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'W ONY PRAW 7 
ZIELNI MIESZKANIOWYCI 

23 lipca 2018 r. 

Ogolnopolskie Porozumienie Stowaszyszen 
dla Obrony Praw Czlonkow Spoldzielni Mieszkaniowych 
w g  podpisow pod pismen1 

Adres do korespondencji: 
Stowarzyszenie ,,Niezaleini Na Skaspie" 
ul. Tloczka 5B m. 35 
87-1 00 Toruri 
e-mail: niezalezni.na. skarpie.torun @ gmail.com 
tel. 509 092 97 1 

Komisja Infrastruktury 
Komisja Samorzqdu Terytorialnego 
i Administracji Panstwowej 
Senatu RP 

D o t ~ c z ~ :  projektu ustawy o przeksztalceniu prawa uiytkowania wieczystego gruntow 
zabudowanych na cele mieszkaniowe W prawo wlasnoici tych grunttiw 

Szanowni Panstwo, 

j ako cdonkowie Stowarzyszen dzlalaj qcych dla obrony praw czionkbw spoldzlelni 
mieszkaniowych, zwracarny uwagq, ze zawarte W druku 910 zapisy (art, 8 pkt 2, art. 9 ust, 1, 3, 4 
i 6, oraz m. 20 ust. 2) dotyczqce przeksztdcenia we wlasnoii: gruntow zabudowanych na cele 
mieszkanio we, a bqdqcych W wieczystym uzytkowaniu spddnelni mieszkaniowych, powoduj q 
ko~llecznosc e a n y  ustawy o spoldzlehach mieszkaniowych, 

W spoldzielniach mieszkaniowych wszelkie koszty zwiqzane z utrzymaniem czq6ci wspolnych 
W nieruchomosciach, na ktbrych znajduj q siq budynla mieszkalne, W tyrn oplat z tytulu wieczystego 
uzytkowania lub wlasnosci gruntu, ponoszone q przez posiadaczy tytulow prawnych do lokali 
mieszkalnych. PO wejiciu W zycie ustawy o przeksztdceniu prawa uzytkowania wieczystego 
gruntow zabudowanych na cele mieszkaniowe W prawo wlasnoici tych gruntow sytuacj a prawna 
tych osob pozostanie niejednoznaczna, poniewai to spddzlelnie mieszkaniowe stana, siq 
wlascicielami tych gruntow, a nie osoby, More poniosq koszty przeksztalcenia lub W przesdoici 
poniosly koszty wieczystego uzytkowania. 
Nie moze byc nierownoici prawnej polegajqcej na tym, ze we wspolnotach mieszkaniowych 
oraz W domach jednorodzinnych wspolwla6cicielem lub wlaicicielem gruntu jest osoba fizyczna, 
ktora ponioda koszty przeksztdcenia wlasnosci gruntu, natomiast W spoldzielniach 
mieszkaniowych nadal wlaicicielem gruntu pozostanq spoldzlelnie, More zadnych kosztow z tego 
tytulu nie poniosly. 

Znamy z doswiadczenia ,&reatywnem zabieg wielu zarzqdow spbldzlelm mieszkaniowych, 
ktore utruhaly i utrdmajq przeksztdcanie spadzlelczych praw do lokali mieszkalnych 
we wlasnos.c+ Dlatego uwaiamy, ze b-e-z- jednomcznego wskazania wspolwlaicicieli gruntu 
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