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USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.)  
 

Art. 35. 
1. 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. Przepis stosuje się, jeżeli 
przed dniem złożenia wniosku przez spółdzielnię nie została wydana decyzja o nakazie 
rozbiórki budynków. Przepis art. 4 pkt 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543) stosuje się odpowiednio. 

11. Jeżeli budynki spełniające warunki określone w ust. 1 położone są na kilku 
nieruchomościach, z których część stanowi własność spółdzielni, a część przedmiot 
użytkowania wieczystego, spółdzielnia może żądać nabycia własności działek 
znajdujących się w jej użytkowaniu wieczystym. Przepis art. 69 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami stosuje się odpowiednio. 

12. Jeżeli budynki spełniające warunki określone w ust. 1 położone są na gruncie oddanym w 
użytkowanie wieczyste innej osobie niż spółdzielnia mieszkaniowa będąca posiadaczem 
tych budynków, spółdzielnia może żądać, aby osoba ta przeniosła na nią prawo 
użytkowania wieczystego za wynagrodzeniem. 

13. Jeżeli budynki stanowiące własność spółdzielni położone są na kilku działkach gruntu, do 
których spółdzielni przysługuje prawo użytkowania wieczystego, a w umowach o oddanie 
gruntu w użytkowanie wieczyste ustalono różne terminy użytkowania wieczystego, 
spółdzielnia może żądać od właściciela gruntu zmiany postanowień umownych w celu 
ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego poprzez przyjęcie terminu uśrednionego. 

2. Jeżeli właścicielem działek budowlanych, o których mowa w ust. 1, jest Skarb Państwa 
albo jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, zamiast przeniesienia własności 
tych działek na rzecz spółdzielni działki te na wniosek spółdzielni mieszkaniowej zostają 
jej oddane w użytkowanie wieczyste. 

21. (utracił moc). 
3. Wynagrodzenie z tytułu nabycia praw do działek gruntu, o których mowa w ust. 1-12, 

ustala się w wysokości równej wartości rynkowej tych działek, przy czym nie uwzględnia 
się wartości budynków i innych urządzeń, o ile zostały wybudowane lub nabyte przez 
spółdzielnię lub jej poprzedników prawnych. Jeżeli właścicielem zbywanych działek jest 
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Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, właściwy organ może udzielić 
bonifikaty na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. 

[4. Jeżeli nieruchomość, o której mowa w ust. 1, posiada nieuregulowany stan prawny w 
rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, spółdzielnia 
mieszkaniowa nabywa własność tej nieruchomości przez zasiedzenie, jeżeli spełnia kryteria 
wymagane w ust. 1. Przepisu art. 511 Kodeksu postępowania cywilnego, w zakresie 
zobowiązującym do wskazania we wniosku o wszczęcie postępowania zainteresowanych w 
sprawie, nie stosuje się.] 

41. (utracił moc). 
42. Jeżeli osoba uprawniona do lokalu spółdzielczego wystąpiła z wnioskiem o przeniesienie 

prawa odrębnej własności, a spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania 
wieczystego gruntu, na którym znajduje się objęty wnioskiem lokal, a spółdzielnia spełnia 
warunki, o których mowa w ust. 41, to zarząd spółdzielni obowiązany jest, w ciągu 3 
miesięcy od dnia złożenia wniosku, do wystąpienia do sądu z wnioskiem o stwierdzenie 
zasiedzenia gruntu, na którym znajduje się budynek, którego dotyczy wniosek. 

5. Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa nie wystąpiła z żądaniem przeniesienia na nią własności 
działek budowlanych, o których mowa w ust. 1, nabycia przez spółdzielnię mieszkaniową 
własności tych działek za wynagrodzeniem, ustalonym zgodnie z ust. 3, mogą żądać ich 
właściciele. 

 
Art. 44. 

1. (utracił moc). 
[11. W przypadku podziału nieruchomości stanowiącej własność spółdzielni, polegającego na 

ustanowieniu odrębnej własności choćby jednego lokalu na rzecz osoby innej niż 
spółdzielnia, obciążonej hipoteką istniejącą w dniu wejścia w życie ustawy, 
zabezpieczającą kredyt, z którego środki finansowe przeznaczono na potrzeby tej 
nieruchomości, hipoteka łączna nie powstaje. Jeżeli członek spółdzielni, na rzecz którego 
spółdzielnia dokonuje przeniesienia prawa odrębnej własności lokalu lub budynku dokonał 
wszystkich spłat, o których mowa w przepisach ustawy, to uzyskuje on prawo odrębnej 
własności lokalu lub nieruchomości bez obciążeń hipotecznych, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 
1.] 

2. (utracił moc). 
[21. Dokonanie podziału, o którym mowa w ust. 11, powoduje wygaśnięcie hipoteki 

obciążającej nieruchomość w dniu wejścia w życie ustawy zabezpieczającej kredyt, z 
którego środki finansowe przeznaczono na potrzeby innej nieruchomości. W celu 
zabezpieczenia kredytu zabezpieczonego poprzednio hipoteką, która wygasła, spółdzielnia 
niezwłocznie obciąży hipoteką nieruchomość, na potrzeby której przeznaczone zostały 
środki pochodzące z tego kredytu, lub inną nieruchomość, o której mowa w art. 40.] 

3. Wierzytelność spółdzielni w stosunku do właścicieli lokali należna od nich z tytułu 
przypadającej im do spłaty części kredytów zaciągniętych przez spółdzielnię 
mieszkaniową może zostać zabezpieczona hipoteką na lokalach stanowiących własność 
tych osób. 

[4. Przepisy ust. 11 i 21 stosuje się odpowiednio w przypadku ustanowienia odrębnej 
własności lokalu w nieruchomości położonej na gruncie, którego spółdzielnia jest 
użytkownikiem wieczystym.] 

 
 


