazane w punkcie l, 2, 3 i 4 przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó³dzielniach
mieszkaniowych za zgodne z przywo³anymi wzorcami konstytucyjnymi.
Zg³aszam tak¿e zdanie odrêbne do punktu 14 sentencji wyroku, stwierdzaj¹cego,
¿e art. 42 ust. l ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych
w zakresie w jakim wyznacza pocz¹tek
terminu realizacji przewidzianego w nim
obowi¹zku spó³dzielni mieszkaniowej,
jest niezgodny z art. 2 Konstytucji. W powo³anym zakresie art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. jest,
moim zdaniem, zgodny z art. 2 Konstytucji.
Uwa¿am natomiast, ¿e art. 42. ust. 1
w takim zakresie, w jakim pomija mo¿liwoæ dochodzenia na drodze s¹dowej
przewidzianego nim obowi¹zku spó³dzielni mieszkaniowej jest niezgodny z
art. 2 i art. 64 Konstytucji. Termin utraty mocy obowi¹zuj¹cej wskazanej przeze mnie czêci przepisu powinien byæ
jednak odroczony o 12 miesiêcy.
Nie zgadzam siê z postanowieniem Trybuna³u o umorzeniu postêpowania w zakresie badania zgodnoci art. 12 ust. l pkt
3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych w brzmieniu
obowi¹zuj¹cym do dnia wejcia w ¿ycie
ustawy z 19 grudnia 2002 r. o zmianie
ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych
oraz niektórych innych ustaw z art. 2 i art.
32 Konstytucji.
W zdaniu odrêbnym prezentujê takie rozumienie podstawowych zasad spó³dzielczoci mieszkaniowej, które nie spotyka
siê z bezporedni¹ lub poredni¹ aprobat¹ w szczegó³owych wywodach uzasadnienia wyroku z dnia 20 maja 2005 r. W
istocie bowiem przedmiotem kontroli jest
ca³y model spó³dzielczoci mieszkaniowej.
Zarzuty niekonstytucyjnoci formu³owane w po³¹czonych wnioskach s¹
wprawdzie ujête w ten sposób, ¿e kwestionuj¹ tylko poszczególne przepisy,
ale w sumie wyranie zmierzaj¹ do podwa¿enia samego kszta³tu spó³dzielczoci mieszkaniowej, jaki odzyska³a ona
znowu po wejciu w ¿ycie ustawy z dnia
19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o

spó³dzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw.
Kazuistyka wniosków w swojej g³êbszej
warstwie dotyczy w sposób bezporedni
lub poredni zgodnoci z Konstytucj¹
podstawowych zasad polskiej spó³dzielczoci mieszkaniowej.
Przepisy uznane w wyroku z dnia 20
kwietnia 2005 r. sygn. akt K 42/02 za niekonstytucyjne, które uwa¿am za zgodne
z Konstytucj¹.
Trybuna³ w punkcie 2 sentencji wyroku
stwierdzi³, ¿e art. 111 ust. 2 i 4 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó³dzielniach
mieszkaniowych jest niezgodny z art. 2 i
art. 64 Konstytucji.
Stanowisko to jest oparte na za³o¿eniu,
¿e za niekonstytucyjne nale¿y uznaæ rozwi¹zania, które dostatecznie nie u³atwiaj¹ przekszta³cenia prawa o treci mniej
intensywnej w prawo treci bardziej intensywnej (czyli ustanowienia zamiast
przys³uguj¹cego dotychczas danemu
cz³onkowi spó³dzielni spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu - spó³dzielczego w³asnociowego prawa do lokalu
lub prawa w³asnoci lokalu, a zamiast
spó³dzielczego w³asnociowego prawa do
lokalu - prawa w³asnoci lokalu.
Wnioskodawcy zarzucili art. 111 ust. 2 i
ust. 4 niezgodnoæ z art. 2 i art. 64 Konstytucji z uwagi na niejednoznacznoæ
u¿ytego w tych przepisach sformu³owania (przy wymogu dokonania przez cz³onka wp³aty ró¿nicy miêdzy wk³adem budowlanym a mieszkaniowym nie precyzuje siê, czy chodzi o ca³y wk³ad, czy tylko o tê czêæ wk³adu, któr¹ cz³onek wp³aci³), która stwarza ró¿ne mo¿liwoci interpretacji.
Moim zdaniem, wskazana niejednoznacznoæ sformu³owania przepisu mo¿e
byæ usuniêta w drodze odpowiedniej wyk³adni systemowo-celowociowej i nie
uzasadnia zarzutu naruszenia konstytucyjnej zasady okrelonoci prawa, a zatem
nie uzasadnia zarzutu naruszenia art. 2
Konstytucji.
Wnioskodawcy kwestionuj¹ art. 111 ust.
4 ze wzglêdu na to, ¿e zasady rozliczeñ z
tytu³u przekszta³cenia spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w spó³dzielcze w³asnociowe prawo do lokalu ma
okrelaæ statut spó³dzielni. Istnieje wiêc
mo¿liwoæ takich rozwi¹zañ statutowych,
które umo¿liwiaj¹ zarówno odmowê zastosowania bonifikat przy rozliczeniach,
jak te¿ dopuszczenie ich stosowania, co zdaniem wnioskodawców - ma naruszaæ
zasadê okrelonoci prawa, a tak¿e zasadê równoci wobec prawa. Trudno uznaæ
powy¿sze stanowisko za uzasadnione.
Statut jest przecie¿ traktowany jako wy-
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raz woli cz³onków spó³dzielni - swoista
umowa cywilnoprawna, która obok przepisów prawa spó³dzielczego oraz przepisów innych ustaw, stanowi podstawê dzia³ania spó³dzielni. Postanowienia statutu
spó³dzielni obowi¹zuj¹ wszystkich cz³onków od chwili ich przyjêcia do spó³dzielni. Stwierdzenie przez s¹d, ¿e uchwalony przez za³o¿ycieli statut jest zgodny z
przepisami prawa, stanowi jeden z koniecznych warunków wydania przez s¹d
postanowienia o wpisaniu spó³dzielni do
rejestru. Spó³dzielnia jest obowi¹zana
wydaæ ka¿demu cz³onkowi na jego ¿¹danie odpis obowi¹zuj¹cego statutu.
Kwestionowane przez wnioskodawców,
okrelone w statucie spó³dzielni zasady
rozliczeñ nie mog¹ wiêc pozostawaæ w
sprzecznoci z art. 111 ust. 2 i 4, który stanowi, ¿e umowê o przekszta³cenie prawa
do lokalu, spó³dzielnia zawiera z cz³onkiem po dokonaniu przez niego wp³aty
wk³adu budowlanego w wysokoci wartoci rynkowej lokalu. Dlatego zarzut
naruszenia przez art. 111 ust. 2 i 4 przepisów art. 2 (wywodzonej z niego zasady okrelonoci prawa) jest nieuzasadniony.
Nie mo¿na te¿ zgodziæ siê z pogl¹dem
o naruszeniu przez art. 111 ust. 2 i 4 art.
64 Konstytucji. Postawiony jest zarzut, ¿e
nabycie spó³dzielczego w³asnociowego
prawa do lokalu mo¿e stanowiæ stadium
porednie na drodze nabycia prawa odrêbnej w³asnoci lokalu, a zastosowanie
przewidzianych w statucie spó³dzielni bonifikat mo¿e spowodowaæ, ¿e uzyskanie
prawa w³asnoci nast¹pi po wniesieniu
wp³at nie odpowiadaj¹cych rynkowej
wartoci lokalu.
Przytoczona argumentacja nie jest
trafna, gdy¿ zgodnie z powo³an¹ ustaw¹ warunkiem przekszta³cenia prawa
lokatorskiego w spó³dzielcze prawo
w³asnociowe jest zap³acenie przez
cz³onka spó³dzielni równowartoci wartoci rynkowej lokalu.
Trybuna³ w punkcie 6 sentencji wyroku
stwierdzi³, ¿e art. 12 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych w zakresie, w jakim pomija mo¿liwoæ uregulowania w statucie korzystniejszych dla cz³onków spó³dzielni mieszkaniowej zasad rozliczeñ z tytu³u nabycia
w³asnoci lokalu, jest niezgodny z art. 32
Konstytucji.
Art. 12 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
(zarówno w brzmieniu pierwotnym, jak i
nadanym mu ustaw¹ z dnia 19 grudnia 2002
r.) wprowadzi³ mo¿liwoæ nabycia przez
cz³onka spó³dzielni mieszkaniowej prawa odrêbnej w³asnoci lokalu, do którego przys³uguje mu spó³dzielcze lokator-

