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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 

(druk nr 164) 

 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem przedłożonej Senatowi ustawy jest dostosowanie systemu prawa do wyroków 

Trybunału Konstytucyjnego stwierdzających niezgodność z Konstytucją przepisów ustawy 

z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, 

poz. 1116, z późn. zm.). Wyrokiem z dnia 29 października 2010 r. (P 34/08) Trybunał 

stwierdził niezgodność z ustawą zasadniczą art. 35 ust. 41, natomiast wyrokiem z dnia 

21 grudnia 2005 r. (SK 10/05) art. 44 ust. 1 i 2. 

Trybunał Konstytucyjny (TK) orzekł, że art. 35 ust. 41 ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych, dodany przez art. 1 pkt 29 lit. b ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie 

ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 

Nr 125, poz. 873, z późn. zm.) – jest niezgodny z art. 2, a przez to z art. 64 ust. 2 i 3 

w związku z art. 31 ust. 3, art. 165 ust. 1 i 2 oraz art. 167 ust. 2 Konstytucji. 

Zakwestionowany przepis jest elementem większej grupy przepisów mających na 

celu przyspieszenie lub ułatwienie dokonywania przekształceń własnościowych albo 

ujednoznacznienie stanu prawnego odnośnie do gruntów, na których spółdzielnie postawiły 

budynki. Grunty te są często własnością Skarbu Państwa, gmin, osób fizycznych bądź też ich 

stan prawny jest nieustalony. Artykuł 35 ust. 1 zdanie 1 ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych przewiduje, że „Spółdzielnia mieszkaniowa, która w dniu 5 grudnia 1990 r. 

była posiadaczem gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, gminy, osoby prawnej 

innej niż Skarb Państwa, gmina albo związek międzygminny lub osoby fizycznej oraz przed 

tym dniem wybudowała sama lub wybudowali jej poprzednicy prawni, budynki lub inne 

urządzenia trwale związane z gruntem, może żądać, aby właściciel zajętej na ten cel działki 

budowlanej przeniósł na nią jej własność za wynagrodzeniem.”. 

Art. 35 ust. 4 zdanie 1 przewiduje zaś, że „Jeżeli nieruchomość, o której mowa 

w ust. 1, posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy 
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o gospodarce nieruchomościami, spółdzielnia mieszkaniowa nabywa własność tej 

nieruchomości przez zasiedzenie, jeżeli spełnia kryteria wymagane w ust. 1.”. 

Natomiast zakwestionowany ust. 41 przewidywał, że „Spółdzielnia mieszkaniowa, 

która w dniu 5 grudnia 1990 r. była posiadaczem nieruchomości gruntowej, stanowiącej 

własność Skarbu Państwa albo gminy, albo gdy właściciel tej nieruchomości pozostaje 

nieznany, pomimo podjętych starań o jego ustalenie, i przed tym dniem, na podstawie 

pozwolenia na budowę i decyzji lokalizacyjnej spółdzielnia ta wybudowała budynek, nabywa 

własność tej nieruchomości przez zasiedzenie. Orzeczenie sądu stwierdzające nabycie 

własności tej nieruchomości jest podstawą wpisu do księgi wieczystej.”. 

Przepisy te przewidują więc pewne dodatkowe instrumenty prawne, z których mogą 

korzystać spółdzielnie, obok typowych cywilistycznych instytucji, takich jak zasiedzenie 

(art. 172 k.c.) i roszczenie o wykup (art. 231 k.c.). Dzięki art. 35 spółdzielnie mogą uzyskać 

tytuł prawny do gruntu także wtedy, gdy na podstawie ogólnych regulacji k.c. byłoby to 

niemożliwe, np. z powodu braku wymaganych przesłanek dobrej wiary, posiadania 

samoistnego lub nieprzerwanego posiadania przez określony czas. W świetle art. 35 

wymienione przesłanki nie mają znaczenia. W orzecznictwie sądów i doktrynie przyjęto, że 

przewidziane w ust. 41 „zasiedzenie”, nie jest w istocie zasiedzeniem w rozumieniu k.c. 

Podkreślenia wymaga się, iż ust. 4 w art. 35 częściowo pokrywa się 

z zakwestionowanym ust. 41 – w obu przypadkach spółdzielnia powinna posiadać grunt 

w dniu 5 grudnia 1990 r., w obu przypadkach może to być posiadanie samoistne jak i zależne. 

Jednakże w przypadku ust. 41 nie ma – jak w ust. 4 – odesłania do ust. 1, co oznacza, że 

zasiedzenie z ust. 41 nie ma zastosowania w przypadku gdy spółdzielnia zabuduje grunt 

innym (niż budynek) urządzeniem trwale związanym z gruntem. 

Różnicą jest także to, że ust. 4 dopuszcza zasiedzenie tylko nieruchomości 

o „nieuregulowanym stanie prawnym” (nieustalonym właścicielu), natomiast ust. 41 pozwalał 

na zasiedzenie nieruchomości również o znanym właścicielu (którym może być Skarb 

Państwa albo gmina). Jednocześnie ust. 41 przewidywał możliwość zasiedzenia w przypadku, 

gdy „właściciel tej nieruchomości pozostaje nieznany”.  

Orzekając o sprzeczności przepisu art. 35 ust. 41 ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych z art. 2 Konstytucji, a w szczególności z zasadą lojalności państwa wobec 

jednostek i zasadą precyzji regulacji, Trybunał Konstytucyjny podkreślił jednocześnie, 

iż sprzeczność ze wskazanym art. 2 Konstytucji ma taki charakter, że jednocześnie oznacza 

niezgodność art. 35 ust. 41 z art. 64 ust. 2 (równa ochrona praw majątkowych) i ust. 3 (zakaz 

naruszania istoty prawa własności) Konstytucji. Ochrona własności jest bowiem 
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w zakwestionowanej regulacji zróżnicowana w zależności od tego czy budującym była 

spółdzielnia czy też inny podmiot, który nie może korzystać z tych regulacji. Ponadto, gorzej 

traktuje się właścicieli pozbawionych własności w trybie art. 35, niż w innym trybie (budowa 

na cudzym gruncie, zasiedzenie, wywłaszczenie). Ci ostatni mogą bowiem w procesie 

sądowym ochronić swoją własność. W opinii Trybunału przepisy te naruszyły zarazem 

konstytucyjne prawo gmin do własności. Jak również konstytucyjne prawo gmin do ochrony 

sądowej oraz prawo gmin do udziału w dochodach publicznych odpowiednio do 

przypadających im zadań. Ustawa pozbawia je bowiem własności bez jakiejkolwiek 

kompensacji. 

Przepis art. 35 ust. 41 utracił moc na skutek wyroku, a zatem w tym zakresie 

orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego nie wymaga wykonania. Ponieważ jednak 

z uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 października 2010 r. (P 34/08) 

wynika, iż podobne wątpliwości co do zakwestionowanego przepisu ma on do art. 35 ust. 4, 

niniejszy akt prawny uchyla wskazany przepis. Ustawa przewiduje uchylenie tej regulacji 

ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z trzymiesięczną vacatio legis oraz ze stosownym 

przepisem przejściowym przewidującym, że do spraw wszczętych na podstawie art. 35 ust. 4 

i niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej stosuje się przepisy 

dotychczasowe. Pozwoli to spółdzielniom, którym zależy na wyjaśnieniu stanu prawnego 

gruntu, podjąć stosowne kroki w tym kierunku. Jednocześnie rozwiązanie to nie uniemożliwia 

w przyszłości stosowania takich instytucji jak zasiedzenie, roszczenie o wykup albo sprzedaż 

– na ogólnych zasadach dotyczących wszystkich podmiotów. 

Uchylenie ust. 42 w art. 35 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych związane jest 

z faktem, iż jest to przepis powiązanym z ust. 41, który na mocy wyroku TK utracił moc. 

Z kolei wyrokiem z dnia 21 grudnia 2005 r. (SK 10/05) Trybunał Konstytucyjny 

orzekł, że przepisy art. 44 ust. 1 i 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w brzmieniu 

nadanym ustawą z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustaw: o Bankowym Funduszu 

Gwarancyjnym, Prawo energetyczne, o partiach politycznych, o dostosowaniu górnictwa 

węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych 

uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych, o zmianie niektórych ustaw związanych 

z funkcjonowaniem administracji publicznej, Prawo telekomunikacyjne, o komercjalizacji, 

restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, 

o spółdzielniach mieszkaniowych, o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, 

Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej, o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych 
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Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006, o zmianie ustawy o zamówieniach 

publicznych oraz o utracie mocy ustawy o kasach oszczędnościowo-budowlanych 

i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe (Dz. U. Nr 154, poz. 1802), 

są niezgodne z art. 64 ust. 2 w związku z art. 2, art. 20 i art. 32 ust. 1 Konstytucji. 

W myśl przepisów poddanych kognicji TK, z chwilą ustanowienia odrębnej 

własności lokali w nieruchomościach stanowiących własność spółdzielni mieszkaniowych, 

hipoteki obciążające te nieruchomości w dniu wejścia w życie ustawy wygasają (art. 44 

ust. 1). Spółdzielnia mieszkaniowa powinna obciążyć inną nieruchomość stanowiącą jej 

własność hipoteką, w celu zabezpieczenia wierzytelności poprzednio zabezpieczonej 

hipoteką, która wygasła (art. 44 ust. 2). 

Wypowiadając się w sprawie SK 10/05 TK podkreślił, że: „(…) zakresu ochrony 

hipoteki (innych praw zabezpieczających) nie można ujmować tak szeroko, jak to czyni 

ustawodawca w odniesieniu do własności, a pośrednio także innych praw cywilnych, 

umożliwiających bezpośrednią eksploatację gospodarczą rzeczy lub prawa. (…) Nawet 

bowiem przepis normujący wygaśnięcie hipoteki wskutek zaistnienia określonych 

okoliczności, niezależnych od woli i zachowania się wierzyciela hipotecznego, przy dalszym 

istnieniu wymagalnej wierzytelności, którą ta hipoteka zabezpieczała, nie musi być per se 

uznany za sprzeczny z konstytucyjnymi standardami ochrony własności i innych praw 

majątkowych – o ile ustawodawca wprowadza inne i co najmniej równoważne środki ochrony 

interesów tegoż wierzyciela.”. 

W opinii Trybunału zaskarżone przepisy art. 44 ust. 1 i 2 ustawy nie spełniały tego 

wymogu, zdradzając wyraźną asymetryczność przyjętych instrumentów prawnych. Po 

pierwsze, wiązało się to z tym, że prawo rzeczowe, działające erga omnes, zostało zastąpione 

prawem skutecznym jedynie wobec spółdzielni (tzn. roszczeniem o ustanowienie hipoteki 

„zastępczej”). Po drugie, aktualizacja i możliwość efektywnego dochodzenia roszczenia 

wynikającego z art. 44 ust. 2 uzależnione były od faktycznego stanu majątkowego spółdzielni. 

Co więcej na spółdzielnię będącą dotychczasowym dłużnikiem hipotecznym nie nałożono 

obowiązku ustanowienia żadnego zabezpieczenia osobistego, np. gwarancji bankowej albo 

ubezpieczenia kredytu. W konsekwencji ryzyko utraty zabezpieczenia zostało przerzucone na 

wierzycieli spółdzielni mieszkaniowych, tj. podmioty trzecie w stosunku do przekształceń 

własnościowych, dokonujących się w spółdzielniach. 

Trybunał Konstytucyjny doszedł do wniosku, że unormowanie z art. 44 ust. 1 i 2 

naruszało gwarancje wywodzone z art. 64 ust. 2 w związku z art. 2, art. 20 i art. 32 ust. 1 

Konstytucji. Zdaniem TK między konstytucyjną zasadą równej dla wszystkich ochrony 
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własności i innych praw majątkowych oraz zasadą równości wobec prawa, zachodzą genetyczne 

i treściowe związki. Art. 64 ust. 2 Konstytucji „dopełnia regulację zawartą w art. 21 ust. 1 

oraz art. 64 ust. 1, nawiązując jednocześnie – w perspektywie konstytucyjnej regulacji 

ochrony własności – do ogólnej normy art. 32 ust. 1 zdanie 1 Konstytucji (…). Dyrektywę 

równej ochrony prawnej własności i innych praw majątkowych należy przy tym odnosić 

zarówno do sfery pozytywnych, jak i negatywnych obowiązków ustawodawcy, związanych 

z realizacją norm art. 21 ust. 1 i art. 64 Konstytucji. (…) na ustawodawcy zwykłym spoczywa 

(…) nie tylko obowiązek pozytywny ustanowienia przepisów i procedur udzielających ochrony 

prawnej prawom majątkowym, ale także obowiązek negatywny powstrzymania się od 

przyjmowania uregulowań, które owe prawa mogłyby pozbawić ochrony prawnej lub też 

ochronę tę ograniczać.”. 

Jak wynika z uzasadnienia do wyroku z dnia 21 grudnia 2005 r. (SK 10/05) już same 

art. 44 ust. 1 i 2 budziły pod tym względem istotne zastrzeżenia. Niemniej ostatecznie 

o trafności zarzutów kierowanych pod adresem norm zakodowanych w tych przepisach 

przesądziło zestawienie ich postanowień z treścią art. 44 ust. 4 ustawy. Przepis ten 

przewidywał bowiem, że w przypadku, gdy ustanowienie odrębnej własności lokali następuje 

równocześnie na rzecz wszystkich osób, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, 

hipoteka obciążająca nieruchomość stanowiącą własność spółdzielni mieszkaniowej obciąża 

wszystkie odrębne lokale, a wierzyciel, któremu przysługuje powstała na tej podstawie 

hipoteka łączna, obowiązany jest dokonać jej podziału między właścicieli odrębnych lokali, 

stosownie do ich udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnych. W opinii Trybunału 

„(…) z punktu widzenia wierzyciela hipotecznego mamy do czynienia z sytuacją, w której 

w zależności od trybu (czy też raczej – tempa) zmian własnościowych w obrębie zasobów 

mieszkaniowych spółdzielni – a więc okoliczności całkowicie niezależnej od jego woli, 

a nawet wiedzy – jego sytuacja prawna kształtuje się całkowicie odmiennie. Jeżeli bowiem 

odrębna własność lokali zostanie ustanowiona na rzecz niektórych tylko członków 

spółdzielni (albo nawet na rzecz wszystkich, lecz sukcesywnie), hipoteka na nieruchomości 

wygaśnie (…). Jeżeli natomiast ustanowienie odrębnej własności następuje na rzecz 

wszystkich członków spółdzielni jednocześnie, zabezpieczenie utrzymuje się jako hipoteka 

łączna na prawach odrębnej własności lokali należących do podmiotów jurydycznie 

odrębnych od pierwotnego dłużnika hipotecznego.” To zróżnicowanie sytuacji prawnej 

wierzycieli spółdzielni TK uznał za niedopuszczalne w świetle gwarancji płynących z art. 64 

ust. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji. 
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Ustawą z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych oraz o zamianie niektórych innych ustaw w art. 44 dodane zostały ust. 11 

i 21, stanowiące – podobnie jak przepisy derogowane wyrokiem sądu konstytucyjnego – lex 

specialis w stosunku do art. 76 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361, z późn. zm.). Poza tym ustawodawca nadał nowe 

brzmienie art. 44 ust. 4. Zmiany te nie doprowadziły jednak do sanacji konstytucyjności 

ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych we wskazanym zakresie. Podkreślenia wymaga, 

iż jakkolwiek na gruncie art. 44 ust. 11 ustawodawca zrezygnował ze swoistego automatyzmu 

polegającego na wygaśnięciu hipoteki obciążającej nieruchomość, w której wyodrębniony 

zostaje choćby jeden lokal, to nadal nie można mówić o właściwym zabezpieczeniu interesów 

wierzycieli spółdzielni mieszkaniowych. W szczególności brak jest mechanizmu, który 

gwarantowałby wierzycielom skuteczne zaspokojenie się w sytuacji „kurczącego się” – wraz 

z wyodrębnianiem kolejnych lokali – substratu hipoteki. Jeżeli chodzi natomiast o ust. 21, 

gdzie pozostawiono konstrukcję wygaśnięcia hipoteki ex lege, należy podnieść się, iż 

w zamian za prawo skuteczne erga omnes wierzyciele wciąż uzyskują wyłącznie roszczenie 

o ustanowienie hipoteki „zastępczej”, które może mieć znaczenie tylko wtedy, gdy 

spółdzielnia dysponuje innymi nieruchomościami. Poza tym przepisy art. 44 ust. 11 i 21 dość 

wąsko ujmują wierzytelności hipoteczne, gdyż odnoszą się zaledwie do kredytów, co siłą 

rzeczy musi prowadzić do stosowania art. 76 ustawy o księgach wieczystych i hipotece 

odnośnie do pozostałych hipotek. 

Wobec tak poważnych mankamentów obowiązującej regulacji w opiniowanej 

ustawie proponuje się jej uchylenie. Zdaniem ustawodawcy nie jest bowiem możliwe jej 

skuteczne naprawienie z poszanowaniem wszelkich zasad i wartości konstytucyjnych. 

Ewentualna ingerencja w treść art. 44 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych mogłaby 

prowadzić do dalszego pogłębienia problemu pokrzywdzenia niektórych wierzycieli 

hipotecznych, zwłaszcza że zakres zastosowania tego przepisu, jako odnoszącego się do 

hipotek istniejących w dniu 24 kwietnia 2001 r., jest i tak mocno ograniczony. Ponadto należy 

mieć na uwadze to, że po wyroku TK, a następnie po wejściu w życie ustawy z dnia 

14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw w mieniu spółdzielni mieszkaniowych doszło do przekształceń 

własnościowych, a to także stawia pod znakiem zapytania celowość nowelizacji art. 44. 

Doprecyzowanie i uzupełnienie postanowień zawartych w tym artykule nie może bowiem 

przekreślić roszczeń, z jakimi podmioty poszkodowane niekonstytucyjnym ustawodawstwem 
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(nade wszystko nieprawidłowym wykonaniem wyroku z dnia 21 grudnia 2005 r.) mogłyby 

potencjalnie wystąpić do Skarbu Państwa. 

Przepisy art. 44 ust. 11, 21 i 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych powinny 

zostać wyeliminowane z porządku prawnego. W miejsce uchylanych uregulowań wejdą 

normy ogólne, w tym art. 76 ust. 4 ustawy o księgach wieczystych i hipotece będący podstawą 

podziału hipoteki obciążającej nieruchomość, z której wyodrębniono lokal bądź wydzielono 

odrębną nieruchomość zabudowaną domem jednorodzinnym. Powołany przepis zabezpiecza 

zarówno interesy wierzycieli hipotecznych, jak i osób uprawnionych z tytułu własności lokalu 

czy też nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym, jako że tego pierwszego nie 

pozbawia możliwości zaspokojenia się, a właścicieli lokali lub domów chroni przed dalej 

idącymi żądaniami niż związane z realizacją przypadającej na nich części hipoteki. 

Opiniowana ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona przez Sejm w efekcie rozpatrzenia senackiego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk sejmowy nr 442). 

Pierwsze czytanie projektu miało miejsce w dniu 11 lipca 2012 r. Projektem ustawy 

zajmowała się Komisja Infrastruktury. Komisja przyjęła sprawozdanie, w którym 

wnioskowała o przyjęcie projektu ustawy wraz z poprawką (druk sejmowy nr 572).  

Wprowadzona zmiana polega na wydłużeniu okresu vacatio legis omawianej ustawy 

z dwóch do trzech miesięcy. 

Drugie czytanie projektu ustawy miało miejsce na 19. posiedzeniu Sejmu. Wobec 

braku poprawek Sejm przystąpił niezwłocznie do trzeciego czytania. 

Ustawa została uchwalona na tym samym 19. posiedzeniu Sejmu w dniu 27 lipca 

2012 r. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

 

Mirosław Reszczyński 

legislator 


