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Dotyczy: wystqpienia^ w sprawie dostosowania stanu prawnego do tresci wyroku 

Trybunaiu Konstytucyjnego z dnia 10 czerwca 2020 r. (sygn. akt K 3/19). 

Szanowny Panie Rzeczniku, 

w odpowiedzi na ww. wystqpienie informuj?, ze obecnie w Minlsterstwie Rozwoju, Pracy 

I Technologii opracowywany jest projekt nowelizacji ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 

0 spoidzielniach mieszkaniowych^ (dalej u.s.m.), ktory zawiera takze regulacje 

dostosowujqce przepisy u.s.m., do wyroku Trybunalu Konstytucyjnego, o ktorym mowa 

w wystqpieniu Pana Rzecznika. 

W przedmiotowym orzeczeniu Trybunat Konstytucyjny stwierdzit, ze art. 4^ ustawy z dnia 

20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spoWzielniach mieszkaniowych, ustawy - Kodeks 

post^powania cywilnego oraz ustawy - Prawo spotdzielcze^ (dalej nowela), jest niezgodny 

z art. 58 ust. 1 w zwiqzku z art. 31 ust. 3 w zwi^zku z art. 2 Konstytucji. Zdaniem 

Trybunatu Konstytucyjnego „przyj^ta w zaskarzonym przepisie konstrukcja przejsciowa 

odniesiona do zle wyznaczonej grupy adresatow spowodowata, ze wiele osob mogto 

zostac pozbawionych czlonkostwa w spoWzieIni mieszkaniowej, mimo iz legitymowaty (lub 

nadal legitymujq) s i ^ interesem polegajqcym na zaspokojeniu ich potrzeb mieszkaniowych 

lub zwiqzanym z korzystaniem z lokalu spotdzielczego o innym przeznaczeniu.". 

' Pismo z dnia 14 paidziemika 2020 r. IV.510.20.2020.KD 
2 Dz.U. z 2020 r. poz. 1465 
' Stosownie do art. 4 nowell cztonek spotdzielnl, ktoremu w dniu wej^cia w zycie niniejszej ustawy nie przystuguje spoldzielcze lokatorskie prawo do lokalu 
mieszkalnego, spotdzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu albo prawo odr^bnej wtasnosci lokalu oraz ktoremu nie przystuguje roszczenie 
0 ustanowienie prawa odr^bnej wtasnosci lokalu lub roszczenie o ustanowienie spotdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, traci z tym 
dniem cztonkostwo w spotdzielni. Wobec powyzszego, osoby b?d^ce cztonkami spotdzieini, ktorym nie przystugiwat zaden z wymienionycli tytutow 
prawnycti, z dniem wejscia w zycie noweli utracity czlonkostwo z mocy prawa. 
' Dz. U. Poz. 1596 
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W szczegolnosci wskazac tu nalezy na fakt, ze status cztonka spotdzieini utracify osoby, 

ktorych lokale znajduj^ s i^ w budynkach spoldzielczych posadowionych na gruncie 

0 nieuregulowanym stanie prawnym. Czlonkostwa pozbawieni zostali takze czlonkowie 

utworzonych na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 19 pazdziernika 1991 r. 

o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Pahstwa^, tzw. spotdzieini 

popegeerowskich^, ponadto tzw. cztonkowie oczekujqcy, czyli osoby uprzednio przyj^te 

w poczet cztonkow spotdzieini i posiadajqcy oszcz^dnosciowe ksiqzeczki mieszkaniowe 

z zawinkulowanym wWadem mieszkaniowym lub budowlanym oraz osoby b^d^ce 

wtascicielami domow jednorodzinnych wybudowanych przez spoldzielnie. 

Majqc na uwadze powyzsze projekt przewiduje, ze osobom, ktore posiadajc| tytut prawny 

do lokalu w budynku posadowionym na gruncie o nieuregulowanynn stanie prawnym, 

cztonkostwo zostanie przyznane z mocy prawa. Powyzsze zwi^zane jest z tym, iz 

posiadaj^ one interes prawny do bycia cztonkami, albowiem nieruchomosciami tymi 

zarz^dzaj^ spotdzielnie. 

W stosunku do pozostafych osob, ktore utracify cztonkostwo przewiduje s i^ , iz 

przystugiwac im b^dzie roszczenie o przyj^cie w poczet cztonkow. Osoby te, chcsjc zostac 

cztonkami winny ztozyc deklaracj? w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. 

Spotdzielnia nie b^dzie mogta natomiast odmowic ich przyj^cia. Powyzsze rozwi^zanie 

stanowi realizacj^ zasady ochrony praw nabytycti. 

Chciatabym zapewnic, przy tym, ze ze wzgl^du na szeroki zakres zmian w procedowanym 

projekcie, zostanie on poddany szerokim konsultacjom z przedstawicielami 

reprezentuj^cymi spotdzielczosc mieszkaniowq. 

Z powazaniem 

Z upowaznienia 

Olga Semeniuk 

[podpisano elektronicznie] 

^Dz. U.z 2019 r., poz. 817 
^ Celem utworzenia tych spWdzielni by»o zarzgdzanie nieruchomosciami, na ktbrych znajdowaty si? obiekty infrastruktury technicznej 
niezb^dne do obstugi budynkdw, w k16rych znajdowaty si? lokale nabyte przez najemcbw. W odniesieniu zaS do budynkbw 
mieszkalnych, istota dziatalnoSci sp6*dzielni mieszkaniowych sprowadzona zostata do roll administratora - spdtdzielnia zarz^dzata na 
podstawie zawartej umowy. Wraz z weJSciem w iycie noweli, dotychczasowi cztonkowie sp6»dzielni popegeerowskich, utracili z mocy 
prawa cztonkostwo, gdy2 budynki, w ktbrycti znajduj^ si? lokale bytycti cztonkbw spbtdzieini, nie sq zarzqdzane na podstawie art. 1 
ust. 3 u.s.m. (nie wctiodzq one w sktad sp6ldzielczego zasobu mieszkaniowego, sp6tdzielnia zarzqdza budynkami na podstawie 
przepisbw ustawy o wtasnoSci lokali). 
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