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10 grudnia 2021 r.

Opinia Ministra Rozwoju i Technologii
wobec senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych (druk senacki nr 562)

I. Przedmiot i istota projektu ustawy

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ma na celu 

rozwiązanie problemu spółdzielni mieszkaniowych, które wzniosły budynki na cudzych 

gruntach lub na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym. Zamierzony efekt ma być 

osiągnięty poprzez uchylenie obecnie obowiązujących przepisów art. 35 i art. 36 ustawy z 

dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1208), zwanej 

dalej „u.s.m.”, które zdaniem projektodawców nie gwarantują spółdzielniom skutecznego 

dochodzenia przeniesienia własności albo użytkowania wieczystego oraz wprowadzenie 

proponowanych w projekcie ustawy rozwiązań.

Obecnie główną przeszkodę w przyznaniu spółdzielniom mieszkaniowym praw rzeczowych 

(własności, użytkowania wieczystego) do zabudowanych gruntów stanowią:

1) brak informacji o prawowitym właścicielu gruntu, w tym sytuacja, gdy właściciel nie 

żyje i nie jest możliwe ustalenie jego spadkobierców;

2) sporny tytuł prawny do gruntu – np. zgłoszone i nie rozpatrzone dotychczas tzw. 

„wnioski dekretowe”, zagrożenie tzw. „zwrotem w naturze”;

3) brak środków finansowych po stronie spółdzielni mieszkaniowych na ponoszenie 

opłat za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego w przypadkach, gdy właściciel 

jest znany i jest nim gmina lub Skarb Państwa.

Podkreślenia wymaga, iż sytuacja prawna spółdzielni mieszkaniowych oraz ich członków 

stała się szczególnie niekorzystna w związku z uchwałą z dnia 24 maja 2013 r., sygn. akt III 

CZP 104/12, w której Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów orzekł, że niedopuszczalne 

jest założenie księgi wieczystej dla lokalu będącego przedmiotem spółdzielczego prawa 

własnościowego w sytuacji, gdy lokal ten znajduje się w budynku położonym na gruncie, do 

którego spółdzielni mieszkaniowej nie przysługuje własność albo użytkowanie wieczyste.
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Z tych względów, rozwiązanie wyżej opisanych problemów należy oceniać jako niezwykle 

potrzebne. Wymaga jednak podkreślenia, iż przyjęte w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o 

zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1491) 

rozwiązania w znacznym stopniu eliminują problemy związane z brakiem możliwości 

przyznania spółdzielniom mieszkaniowym praw rzeczowych do gruntu o nieuregulowanym 

stanie prawnym. 

Wprowadzony powyższą ustawą przepis art. 158 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –  

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), dalej 

„k.p.a.”, zakłada, że jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło trzydzieści 
lat, nie wszczyna się postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji. Organ 

administracji publicznej, do którego wpłynie taki wniosek winien odmówić wszczęcia 

postępowania. Dla przedmiotowych rozważań istotnym jest to, że przepisy k.p.a. w 

znowelizowanym brzmieniu mają również zastosowanie do postępowań administracyjnych 

wszczętych i  niezakończonych do dnia wejścia w życie nowelizacji. W tym stanie rzeczy 

wszystkie toczące się postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, od których 

ogłoszenia lub doręczenia minęło 30 lat, podlegać będą umorzeniu. Do takich decyzji 

zaliczać będą się m.in. powojenne decyzje nacjonalizacyjne wydawane przez władze 

komunistyczne na podstawie ustaw i dekretów nacjonalizacyjnych. Sprawy o ustanowienie 

użytkowania wieczystego podlegają zawieszeniu w każdym przypadku, gdy zgłoszone 

zostają roszczenia dawnych właścicieli nieruchomości lub ich spadkobierców. Problem ten 

zostanie w pewnej mierze rozwiązany w związku z nowelizacją k.p.a., gdyż będzie ona miała 

wpływ również na toczące się postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji 

nacjonalizacyjnych wydawanych w poprzedniej rzeczywistości prawnej. Postępowania te 

zostaną umorzone z mocy prawa, a tym samym odpadnie przyczyna niejednokrotnie 

długotrwałego stanu zawieszenia postępowań o ustanowienie użytkowania wieczystego na 

rzecz spółdzielni mieszkaniowych.

Przechodząc do analizy rozwiązań zaproponowanych w projekcie wymaga podkreślenia, że 

doniosły społecznie cel, o którym mowa w uzasadnieniu, projektodawcy zamierzają osiągnąć 

rozwiązując opisane powyżej problemy poprzez zastosowanie środków władczo 

wkraczających w aktualne stosunki własnościowe ukształtowane na omawianych gruntach. 

Wobec rozwiązań tak daleko ingerujących w prawa osób trzecich, nadających 

uprzywilejowaną pozycję spółdzielniom mieszkaniowym, niezbędna jest wnikliwa ocena 

projektu, w tym również w świetle obowiązujących norm konstytucyjnych. Wymaga 

podkreślenia, że propozycje zawarte w druku senackim wykazują istotne podobieństwo do 
rozwiązań proponowanych w poselskim projekcie ustawy o prawie spółdzielni 
mieszkaniowych do gruntów (druk nr 1418), który w dniu 26 maja 2021 r. wpłynął do 
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Sejmu RP. Projekt ten został przez Rząd zaopiniowany negatywnie m. in. ze względu na 

jego nadmierną ingerencję w aktualne stosunki własnościowe, a także zasadniczą 

sprzeczność z istotą zasiedzenia przejawiającą się w przyznaniu możliwości nabycia 

nieruchomości w tym trybie posiadaczowi zależnemu.

Istotą zaproponowanych przez projektodawców rozwiązań jest wprowadzenie instytucji 

nabycia własności gruntu w drodze przemilczenia. Propozycja zakłada, iż po upływie 2 

lat od dnia wejścia w życie ustawy grunt stanowiący własność Skarbu Państwa lub jednostek 

samorządu terytorialnego, będący w dniu 5 grudnia 1990 r. w posiadaniu spółdzielni, na 

którym spółdzielnia lub jej poprzednik wybudowały budynki lub inne urządzenia trwale 

związane z gruntem, staje się własnością spółdzielni przez przemilczenie w zakresie, w 

jakim grunt ten jest niezbędny do prawidłowego korzystania z budynków i innych urządzeń. 

Analogiczne rozwiązanie przyjęto w sytuacji, gdy właścicielem gruntu lub użytkownikiem 

wieczystym jest inna osoba prawna lub osoba fizyczna.

Instytucja przemilczenia nie będzie miała zastosowania w przypadku, gdy spółdzielni 

przysługuje prawo użytkowania wieczystego gruntu albo jeżeli Skarb Państwa, jednostka 

samorządu terytorialnego lub związek takich jednostek przed upływem terminu określonego 

w tym przepisie zawrze ze spółdzielnią umowę o ustanowienie prawa użytkowania 

wieczystego gruntu i przeniesienie własności budynków lub innych urządzeń trwale 

związanych z gruntem albo wystąpi do sądu na podstawie art. 64 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509) w 

związku z art. 1047 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1805) z powództwem o wydanie orzeczenia zastępującego 

oświadczenie woli spółdzielni w sprawie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego 

gruntu i przeniesienia własności budynków lub innych urządzeń trwale związanych z 

gruntem.

Pozostałe propozycje zawarte w projekcie przewidują m.in.:

-  uchylenie art. 35 i 36 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

- ograniczenie możliwości cofnięcia pozwu o wydanie orzeczenia zastępującego 

oświadczenie woli spółdzielni w sprawie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego 

gruntu i przeniesienia własności budynków lub innych urządzeń trwale związanych z 

gruntem,

 - wprowadzenie rozwiązania, w świetle którego prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające 

nabycie przez spółdzielnię własności gruntu przez przemilczenie albo zastępujące 
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oświadczenie woli spółdzielni lub, właściciela albo użytkownika wieczystego stanowi 

podstawę wpisu w księdze wieczystej,

- przyjęcie, że wydane przed wejściem w życie ustawy decyzje o nakazaniu rozbiórki 

budynków wybudowanych przez spółdzielnie lub ich poprzedników prawnych na gruntach 

będących w posiadaniu spółdzielni, podlegają uchyleniu na wniosek spółdzielni,

- wprowadzenie instytucji przemilczenia wobec gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym 

w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U z 2021, poz. 1899), zwanej dalej „u.g.n.”, będących w dniu 5 

grudnia 1990 r. w posiadaniu spółdzielni, na których spółdzielnia wybudowała sama lub 

wybudował jej poprzednik prawny budynki lub inne urządzenia trwale związane z gruntem.

II. Stanowisko wobec zaproponowanych rozwiązań

Odnosząc się w pierwszej kolejności do propozycji uchylenia przepisów u.s.m. podkreślić 

należy, iż jednym z celów regulacji zawartej w obowiązującym art. 35 u.s.m. miało być 

zapobieganie sytuacji, w której część członków spółdzielni mogłaby zrealizować przyznane 

im przez ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych roszczenie o przeniesienie własności 

lokali, a część nie, gdyż ich lokale znajdują się w budynkach znajdujących się na gruncie, do 

którego spółdzielnia nie posiada odpowiedniego tytułu prawnego. W polskim porządku 

prawnym nie jest możliwe nabycie własności lokalu (ani własności innej części budynku) bez 

jednoczesnego nabycia udziału w gruncie, na którym posadowiony został budynek. Wynika 

to z brzmienia art. 48 k.c., art. 35 ust. 3 u.g.n. oraz z treści art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 

czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048). Konsekwencją powyższego 

było przyjęcie rozwiązania zawartego w art. 36 u.s.m., stosownie do którego nabycie 

własności lokalu znajdującego się na gruncie, do którego spółdzielni nie przysługuje prawo 

własności lub użytkowania wieczystego, może nastąpić dopiero po uzyskaniu przez 

spółdzielnię jednego z tych tytułów prawnych. Roszczenia członków spółdzielni i innych osób 

o przeniesienie na nich przez spółdzielnię prawa własności nie mogą zostać do tego czasu 

zrealizowane.

Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 29 października 2010 r. 

sygn. akt P 34/08 „Rozszerzenie uprawnień spółdzielni mieszkaniowych - w porównaniu z 

uprawnieniami innych budujących na cudzym gruncie i bez tytułu prawnego - jest 

konsekwencją sposobu gospodarowania gruntami na rzecz spółdzielni mieszkaniowych w 

przeszłości (w okresie PRL). Wówczas (zwłaszcza do lat 80.) nie przywiązywano wielkiej 

wagi do porządkowania w aspekcie formalnym stanów prawnych nieruchomości, w tym także 
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nie urządzano dla nieruchomości państwowych ksiąg wieczystych. Nie zawsze też 

wydawano sformalizowane decyzje o przekazaniu gruntu na rzecz spółdzielni mieszkaniowej 

(w użytkowanie, o którym niżej). W efekcie spółdzielnie miały trudności z wykazaniem swych 

uprawnień do gruntów, które zajmowały. Ponadto w minionym okresie spółdzielnie 

mieszkaniowe najczęściej pozyskiwały grunty od państwa. Grunty te były przekazywane 

zazwyczaj w postaci użytkowania. Była to podstawowa forma gospodarowania 

nieruchomościami na rzecz podmiotów niepaństwowych (dla których zarząd i zarząd 

operatywny nie był dostępny). Status prawny owego użytkowania (podobnie jak zarządu) 

nigdy nie został jednoznacznie określony. Współcześnie dominuje zapatrywanie, iż 

użytkowanie przekazywane przez państwo jednostkom społecznym, w tym spółdzielniom 

mieszkaniowym, kreowało posiadanie zależne. Ten zaś rodzaj posiadania wykluczał i 

wyklucza obecnie możliwość korzystania z art. 172 i art. 231 k.c. Te dwie przyczyny 

spowodowały, że ułatwieniami prawnymi (poprzez kreację szczególnych sposobów i trybów 

nabycia nieruchomości, dostępnych dla spółdzielni mieszkaniowych) zamierzano 

zrównoważyć faktyczne trudności w wykorzystaniu klasycznych metod nabywania 

nieruchomości zabudowanych przez spółdzielnię. Zagadnienie uregulowania prawa do 

gruntów zajmowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe zyskało na znaczeniu z momentem, 

gdy pojawiły się możliwości uwłaszczenia spółdzielców na zajmowanym mieszkaniu. 

Wymagało to bowiem uregulowania praw do gruntu samych spółdzielni, na których rzecz 

dokonywano uwłaszczenia.”.

Z uwagi na fakt, że w dacie wejścia w życie u.s.m., tj. w dniu 24 kwietnia 2001 r., wiele 

spółdzielni mieszkaniowych nadal nie dysponowało tytułem prawnym do części gruntów, na 

których wzniosły budynki, tj. nie przysługiwało im prawo własności bądź prawo użytkowania 

wieczystego, niezbędnym było wprowadzenie uregulowań pozwalających przyśpieszyć 

proces nabywania takich gruntów przez spółdzielnie.

Oceniając propozycję wprowadzenia instytucji „przemilczenia”, wspomnieć należy, że 

analogiczne rozwiązania znalazły się w poselskim projekcie ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych z dnia 27 września 2012 r. (druk sejmowy nr 819). Wobec tego 

rozwiązania zgłoszono wówczas poważne zastrzeżenia dotyczące potencjalnej niezgodności 

z Konstytucją RP, w konsekwencji czego propozycja ta została ostatecznie wycofana.  

Wymaga podkreślenia, że instytucja przemilczenia nie ma swoich normatywnych źródeł w 

aktach regulujących zasady uzyskiwania praw do rzeczy, w szczególności brak jest 

odpowiednich unormowań, które odnosiłyby się do pierwotnego nabycia własności 

nieruchomości w Kodeksie cywilnym, jak również w ustawie o gospodarce 
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nieruchomościami.  Instytucja przemilczenia funkcjonowała m.in. na gruncie dekretu z dnia 8 

marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich. 

Projektowana w art. 2 projektu instytucja przemilczenia jako instrument nabywania praw do 

gruntu przez spółdzielnie mieszkaniowe budzi zatem wątpliwości. Trudno jest bowiem 

odnaleźć analogię między sytuacją objętą przepisem art. 34 ust. 1 dekretu o majątkach 

opuszczonych i poniemieckich, taką jak ustalenie sytuacji prawnej mienia, którego podmiot 

przestał istnieć, a sytuacją spółdzielni mieszkaniowych, w której – stosownie do art. 2 

projektu – warunkiem nabycia własności gruntu będzie „posiadanie” w dniu 5 grudnia 1990 r. 

Ocena powyższej regulacji prowadzi do wniosku, że w istocie charakter prawny nabywania 

własności przez spółdzielnie nie jest przemilczeniem, ale w zasadzie quasi – zasiedzeniem, 

którego dotyczył art. 35 ust. 41 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach 

mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.). Przepis ten został uznany 

przez Trybunał Konstytucyjny w przytoczonym powyżej wyroku z dnia 29 października 2010 

r., sygn. akt: P 34/08,  za niezgodny z art. 2, a przez to z art. 64 ust. 2, art. 64 ust. 3 w 

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

Trybunał Konstytucyjny w powyższym orzeczeniu podkreślił konieczność ostrożnego 

podchodzenia do kwestii nadzwyczajnego trybu zasiedzenia gruntów przez spółdzielnię, 

stwierdzając m.in. że właściwą formą prawną pozbawienia własności gmin i Skarbu Państwa 

na rzecz spółdzielni mieszkaniowych było jednak, dla osiągnięcia zamierzonych celów 

(przewłaszczenia lokali), przyznanie roszczenia spółdzielniom o przeniesienie na nie 

własności lub użytkowania wieczystego gruntów, a nie modyfikowanie instytucji zasiedzenia. 

W przedmiotowym orzeczeniu TK stwierdził również, że odstępstwo od systemowych zasad, 

konstruujących nabycie własności nieruchomości w drodze zasiedzenia, podważa zasady 

zaufania jednostki samorządu terytorialnego do państwa i stanowionego przez nie prawa, 

racjonalnego działania ustawodawcy, zobowiązanego do stanowienia wewnętrznie spójnego 

systemu prawa oraz prawidłowej legislacji.

Projektowana regulacja w istocie stanowi próbę obejścia przepisów o zasiedzeniu, albowiem 

nie zakłada konieczności wykazania przez spółdzielnię samoistnego posiadania gruntu, na 

którym wybudowane zostały przez nią lokale mieszkalne. W konsekwencji uzasadnione 

wydaje się stwierdzenie, że przedmiotowa regulacja nie jest spójna pod względem 

systemowym oraz aksjologicznym.

Projekt przewiduje także alternatywną formę nabycia praw do gruntów przez spółdzielnie 

mieszkaniowe tj. umowę stron lub orzeczenie sądu zastępujące oświadczenie woli (art. 2 
ust. 2).
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Skorzystanie z możliwości zawarcia umowy, jak również z prawa do wystąpienie z 

powództwem o wydanie przez sąd orzeczenia zastępującego oświadczenie woli o nabyciu 

własności gruntu zajętego pod budowę albo prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z 

przeniesieniem własności budynków lub innych urządzeń trwale związanych z gruntem, 

zgodnie z zamierzeniem projektodawców, doznaje jednak ograniczenia w czasie. Czynności 

te powinny bowiem zostać podjęte przed upływem 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy. W 

tym stanie rzeczy, jeżeli nie dojdzie do zawarcia ze spółdzielnią umowy lub nie zostanie 

wywiedzione powództwo o złożenie oświadczenia woli oznaczonej treści, spółdzielnia 

nabędzie prawo do gruntu nieodpłatnie. Wydaje się zatem, że rozwiązanie przewidujące 

możliwość zawarcia odpłatnej umowy, której przedmiotem jest grunt będzie iluzoryczne, 

bowiem jedynie brak aktywności spółdzielni w okresie dwóch lat od wejścia ustawy w życie w 

rokowaniach zmierzających do zawarcia umowy będzie prowadził do uzyskania korzystnego 

– z punktu widzenia spółdzielni – skutku prawnego.

Należy zauważyć, że instytucja przemilczenia prowadzi de facto do wywłaszczenia 
poprzedniego właściciela lub użytkownika wieczystego bez wynagrodzenia. 

Tymczasem, należy podkreślić, że wprowadzenie regulacji pozbawiającej z mocy prawa 

właściciela nieruchomości prawa do gruntu bez słusznego odszkodowania jest 

niedopuszczalne w polskim systemie prawnym. W konsekwencji mogą powstać wątpliwości 

co do zgodności projektowanych rozwiązań z Konstytucją RP. W dorobku Trybunału 

Konstytucyjnego ugruntował się pogląd, że unormowania ingerujące władczo w prawo 

własności przysługujące jednostkom samorządu terytorialnego są niezgodne z 

konstytucyjnymi zasadami wyrażonymi w art. 165 i art. 167 Konstytucji RP.

Oceniając projektowane rozwiązania, należy mieć na względzie, że własność, w tym 

własność jednostek samorządu terytorialnego, podlega ochronie gwarantowanej w art. 21 

ust. 1 i art. 165 ust. 1 Konstytucji RP. Niewątpliwie dopuszczalne są ograniczenia tych praw, 

jednak powinny one następować z zachowaniem zasady proporcjonalności i za słusznym 

odszkodowaniem. Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie wskazywał, że pozbawienie prawa 

własności jednostek samorządu terytorialnego jest możliwe w sytuacji, gdy ochrony wymaga 

inna wartość konstytucyjna. 

Treść projektowanej zmiany w art. 2 ust. 6 jest tożsama z obecnie obowiązującym art. 35 

ust. 2 u.s.m. Wykładnia projektowanego przepisu prowadzi do nielogicznych wniosków, 

jakoby z żądaniem przeniesienia własności nieruchomości przede wszystkim uprawniony był 

inny podmiot niż spółdzielnia mieszkaniowa. Powyższe wynika z użycia sformułowania 

„może wystąpić także spółdzielnia mieszkaniowa”. 
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Negatywnie należy ocenić rozwiązanie, o którym mowa w projektowanym art. 2 ust. 7 

przewidujące, że w sprawach określonych w ust. 2 i 5 (pozew o zastępcze oświadczenie 

woli), cofnięcie pozwu dopuszczalne jest dopiero po zawarciu umowy w sprawie 

ustanowienia lub przeniesienia na rzecz spółdzielni użytkowania wieczystego gruntu. 

Cofnięcie pozwu jest czynnością o charakterze procesowym. Możliwość podjęcia tej 

czynności reglamentowana jest przez przepisy ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. 

Przepis art. 203 § 1 k.p.c. stanowi, że pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego 

aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – 

aż do wydania wyroku. Zatem wprowadzenie wyjątku od tej zasady może potencjalnie 

kolidować z obowiązującymi normami prawa procesowego oraz istotnie ograniczać prawa 

uczestników postępowania.

Odnosząc się do treści proponowanego art. 2 ust. 9 wskazać należy, że zarówno projekt 

ustawy jak również uzasadnienie do ww. projektu nie określa szczegółowo decyzji o nakazie 

rozbiórki. W uzasadnieniu wskazano jedynie, że projekt dotyczy budynków spółdzielczych 

wybudowanych w przeszłości zgodnie  z pozwoleniem na budowę (uzasadnienie str. 2). 

Tym samym, skoro wydane zostało pozwolenie na budowę, powstaje wątpliwość, na jakiej 

podstawie możliwe byłoby wydanie nakazu rozbiórki. Należy zatem wyjaśnić, czy intencją 

projektodawcy było objęcie zakresem ww. regulacji budynków, które miały pozwolenie na 

budowę, które zostało następnie wyeliminowane z obrotu prawnego. Należy przy tym mieć 

na uwadze, że ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020, poz. 1333, z 

późn. zm.) przewiduje również możliwość nakazania rozbiórki budynków niewykończonych i 

nieużytkowanych (art. 67 ust. 1).

Jeśli intencją projektodawcy było objęcie zakresem regulacji budynków powstałych bez 

wymaganej decyzji o pozwolenie na budowę, to należy zważyć, że w hipotezie tego przepisu 

znajdować się będą budowy sprzed 1 stycznia 1995 r., do których zastosowanie będzie 

miała procedura określona w art. 103 ustawy – Prawo budowlane. Ponadto, brak jest 

uzasadnionych podstaw, by na gruncie projektowanego przepisu uprzywilejowywać 

określoną grupę inwestorów, którzy dopuścili się samowoli budowlanej. Ustawodawca nie 

powinien bowiem traktować w sposób uprzywilejowany określonej grupy podmiotów, które 

dopuściły się samowoli budowlanej w myśl konstytucyjnej zasady równości wobec prawa.

Po drugie wskazać należy, że w świetle projektowanego przepisu, jedynymi przesłankami 

uchylenia decyzji o rozbiórce jest wystąpienie okoliczności określonych w art. 2 ust. 1 lub 4 

ww. projektu ustawy oraz wniosek spółdzielni. Tymczasem ustalenie przez organ nadzoru 

budowlanego posiadania przez spółdzielnię danego gruntu według stanu na rok 1990 r. 

może być znacznie utrudnione, a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe. Organy 
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nadzoru budowlanego nie są powołane do rozstrzygania tego typu kwestii. Wobec tego, 

postępowanie sądowe, powinno obligować właściwy organ do zawieszenia postępowania 

ws. uchylenia decyzji o rozbiórce, ewentualnie do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia 

sprawy przez sąd decyzje w sprawie rozbiórki nie powinny podlegać egzekucji. Projekt nie 

precyzuje również, który organ jest właściwy do uchylenia decyzji w sprawie rozbiórki oraz 

nie wskazuje trybu w jakim miałoby zapadać rozstrzygnięcie w tym przedmiocie. W świetle 

projektu niejasne jest także dalsze postępowanie z obiektami po uchyleniu decyzji 

nakazującej rozbiórkę, w szczególności projekt nie rozstrzyga, czy możliwe będzie w takim 

przypadku przeprowadzenie stosownej procedury wynikającej z ustawy – Prawo budowlane 

(legalizacyjnej, naprawczej, wynikającej z obowiązków dotyczących utrzymania obiektu).

Rozwiązania proponowane w art. 2 ust. 10 i 12 należy ocenić jako zawierające rozwiązania 

analogiczne do obowiązującego art. 35 ust. 13 u.s.m. i art. 36 u.s.m. Wskazać należy, że 

nieracjonalne jest uchylenie jednym aktem prawnym dotychczas obowiązujących przepisów 

ustawy, a następnie wprowadzania tożsamych rozwiązań prawnych.

Wątpliwości budzi także zaproponowana w art. 2 ust. 14 konstrukcja (zbieżna z tą ze zdania 

drugiego uchylonego art. 35 ust. 4 u.s.m.), aby uczestnikiem postępowania była wyłącznie 

spółdzielnia mieszkaniowa, jako potencjalnie naruszająca prawo do sądu.

Przewidziany w tym przepisie 2-letni okres na zakończenie skomplikowanych postępowań 

administracyjnych (co wydaje się niezbędne do wystąpienia przez Skarb Państwa, jednostkę 

samorządu terytorialnego bądź ich związek z ofertą zawarcia umowy ustanowienia 

użytkowania wieczystego) czy spadkowych (w przypadku innych osób prawnych i osób 

fizycznych) jest zbyt krótki. Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości w ciągu dwóch 

lat, szczególnie w warunkach dużych ośrodków miejskich, biorąc pod uwagę czas trwania 

postępowań sądowych, jest praktycznie niemożliwe. 

Przewidziany w projekcie okres, w sytuacji nieuregulowanego stanu prawnego 

nieruchomości czy sporu co do własności nieruchomości, w zasadzie pozbawia właścicieli 

oraz ich następców prawnych możliwości podjęcia czynności prawnych w postaci 

wystąpienia z roszczeniem z art. 231 k.c., które zapobiegłyby nieodpłatnemu przejściu 

nieruchomości na własność spółdzielni. Zatem w przypadku takich nieruchomości, jeżeli 

projektowane regulacje wejdą w życie, po upływie 2 lat będzie dochodziło do nieodpłatnego 

nabycia własności gruntów przez spółdzielnie mieszkaniowe, a więc de facto do 

wywłaszczenia bez wynagrodzenia, w wyniku postępowań nieprocesowych na wniosek 

spółdzielni, bez udziału uczestników toczących się jednocześnie postępowań 

administracyjnych dotyczących prawidłowości nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa 
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lub jednostkę samorządu terytorialnego i bez możliwości fakultatywnego zawieszenia przez 

sąd postępowania cywilnego, a zatem wbrew treści art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c.

Należy również wskazać, że przepis art. 2 ust. 14 wzorowany jest na rozwiązaniu przyjętym 

w uchylonym ustawą z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych (Dz. U. poz. 989) art. 35 ust. 4 u.s.m. Chociaż projektowany przepis mówi o 

nabyciu przez „przemilczenie”, a nie „zasiedzenie”, jednak u podstaw interwencji 

legislacyjnej, której skutkiem było uchylenie ww. przepisu legło orzeczenie Trybunału 

Konstytucyjnego stwierdzające niezgodność art. 35 ust. 14 u.s.m. z Konstytucją RP.

W konsekwencji za wątpliwe należałoby uznać przyjmowanie zawartego w uchylonym 

przepisie wzorca normatywnego.

Regulacja przewidziana w art. 2 ust. 15, która stanowi, że toczące się postępowanie 

administracyjne nie stoi naprzeciwko stwierdzeniu nabycia gruntu przez przemilczenie albo 

wydaniu orzeczenia je zastępującego, również jest niespójna z systemem prawnym. 

W procedurze cywilnej istnieje bowiem zasada, że jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od 

wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego, uprzedniej decyzji organu 

administracji publicznej; wyniku postępowania toczącego się przed Trybunałem 

Konstytucyjnym albo Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub jeżeli ujawni się 

czyn, którego ustalenie w drodze karnej lub dyscyplinarnej mogłoby wywrzeć wpływ na 

rozstrzygnięcie sprawy cywilnej sąd może zawiesić postępowanie w sprawie z urzędu. 

Przepis ten ma na celu zagwarantowanie, że rozstrzygnięcie sprawy będzie zgodne 

z rzeczywistym stanem prawnym, którego ustalenie w danym momencie wymaga 

rozstrzygnięcia ww. podmiotu oraz uniknięcie sytuacji, w których jedna ze stron procesu 

zostanie poszkodowana rozstrzygnięciem nieuwzgledniającym okoliczności będących 

przedmiotem procedowania przez wskazane organy. 

Ponadto, w sprawach o zasiedzenie również brane jest pod uwagę, zachowanie właściciela 

względem posiadacza samoistnego, w szczególności bada się to, czy przed upływem 

terminu zasiedzenia właściciel zamanifestował swoje władztwo nad zawiadywaną rzeczą 

względem posiadacza, w tym również poprzez wszczęcie postępowania administracyjnego 

czy sądowego mającego na celu podważenie decyzji czy wydanie mu rzeczy przez 

posiadacza. 

Niedopuszczalną wydaje się zatem być okoliczność, aby w przypadku nieruchomości 

gruntowych będących w posiadaniu spółdzielni mieszkaniowych przynajmniej od 5 grudnia 

1990 r., na której wybudowała ona lub jej poprzednik prawny budynek lub inne urządzenie 

trwale z tym gruntem związane, manifestacja woli odzyskania władztwa nad rzeczą przez 
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właściciela w postaci prowadzenia postępowania administracyjnego, o którym mowa w art. 2 

ust. 15, nie miała mieć wpływu na bieg terminu przemilczenia.

III. Wpływ projektowanych zmian na sądownictwo

Projektowane przepisy spowodują wzrost obciążeń w sądownictwie powszechnym. 

Rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy mają bowiem – w ocenie projektodawców 

– doprowadzić do rozwiązania problemu spółdzielni mieszkaniowych, które wznosiły budynki, 

a nawet całe osiedla mieszkaniowe na cudzych gruntach. Obecnie obowiązujące przepisy 

art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych nie 

gwarantują spółdzielniom skutecznego dochodzenia przeniesienia własności albo 

użytkowania wieczystego. 

W miejsce uchylanych, przywołanych powyżej, art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 

2000 r o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1208), w art. 2 projektu 

wykreowanych zostało kilka nowych postępowań. Proponowane rozwiązania mają na celu 

spowodowanie, aby postępowania sądowe dotyczące stwierdzenia nabycia własności 

nieruchomości przez spółdzielnię wskutek przemilczenia, a także postępowania 

o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli o przeniesieniu na rzecz spółdzielni własności 

lub ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, na której wybudowała 

przed laty budynek, toczyły się sprawnie i szybko, w szczególności aby nie dochodziło do ich 

zawieszania na czas trwania innych postępowań, w tym administracyjnych, dotyczących 

roszczeń reprywatyzacyjnych. 

Ponieważ proponowane regulacje przewidują nowe, dotychczas niefunkcjonujące 

rozwiązania nie sposób podać, choćby hipotetycznie, liczby spraw, które zostaną 

zainicjowane w związku z proponowanymi regulacjami. Uzasadnianie projektu nie zawiera 

jakichkolwiek danych wskazujących na skalę problemu. Należy jednocześnie zaznaczyć, że 

– jak wynika z danych powszechnie dostępnych w Internecie1 – w Polsce funkcjonuje co 

najmniej 3511 spółdzielni mieszkaniowych (w tym najwięcej w Warszawie – 533, we 

Wrocławiu – 123 i w Krakowie – 95). Projektodawcy nie określili również, jakiej liczby 

nieruchomości mogą dotyczyć przepisy. 

Trzeba też pamiętać, że rozstrzygnięcia w sprawach cywilnych przełożą się na nowe sprawy 

w pionie wieczystoksięgowym. 

1 https://www.coig.com.pl/wykaz_lista_spoldzielnie-mieszkaniowe_w_polsce.php
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W celu zapewnienia realizacji całkowicie nowych zadań na sądy niezbędne jest pozyskanie 

kadry orzeczniczej i urzędniczej. Jak wskazano powyżej, w chwili obecnej brak jest 

możliwości precyzyjnego oszacowania potrzeb związanych z projektem, albowiem nie jest 

znana liczba spraw i czynności wygenerowanych w związku z projektowanymi przepisami. 

Nie można dopuszczać do sytuacji, w której na sądownictwo powszechne będą nakładane 

nowe obowiązki, a nie będzie się to wiązało z choćby minimalnym wsparciem etatowym. 

Konkludując, projektowana regulacja nakłada szereg nowych obowiązków na sądy 

powszechne, w związku z nową kategorią spraw, co powinno znaleźć odzwierciedlenie 

w ocenie skutków regulacji, nieprzedłożonej przy projekcie

Należy mieć na uwadze, że znalezienie optymalnego rozwiązania tego wrażliwego 

społecznie problemu, które pozwoliłoby  uregulować stan prawny gruntów znajdujących się 

we władaniu spółdzielni mieszkaniowych przy poszanowaniu praw osób trzecich jest kwestią 

niezwykle trudną, niemniej jednak rozwiązanie takie powinno być poszukiwane.

Podsumowanie

Zaproponowane w projekcie rozwiązania są nie do zaakceptowania w demokratycznym 

państwie prawa. Zgodnie bowiem z art. 21 Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska chroni 

własność i prawo dziedziczenia (ust. 1), a wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie 

wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem (ust. 2). 

Norma ta należy do podstawowych zasad ustrojowych Rzeczypospolitej Polskiej, co wynika 

z faktu zamieszczenia tego przepisu w rozdziale I Konstytucji. W świetle tej regulacji 

zagwarantowanie ochrony własności jest konstytucyjną powinnością państwa, przy czym 

powinność ta urzeczywistniana jest zarówno przez działania o charakterze prawodawczym 

(ukształtowanie podstawowych instytucji prawnych prawa własności i określenie ich granic), 

jak i faktyczne czynności organów państwa, mające za przedmiot dobra stanowiące 

własność jakieś osoby (Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 12 stycznia 1999 r., OTK ZU 

1999/1, poz. 2). Nadto w art. 64 ust. 1 Konstytucji przyznano każdemu prawo do własności, 

innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia. W ust. 2 tego przepisu wskazano na 

podmiotową równość ochrony tych praw. Zatem wszystkie prawa majątkowe podlegają 

ochronie, która ma być równa dla wszystkich, bez nieuzasadnionego różnicowana, z uwagi 

na charakter podmiotu danego prawa. Ochronę prawa własności przewiduje również 

Protokół dodatkowy Nr 1 do Konwencji o ochronie prawa człowieka i podstawowych wolności 

z dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. nr 61 poz. 284), do której Polska przystąpiła z 

dniem 19 stycznia 1993 r. i jest również stroną tego protokołu.
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W rozpatrywanym przypadku cel pozbawienia jednostek samorządu terytorialnego, ich 

związków oraz innych podmiotów własności nieruchomości nie ma charakteru publicznego 

(samo pozbawienie własności dokonywane jest w interesie prywatnym) i to bez 

wynagrodzenia. W uzasadnieniu projektodawca nie wskazał, dlaczego prywatny interes 

członków spółdzielni mieszkaniowych uznaje za ważniejszy od interesów podmiotów, którym 

przysługuje konstytucyjnie chronione prawo własności nieruchomości.

Reasumując, pozytywnie należy ocenić samą ideę podjęcia działań zmierzających do 

uregulowania stanów prawnych gruntów będących w posiadaniu spółdzielni 

mieszkaniowych. Należy jednak zauważyć, że z uwagi na daleko idącą ingerencję w sferę 

praw rzeczowych oraz skutek odjęcia tych praw bez stosownego wynagrodzenia, 

proponowane rozwiązania mogą budzić wątpliwości pod względem zgodności z ustawą 

zasadniczą. Ponadto poważne wątpliwości budzi wprowadzenie instytucji przemilczenia oraz 

istotnego ograniczenia uprawnień procesowych uczestników postępowań sądowych.  

Mając powyższe na uwadze, resort rozwoju i technologii negatywnie opiniuje senacki projekt 

ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 
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