niekonstytucyjnoci omawianego przepisu w zakresie, w jakim reguluje pocz¹tek
terminu okrelenia przez spó³dzielniê
przedmiotu odrêbnej w³asnoci wszystkich lokali mieszkalnych i lokali o innym
przeznaczeniu w danej nieruchomoci nie
jest zasadny, gdy¿ racjonalny ustawodawca jest w³adny uzale¿niæ rozpoczêcie procedur przewidywanych w art. 42 od z³o¿enia wniosku s³u¿¹cego realizacji uprawnieñ cz³onków spó³dzielni.
Okrelenie przedmiotu odrêbnej w³asnoci wymaga odpowiednich dzia³añ spó³dzielni, które zwi¹zane s¹ z poniesieniem
przez ni¹, a co za tym idzie przez wszystkich jej cz³onków, bardzo wysokich kosztów. W wietle poprzednio obowi¹zuj¹cych przepisów, nawet jeli nie by³oby
chêtnych do dokonania przekszta³cenia w
prawo odrêbnej w³asnoci lokalu, spó³dzielnia i tak by³a zmuszona do dokonania procedury okrelenia przedmiotu odrêbnej w³asnoci wszystkich lokali w danej nieruchomoci. Nowe rozwi¹zanie
polega na uzale¿nieniu przeprowadzenia
powy¿szych procedur od z³o¿enia pierwszego wniosku o wyodrêbnienie w³asnoci lokalu w danej nieruchomoci.
Je¿eli zatem nikt nie jest zainteresowany powy¿szym zagadnieniem, spó³dzielnia nie ma obowi¹zku przeprowadzania
bardzo kosztownych procedur.
Art. 42, w zakresie w jakim zosta³ zakwestionowany przez Trybuna³, jest wiêc
zgodny z art. 2 Konstytucji. Art. 42 ust. l
móg³by byæ jednak kwestionowany w innym zakresie. Chodzi o pominiêcie w nim
mo¿liwoci dochodzenia, na drodze s¹dowej, realizacji przewidzianego w nim
obowi¹zku spó³dzielni mieszkaniowej.
Zasada okrelonoci prawa wymaga ustalenia regu³ dochodzenia realizacji obowi¹zku spó³dzielni.

Uwagi koñcowe
Trybuna³ dokonuje ocen prawnych. Poza
zakresem rozpoznania sprawy pozostaje
badanie historii spó³dzielczoci. Na przyk³ad zderzenie powszechnej, pozytywnej
oceny spó³dzielczoci mieszkaniowej
okresu miêdzywojennego z upañstwowieniem spó³dzielczoci i alienacj¹ jej cz³onków w okresie PRL-u.
To samo dotyczy licznych faktów z najnowszej historii (co sta³o siê z maj¹tkiem
zlikwidowanych na pocz¹tku lat 90-tych
centralnych zwi¹zków: czym zast¹piono
funkcjonuj¹cy poprzednio system lustracji, doradztwa fachowego i szkolenia?
itp.).
Trybuna³ nie mo¿e te¿ sugerowaæ siê
licznymi ocenami politycznymi dotycz¹cymi spó³dzielczoci. Dotyczy to na przy-

k³ad twierdzeñ, ¿e cz³onków trzeba przeciwstawiaæ ich spó³dzielniom, pogl¹dów,
¿e cz³onkowie nie tylko nie mog¹ i nie
powinni identyfikowaæ siê ze swoj¹ spó³dzielni¹, ale ¿e wrêcz odwrotnie, musz¹
byæ przed ni¹ stale bronieni, propagowania samouw³aszczenia siê spó³dzielców na maj¹tku spó³dzielni, tropienia w
spó³dzielniach postkomunistycznej nomenklatury itp.
Wnioskodawcy zaskar¿yli do Trybuna³u podstawowe regulacje ustawy z dnia
19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o
spó³dzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw. Nacisk po³o¿ono
na tworzenie w zasobach mieszkaniowych spó³dzielczoci odrêbnej w³asnoci
lokali oraz praw maj¹tkowych niezwi¹zanych z cz³onkostwem.
Ta swoista sakralizacja odrêbnej w³asnoci lokali, a wiêc porednie propagowanie obumierania obecnie funkcjonuj¹cego modelu spó³dzielczoci mieszkaniowej, odwo³uje siê przede wszystkim do
autorytetu Zygmunta Konrada Nowakowskiego, który w znanym artykule ,,Niektóre zagadnienia cywilnoprawne budownictwa mieszkaniowego ze rodków w³asnych ludnoci (Pañstwo i Prawo nr 8-9
z 1961 r.) zakwestionowa³ rozwi¹zanie,
zgodnie z którym w budynkach spó³dzielni budowlano-mieszkaniowych nie by³o
odrêbnej w³asnoci lokali (budynki te w
ca³oci mia³y stanowiæ w³asnoæ spó³dzielni). By³o to rozwi¹zanie inne ni¿ w
ówczesnych spó³dzielczych zrzeszeniach
budowy domów jednorodzinnych, w których domy po ukoñczeniu budowy przechodzi³y na w³asnoæ cz³onków. Zygmunt
Konrad Nowakowski odniós³ siê bardzo
krytycznie do konstrukcji prawnej spó³dzielczego prawa do lokalu typu tzw. w³asnociowego jako prawa rzeczowego
ograniczonego.
Tymczasem problemem nie jest wy¿szoæ w³asnoci nad tak czy inaczej
ukszta³towanym ograniczonym prawem
rzeczowym, zw³aszcza zbywalnym i dziedzicznym, a uprawnienie do samodzielnego zajmowania lokalu mieszkalnego.
Chodzi o uprawnienie maj¹ce okrelon¹
trwa³oæ w czasie i tak¹ ochronê prawn¹,
która pozwala³aby przyj¹æ, ¿e dana osoba ma zaspokojone potrzeby mieszkaniowe.
To zadanie mo¿e byæ realizowane przez
ró¿ne struktury prawne; zarówno przez
spó³dzielcze w³asnociowe prawo do lokalu, jak i przez odrêbn¹ w³asnoæ lokalu. W jednej i drugiej sytuacji jest do rozwi¹zania ten sam problem: jak utrzymaæ
w nale¿ytym stanie czêci budynku przeznaczone do wspólnego u¿ytku. Mo¿e siê
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to bowiem dokonywaæ albo przez jak¹
formê zarz¹du wspó³w³asnoci (w przypadku odrêbnej w³asnoci lokali i wspó³w³asnoci w zakresie czêci wspólnych)
albo poprzez korzystanie z w³asnoci
spó³dzielczej, któr¹ stanowi czêæ wspólna, poprzez uprawnienia zwi¹zane z
cz³onkostwem (spó³dzielcze w³asnociowe prawo do lokalu).
Mamy wiêc wybór miêdzy dwiema, ca³kowicie sobie równowa¿nymi formami.
Wyboru powinni dokonywaæ sami zainteresowani, a nie narzucaj¹cy im sw¹ wolê
ustawodawca. W tym wyborze nie chodzi o nazwê, a o istotê sprawy. Nie ma
wiêc najmniejszego powodu do ograniczania ex lege rozwoju obecnego modelu
spó³dzielczoci mieszkaniowej.
Wczeniej ju¿ wykazano, ¿e jakakolwiek odgórna likwidacja spó³dzielczoci mieszkaniowej jest, w wietle Konstytucji, po prostu niedopuszczalna. Zwolennicy takiej likwidacji nie uwzglêdniaj¹ tak¿e tego, jakich wymaga³oby to nak³adów finansowych. Ostatecznie zostaliby zreszt¹ nimi obci¹¿eni, ku swemu
zaskoczeniu, sami spó³dzielcy. Musieliby pokryæ koszty wszystkich czynnoci
zwi¹zanych z porz¹dkowaniem stanów
prawnych, scalaniem obci¹¿eñ i nale¿noci, wycen¹ wartoci, itp. Mimo uzyskania, w miejsce spó³dzielczych praw odrêbnej w³asnoci lokali nadal mieliby tak¹
sam¹ sytuacjê mieszkaniow¹. Natomiast
zostaliby obci¹¿eni w odpowiednich czêciach wszelkimi d³ugami likwidowanej
spó³dzielni. W miejsce za zlikwidowanej spó³dzielni, musieliby powo³aæ albo
u³omn¹ osobê prawn¹, jak¹ jest wspólnota mieszkaniowa albo na przyk³ad znowu
spó³dzielniê, ale ju¿ us³ugow¹, bo przeznaczon¹ tylko do zarz¹dzania czêciami
budynku (stanowi¹cymi wspó³w³asnoæ
w³acicieli odrêbnych lokali) przeznaczonymi do wspólnego korzystania. Nale¿a³oby wtedy rozwi¹zaæ wiele skomplikowanych kwestii zwi¹zanych z relacjami
wspó³w³acicieli czêci budynku przeznaczonego do wspólnego u¿ytku z powo³an¹ przez nich samych us³ugow¹ spó³dzielni¹ (maj¹c¹, w przeciwieñstwie do wspólnoty mieszkaniowej osobowoæ prawn¹!)
do zarz¹dzania ich wspó³w³asnoci¹. W
¿adnej mierze nie by³oby to wiêc - chocia¿ tak twierdz¹ niektórzy - proste przekszta³cenie poprzednio istniej¹cej spó³dzielni mieszkaniowej w inny rodzaj spó³dzielni - spó³dzielnie do zarz¹dzania.
() Bohdan Zdziennicki
Na podstawie orygina³u opracowa³
Maciej Solarz

