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Warszawa, dnia 30 listopada 2021 r. 

 

KRK/VII/1171/21 

 

Szanowny Pan 

Krzysztof Kwiatkowski 

Przewodniczący Komisji Ustawodawczej 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

ul. Wiejska 6/8 

00 – 902 Warszawa 

 

 

 Szanowny Panie Przewodniczący,  

 w odpowiedzi na pismo z dnia 22 listopada 2021 r. (BPS.DKS.KU.0401.37.2021)  

dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, w imieniu 

Krajowej Rady Komorniczej w Warszawie uprzejmie informuję, że w ocenie samorządu  

komorniczego proponowane rozwiązania prawne budzą zastrzeżenia pod kątem ich zgodności  

z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności z wyrażoną w art. 21 Konstytucji 

zasadą ochrony własności.  

 Projekt zakłada między innymi uchylenie przepisów art. 35 i 36 ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych, które to przepisy przewidują, 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. Przepis stosuje się, jeżeli przed 

dniem złożenia wniosku przez spółdzielnię nie została wydana decyzja o nakazie rozbiórki 

budynków. Według zaś treści art. 36 ustawy ustanowienie odrębnej własności lokali położonych 

w budynkach usytuowanych na gruntach, o których mowa w art. 35 ust. 1, może nastąpić  

po nabyciu przez spółdzielnię mieszkaniową własności lub prawa użytkowania wieczystego 

działek budowlanych, na których wybudowano te budynki. 

 Obecnie proponuje się uchylenie wskazanych przepisów i zastąpienie ich regulacją 

przewidującą swoiste uwłaszczenie spółdzielni mieszkaniowych z mocy samego prawa - według 
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bowiem treści art. 2 projektowanej ustawy spółdzielnia mieszkaniowa, w warunkach 

przewidzianych obecnie w art. 35 ustawy , po upływie 2 lat od dnia wejścia w życie omawianej 

noweli, nabyć ma własność gruntu przez przemilczenie w takim zakresie, w jakim grunt ten jest 

niezbędny do prawidłowego korzystania z budynków i innych urządzeń. Regulacja ta dotyczyć 

ma nie tylko nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu 

terytorialnego lub związku takich jednostek, ale również nieruchomości stanowiących własność 

osób prawnych i osób fizycznych (art. 2 ust. 4 projektu). W art. 2 ust. 11 projektu przewidziano 

zasady ustalania wynagrodzenia, przy czym wynagrodzenie to przysługiwać  

ma dotychczasowemu właścicielowi w przypadku nabycia przez spółdzielnię praw do działek 

gruntu w drodze umowy lub w drodze orzeczenia sądu zastępującego oświadczenie woli 

spółdzielni. Wynagrodzenie takie nie będzie jednak przysługiwało w przypadku nabycia przez 

spółdzielnię mieszkaniową własności nieruchomości w drodze przemilczenia. 

 Jak wynika z uzasadnienia przedłożonego „spółdzielnie mieszkaniowe mimo 

podejmowanych działań od wielu lat nie są w stanie doprowadzić do uregulowania tytułu 

prawnego do gruntu, na którym posadowione są budynki spółdzielcze wybudowane  

w przeszłości zgodnie z pozwoleniem na budowę. Dotyczy to zwłaszcza spółdzielni 

mieszkaniowych, które chciałyby uzyskać tytuł prawny do tzw. gruntów warszawskich,  

tj. do nieruchomości położonych na obszarze objętym działaniem dekretu z dnia  

26 października 1945r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. 

poz. 279 oraz z 1985 r. poz. 99)”. 

 Mimo zasadności i słuszności argumentów dotyczących sytuacji prawnej obywateli, 

którzy w przeszłości uzyskali spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego  

w budynku posadowionym na gruncie o nieuregulowanym stanie prawnym, tj. na gruncie,  

do którego spółdzielni mieszkaniowej nie przysługuje prawo własności, ani prawo użytkowania 

wieczystego, rozwiązanie tego problemu nie może być dokonywane w oderwaniu od praw 

właścicieli gruntów, na którym spółdzielnia wzniosła budek lub inne urządzenia.  

 Przemilczenie jest sposobem nabycia własności rzeczy przez osobę wymienioną  

w ustawie na skutek niewykonywania przez właściciela prawa własności przez okres w ustawie 

wskazany. Spełnione muszą być dwie przesłanki nabycia własności rzeczy w drodze 

przemilczenia, a mianowicie: 1) bezczynność właściciela oraz 2) upływ okresu wskazanego  

w ustawie. O ile warunkiem nabycia własności przez zasiedzenie jest aktywność niewłaściciela 

(posiadacza samoistnego), polegająca na wykonywaniu przez niego nieuprawnionego władztwa 

nad rzeczą, o tyle warunkiem nabycia własności przez przemilczenie jest pasywność właściciela, 
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polegająca na niewykonywaniu przez niego uprawnień właścicielskich. Przykładem przepisu 

statuującego nabycie własności rzeczy ruchomych w drodze przemilczenia jest art. 187 k.c., 

stanowiący expressis verbis, że pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności oraz rzeczy 

mające wartość naukową lub artystyczną, które nie zostaną przez uprawnionego odebrane  

w ciągu roku od dnia wezwania go przez właściwy organ, a w razie niemożności wezwania  

– w ciągu 2 lat od ich znalezienia, stają się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy stają się  

po upływie tych samych terminów własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim 

obowiązkom. Przepisy statuujące nabycie w drodze przemilczenia własności nieruchomości 

zawierał też dekret z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz.U.  

Nr 13, poz. 87 ze zm.).  

 Skoro podstawowym zatem warunkiem nabycia własności w drodze przemilczenia jest 

pasywność właściciela, tym samym dla spełnienia takiego warunku konieczne jest istnienie 

właściciela i możliwość jego zidentyfikowania. Projekt zatem winien zakładać rozwiązania 

przewidujące konieczność wezwania właściciela do podjęcia określonych działań (tak jak w art. 

187 k.c.) i dopiero ich brak w określonym czasie powodować może nabycie własności 

określonych rzeczy poprzez przemilczenie. W sytuacji, gdy właściciele gruntów lub ich następcy 

prawni są nieznani, lub grunty nie mają uregulowanej sytuacji prawnej, wprowadzenie zapisu  

o nabyciu własności takich gruntów przez przemilczenie – pasywność bliżej nieokreślonej osoby 

– stanowi w istocie nieodpłatne uwłaszczenie spółdzielni mieszkaniowych kosztem innych osób.  

 Dodatkowo, wskazany dwuletni termin przewidziany na możliwe działania właściciela  

gruntu uznać należy za daleko niewystarczający – tak krótki termin może być uzasadniony  

w odniesieniu do ruchomości (art. 1987 k.c.), a więc rzeczy o stosunkowo niewielkiej wartości. 

W odniesieniu zaś do nieruchomości termin ten, przy przyjęciu dopuszczalności wprowadzenia 

proponowanego rozwiązania, winien być znacznie dłuższy (co najmniej 5 lat). 

 Pomimo zatem konieczności, jak się wydaje, rozwiązania zaistniałego problemu 

społecznego, proponowane rozwiązanie nie może zostać zaakceptowane. 

 

      

      Z  w y r a z a m i  s z a c u n k u, 

Prezes 

Krajowej Rady Komorniczej 

dr Rafał Łyszczek 

[Pismo opatrzone podpisem elektronicznym] 
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