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3
USTAWA
z dnia 21 czerwca 2001 r.

o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1234; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1496.
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy]
Ustawa reguluje zasady i formy ochrony praw lokatorów
oraz zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy.
Art. 1a. [Wyłączenie stosowania ustawy do lokali
WAM]
Przepisów ustawy nie stosuje się do lokali będących w
dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego.
Art. 2. [Definicje ustawowe]
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1)lokatorze - należy przez to rozumieć najemcę lokalu
lub osobę używającą lokal na podstawie innego tytułu
prawnego niż prawo własności;
2)właścicielu - należy przez to rozumieć wynajmującego
lub inną osobę, z którą wiąże lokatora stosunek prawny
uprawniający go do używania lokalu;
3)współlokatorze - należy przez to rozumieć lokatora,
któremu przysługuje tytuł prawny do używania lokalu
wspólnie z innym lokatorem;
4)lokalu - należy przez to rozumieć lokal służący do
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a także lokal
będący pracownią służącą twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki; nie jest w rozumieniu ustawy lokalem pomieszczenie przeznaczone do
krótkotrwałego pobytu osób, w szczególności znajdujące się w budynkach internatów, burs, pensjonatów, hoteli, domów wypoczynkowych lub w innych budynkach
służących do celów turystycznych lub wypoczynkowych;
5)lokalu socjalnym - należy przez to rozumieć lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie
i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie
może być mniejsza niż 5 m 2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m 2, przy czym lokal
ten może być o obniżonym standardzie;
5a)tymczasowym pomieszczeniu - należy przez to rozumieć pomieszczenie nadające się do zamieszkania,
posiadające dostęp do źródła zaopatrzenia w wodę i do
ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza
budynkiem, oświetlenie naturalne i elektryczne, możliwość ogrzewania, niezawilgocone przegrody budowlane
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oraz zapewniające możliwość zainstalowania urządzenia do gotowania posiłków, zapewniające co najmniej 5
m 2 powierzchni mieszkalnej na jedną osobę i w miarę
możności znajdujące się w tej samej lub pobliskiej miejscowości, w której dotychczas zamieszkiwały osoby
przekwaterowywane;
6)lokalu zamiennym - należy przez to rozumieć lokal
znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest
położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas, o powierzchni pokoi
takiej jak w lokalu dotychczas używanym; warunek ten
uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa
domowego przypada 10 m 2 powierzchni łącznej pokoi, a
w wypadku gospodarstwa jednoosobowego - 20 m2 tej
powierzchni;
7)powierzchni użytkowej lokalu - należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz
innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów
i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni,
suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału;
8)opłatach niezależnych od właściciela - należy przez to
rozumieć opłaty za dostawy do lokalu energii, gazu,
wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych;
8a)wydatkach związanych z utrzymaniem lokalu - należy przez to rozumieć wydatki, ustalane proporcjonalnie
do powierzchni użytkowej lokalu w stosunku do powierzchni użytkowej wszystkich lokali w danym budynku, obciążające właściciela, obejmujące: opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu, podatek od nieruchomości
oraz koszty:
a)konserwacji, utrzymania należytego stanu technicznego nieruchomości oraz przeprowadzonych remontów,
b)zarządzania nieruchomością,
c)utrzymania pomieszczeń wspólnego użytkowania,
windy, anteny zbiorczej, domofonu oraz zieleni,
d)ubezpieczenia nieruchomości,
e)inne, o ile wynikają z umowy;
e-mail: zdzislaw.malecki@aimproperty.pl
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9)gospodarstwie domowym - należy przez to rozumieć
gospodarstwo domowe, o którym mowa w przepisach o
dodatkach mieszkaniowych;
10)mieszkaniowym zasobie gminy - należy przez to
rozumieć lokale stanowiące własność gminy albo gminnych osób prawnych lub spółek handlowych utworzonych z udziałem gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a także lokale pozostające w posiadaniu samoistnym tych podmiotów;
11)publicznym zasobie mieszkaniowym - należy przez
to rozumieć lokale wchodzące w skład mieszkaniowego
zasobu gminy albo lokale stanowiące własność innych
jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych
osób prawnych tych jednostek, Skarbu Państwa lub
państwowych osób prawnych;
12)wskaźniku przeliczeniowym kosztu odtworzenia 1 m 2
powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych - należy
przez to rozumieć przeciętny koszt budowy 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych:
a)dla województwa, z wyłączeniem miast będących
siedzibą wojewody lub sejmiku województwa,
b)dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku
województwa, ustalany na okres 6 miesięcy przez wojewodę na podstawie aktualnych danych urzędu statystycznego, opracowanych według powiatów, oraz własnych analiz i ogłaszany, w drodze obwieszczenia, w
wojewódzkim dzienniku urzędowym.
2. Obmiaru powierzchni użytkowej lokalu, o której mowa
w ust. 1 pkt 7, dokonuje się w świetle wyprawionych
ścian. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m należy
zaliczać do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub
większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%,
o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie.
Pozostałe zasady obliczania powierzchni należy przyjmować zgodnie z Polską Normą odpowiednią do określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych w budownictwie.
Art. 3. [Stosunek ustawy do innych unormowań
dotyczących lokali mieszkalnych]
1. (uchylony).
2. Do lokali będących w dyspozycji ministra właściwego
do spraw wewnętrznych lub podległych mu organów, do
lokali będących w dyspozycji jednostek organizacyjnych
Służby Więziennej oraz do lokali pozostających i przekazanych do dyspozycji Szefa Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego lub Szefa Agencji Wywiadu, przepisy
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ustawy stosuje się, jeżeli przepisy odrębne dotyczące
tych lokali nie stanowią inaczej.
3. Przepisy niniejszej ustawy nie naruszają przepisów
innych ustaw regulujących ochronę praw lokatorów w
sposób korzystniejszy dla lokatora.
Art. 4. [Zadania własne gminy]
1. Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do
zadań własnych gminy.
2. Gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych
w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne,
a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw
domowych o niskich dochodach.
2a. W przypadku wykonywania przez komornika obowiązku opróżnienia lokalu, o którym mowa w art. 1046 §
4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z późn.
zm.), gmina wskazuje tymczasowe pomieszczenie albo
noclegownię, schronisko lub inną placówkę zapewniającą miejsca noclegowe, chyba że pomieszczenie odpowiadające wymogom tymczasowego pomieszczenia
wskazał wierzyciel lub dłużnik albo osoba trzecia.
3. Gmina wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1 i
2, wykorzystując mieszkaniowy zasób gminy lub w inny
sposób.
4. Gminy mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu
państwa na zadania, o których mowa w ust. 1 i 2.
Art. 4a. [Zbieranie danych o czynszach najmu]
1. Gmina w wojewódzkim dzienniku urzędowym co roku, w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego, ogłasza zestawienie danych dotyczących
czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do
publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na jej
obszarze lub części.
2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, powinno
uwzględniać wysokość czynszu za 1 m 2 powierzchni
użytkowej lokalu w powiązaniu z lokalizacją, wiekiem
budynku i jego stanem technicznym oraz powierzchnią
użytkową lokalu i jego standardem.
3. Gmina, sporządzając zestawienie, o którym mowa w
ust. 1, korzysta z danych przekazanych przez zarząde-mail: zdzislaw.malecki@aimproperty.pl
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ców nieruchomości. Gmina może w zestawieniu wykorzystać również dane własne, dane przekazane przez
właścicieli i lokatorów oraz organizacje ich zrzeszające,
a także dane pochodzące z innych źródeł.
4. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1)wzór i terminy przekazywania przez zarządców nieruchomości danych, o których mowa w ust. 1, biorąc pod
uwagę potrzebę cyklicznego przekazywania oraz kompletność tych danych;
2)wzór zestawienia oraz sposoby publikacji i udostępniania danych, o których mowa w ust. 1, uwzględniając
potrzebę zapewnienia ich aktualności i jawności.
Rozdział 2
Prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów
Art. 5. [Zasady zawierania umów o używanie lokalu]
1. Umowa o odpłatne używanie lokalu może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony.
2. Umowa o odpłatne używanie lokalu wchodzącego w
skład mieszkaniowego zasobu gminy lub innych jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem lokalu socjalnego lub lokalu związanego ze stosunkiem pracy,
może być zawarta wyłącznie na czas nieoznaczony,
chyba że zawarcia umowy na czas oznaczony żąda
lokator.
3. Właściciel nie może uzależnić zawarcia umowy od
złożenia przez lokatora żądania, o którym mowa w ust.
2.
Art. 6. [Kaucja zabezpieczająca należności z tytułu
najmu]
1. Zawarcie umowy najmu może być uzależnione od
wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących
wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu. Kaucja nie
może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego
czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki
czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.
2. Kaucji nie pobiera się, jeżeli umowa:
1)dotyczy najmu lokalu zamiennego lub socjalnego;
2)jest zawierana w związku z zamianą lokalu, a najemca uzyskał zwrot kaucji bez dokonania jej waloryzacji.
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3. Zwrot zwaloryzowanej kaucji następuje w kwocie
równej iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji i krotności czynszu przyjętej przy pobieraniu kaucji, jednak w kwocie nie niższej
niż kaucja pobrana.
4. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia
opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez
najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z
tytułu najmu lokalu.
Art. 6a. [Obowiązki wynajmującego]
1. Wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia
sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń
związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła,
energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych
instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i
budynku określone odrębnymi przepisami.
2. W razie oddania w najem lokalu opróżnionego przez
dotychczasowego najemcę, wynajmujący jest obowiązany wymienić zużyte elementy wyposażenia lokalu.
3. Do obowiązków wynajmującego należy w szczególności:
1)utrzymanie w należytym stanie, porządku i czystości
pomieszczeń i urządzeń budynku, służących do wspólnego użytku mieszkańców, oraz jego otoczenia;
2)dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i
urządzeń, o których mowa w pkt 1, oraz przywrócenie
poprzedniego stanu budynku uszkodzonego, niezależnie od przyczyn, z tym że najemcę obciąża obowiązek
pokrycia strat powstałych z jego winy;
3)dokonywanie napraw lokalu, napraw lub wymiany
instalacji i elementów wyposażenia technicznego w
zakresie nieobciążającym najemcy, a zwłaszcza:
a)napraw i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej wody - bez armatury i wyposażenia, a także napraw i wymiany wewnętrznej instalacji
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej, anteny zbiorczej - z wyjątkiem osprzętu,
b)wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i
drzwiowej oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków.
Art. 6b. [Obowiązki najemcy]
1. Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we
e-mail: zdzislaw.malecki@aimproperty.pl
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właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym
określonym odrębnymi przepisami oraz przestrzegać
porządku domowego. Najemca jest także obowiązany
dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku, jak
dźwigi osobowe, klatki schodowe, korytarze, pomieszczenia zsypów, inne pomieszczenia gospodarcze oraz
otoczenie budynku.
2. Najemcę obciąża naprawa i konserwacja:
1)podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz
ściennych okładzin ceramicznych, szklanych i innych;
2)okien i drzwi;
3)wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą;
4)trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis klozetowych,
zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i
zaworów czerpalnych oraz innych urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposażony, łącznie z ich wymianą;
5)osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej, z wyłączeniem wymiany przewodów oraz osprzętu anteny
zbiorczej;
6)pieców węglowych i akumulacyjnych, łącznie z wymianą zużytych elementów;
7)etażowego centralnego ogrzewania, a w przypadku
gdy nie zostało ono zainstalowane na koszt wynajmującego, także jego wymiana;
8)przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do
pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich
niedrożności;
9)innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń
przynależnych przez:
a)malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń
tynków ścian i sufitów,
b)malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych.
Art. 6c. [Protokolarne wydanie lokalu]
Przed wydaniem lokalu najemcy strony sporządzają
protokół, w którym określają stan techniczny i stopień
zużycia znajdujących się w nim instalacji i urządzeń.
Protokół stanowi podstawę rozliczeń przy zwrocie lokalu.
Art. 6d. [Ulepszenia dokonywane przez najemcę]
Najemca może wprowadzić w lokalu ulepszenia tylko za
zgodą wynajmującego i na podstawie pisemnej umowy
określającej sposób rozliczeń z tego tytułu.
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Art. 6e. [Obowiązki i prawa stron po zakończeniu
najmu]
1. Po zakończeniu najmu i opróżnieniu lokalu najemca
jest obowiązany odnowić lokal i dokonać w nim obciążających go napraw, a także zwrócić wynajmującemu
równowartość zużytych elementów wyposażenia technicznego, wymienionych w art. 6b ust. 2 pkt 4, które
znajdowały się w lokalu w chwili wydania go najemcy.
Jeżeli najemca w okresie najmu dokonał wymiany niektórych elementów tego wyposażenia, przysługuje mu
zwrot kwoty odpowiadającej różnicy ich wartości między
stanem istniejącym w dniu objęcia lokalu oraz w dniu
jego opróżnienia. Należne kwoty oblicza się według cen
obowiązujących w dniu rozliczenia.
2. Wynajmujący może żądać usunięcia ulepszeń wprowadzonych przez najemcę z naruszeniem art. 6d i
przywrócenia stanu poprzedniego, jeżeli nie naruszy to
substancji lokalu, albo ulepszenia zatrzymać za zwrotem ich wartości uwzględniającej stopień zużycia według stanu na dzień opróżnienia lokalu.
Art. 6f. [Zakres swobody stron]
W umowie najmu lokalu niewchodzącego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego, strony mogą ustalić
odmiennie prawa i obowiązki wymienione w art. 6a-6e.
Art. 6g. [Doręczenia między stronami umowy najmu]
W okresie trwania najmu strony umowy są obowiązane
informować się nawzajem na piśmie o każdej zmianie
adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie
zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną
na ostatni adres listem poleconym, za potwierdzeniem
odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną.
Art. 7. [Zasady ustalania czynszu w zasobach samorządowych i skarbu państwa]
1. W lokalach wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego właściciel ustala stawki czynszu za
1 m 2 powierzchni użytkowej lokali, z uwzględnieniem
czynników podwyższających lub obniżających ich wartość użytkową, a w szczególności:
1)położenia budynku;
2)położenia lokalu w budynku;
3)wyposażenia budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje oraz ich stanu;
4)ogólnego stanu technicznego budynku.
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2. Właściciele, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 4, mogą na wniosek najemcy, w oparciu o postanowienia odpowiednio uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zarządzenia wojewody lub uchwały organu wykonawczego
państwowej osoby prawnej, stosować określone obniżki
czynszu naliczonego według obowiązujących stawek w
stosunku do najemców o niskich dochodach. Obniżki
takie mogą być udzielane najemcom, których średni
dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza poziomu określonego w uchwale
odpowiedniego organu lub w zarządzeniu wojewody.
Kwota obniżki powinna być zróżnicowana w zależności
od wysokości dochodu gospodarstwa domowego najemcy.
3. Obniżki, o których mowa w ust. 2, udziela się najemcy na okres 12 miesięcy. W przypadku gdy utrzymujący
się niski dochód gospodarstwa domowego to uzasadnia, właściciel, na wniosek najemcy, może udzielać obniżek czynszu na kolejne okresy dwunastomiesięczne.
4. Najemca ubiegający się o obniżkę czynszu obowiązany jest przedstawić deklarację o wysokości dochodów
członków gospodarstwa domowego.
5. Za dochód, o którym mowa w ust. 2 i 4, uważa się
dochód w rozumieniu przepisów o dodatkach mieszkaniowych. W sprawach dotyczących deklarowania oraz
wzoru deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego i rodzaju dokumentów, które
powinny być przez składających deklaracje przechowywane w celu udostępnienia na żądanie właściciela, stosuje się odpowiednio przepisy o dodatkach mieszkaniowych.
6. W razie wątpliwości, co do wiarygodności danych
zawartych w przedstawionej deklaracji właściciel może
żądać od wnioskodawcy dostarczenia zaświadczenia
naczelnika właściwego miejscowo urzędu skarbowego o
wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz
innych członków jej gospodarstwa domowego.
7. Właściciel może odstąpić od obniżenia czynszu, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego
ustali, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi
dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy wskazującym,
że jest on w stanie uiszczać czynsz nieobniżony, wykorzystując własne środki i posiadane zasoby finansowe.
AiM PROPERTY
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8. Do sposobu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego stosuje się odpowiednio przepisy w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie
majątkowym wnioskodawcy i innych członków jego gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu.
9. W przypadku złożenia deklaracji niezgodnej z prawdą, najemca obowiązany jest zwrócić właścicielowi
200% kwoty nienależnie otrzymanego obniżenia czynszu.
10. Wnioskodawcy, który nie złożył deklaracji lub nie
dostarczył na żądanie właściciela zaświadczenia, o
którym mowa w ust. 6, obniżki czynszu nie udziela się.
A jeśli wnioskodawca korzysta z obniżek udzielonych
wcześniej, odstępuje się od stosowania obniżek po
upływie terminu, w którym powinien on dostarczyć deklarację lub zaświadczenie.
11. Obniżki, o których mowa w ust. 2, mogą być stosowane także w stosunku do podnajemców, którzy używają lokali wynajmowanych przez gminę od innych właścicieli i podnajmowanych tym podnajemcom.
Art. 8. [Kompetencje do ustalania czynszu]
Jeżeli właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego, stawki czynszu, o których mowa w art. 7, ustala
organ wykonawczy tej jednostki:
1)w przypadku gminy - zgodnie z zasadami, o których
mowa w art. 21 ust. 2 pkt 4;
2)w przypadku pozostałych jednostek samorządu terytorialnego - zgodnie z uchwałą odpowiednio rady powiatu lub sejmiku województwa w sprawie zasad wynajmu
lokali mieszkalnych stanowiących własność tych jednostek lub własność samorządowych osób prawnych.
Art. 8a. [Zasady podwyższania czynszu (opłat za
korzystanie z lokalu)]
1. Właściciel może podwyższyć czynsz albo inne opłaty
za używanie lokalu, wypowiadając jego dotychczasową
wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia.
2. Termin wypowiedzenia wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu wynosi 3 miesiące, chyba
że strony w umowie ustalą termin dłuższy.

e-mail: zdzislaw.malecki@aimproperty.pl

8
3. Wypowiedzenie wysokości czynszu albo innych opłat
za używanie lokalu powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie.
4. Podwyżka w wyniku której wysokość czynszu albo
innych opłat za używanie lokalu w skali roku przekroczy
albo następuje z poziomu wyższego niż 3% wartości
odtworzeniowej lokalu może nastąpić w uzasadnionych
przypadkach, o których mowa w ust. 4a albo w ust. 4e.
Na pisemne żądanie lokatora właściciel, w terminie 14
dni od dnia otrzymania tego żądania, pod rygorem nieważności podwyżki, przedstawi na piśmie przyczynę
podwyżki i jej kalkulację.
4a. Jeżeli właściciel nie uzyskuje przychodów z czynszu
albo innych opłat za używanie lokalu na poziomie zapewniającym pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem lokalu, jak również zapewniającym zwrot kapitału i zysk, z zastrzeżeniem ust. 4c i 4d, wówczas podwyżkę pozwalającą na osiągnięcie tego poziomu uważa
się za uzasadnioną, o ile mieści się w granicach określonych w ust. 4b.
4b. Podwyższając czynsz albo inne opłaty za używanie
lokalu, właściciel może ustalić:
1)zwrot kapitału w skali roku na poziomie nie wyższym
niż:
a)1,5% nakładów poniesionych przez właściciela na
budowę albo zakup lokalu lub
b)10% nakładów poniesionych przez właściciela na
trwałe ulepszenie istniejącego lokalu zwiększające jego
wartość użytkową
- aż do ich pełnego zwrotu;
2)godziwy zysk.
4c. Właściciel, który oddał lokal do używania na podstawie stosunku prawnego innego niż najem, ustalając
składniki wydatków związanych z utrzymaniem lokalu,
stosuje przepisy regulujące ten stosunek prawny; do
opłat za używanie lokalu właściciel nie zalicza zwrotu
kapitału ani zysku.
4d. W stosunkach najmu lokali socjalnych zysku nie
zalicza się jako jednego ze składników czynszu.
4e. Podwyżkę czynszu albo innych opłat za używanie
lokalu w wysokości nieprzekraczającej w danym roku
kalendarzowym średniorocznego wskaźnika wzrostu
cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym uważa się za uzasadAiM PROPERTY
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nioną. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym jest ogłaszany, w formie komunikatu, przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
5. W ciągu 2 miesięcy od dnia wypowiedzenia, o którym
mowa w ust. 1, lokator może:
1)odmówić na piśmie przyjęcia podwyżki ze skutkiem
rozwiązania stosunku prawnego, na podstawie którego
lokator zajmuje lokal, z upływem okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 2, albo
2)zakwestionować podwyżkę, o której mowa w ust. 4,
wnosząc do sądu pozew o ustalenie, na podstawie
przepisów ust. 4a-4e, że podwyżka jest niezasadna
albo jest zasadna, lecz w innej wysokości; udowodnienie zasadności podwyżki ciąży na właścicielu.
6. (uchylony).
6a. W przypadku:
1)określonym w ust. 5 pkt 1 lokator jest obowiązany
uiszczać czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu w
dotychczasowej wysokości do dnia rozwiązania stosunku prawnego, na podstawie którego lokator zajmuje
lokal;
2)określonym w ust. 5 pkt 2 lokator jest obowiązany
uiszczać czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu w
dotychczasowej wysokości do dnia uprawomocnienia
się orzeczenia sądu kończącego postępowanie w sprawie, z zastrzeżeniem ust. 6b;
3)gdy lokator nie skorzysta z prawa przysługującego mu
na podstawie ust. 5, wówczas od upływu terminu wypowiedzenia jest obowiązany uiszczać czynsz albo inne
opłaty za używanie lokalu w wysokości wynikającej z
wypowiedzenia.
6b. W przypadku uznania przez sąd podwyżki wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu za
zasadną, choćby w innej wysokości niż wynikająca z
wypowiedzenia, obowiązkiem lokatora jest zapłata kwoty odpowiadającej różnicy między podwyższonym a
dotychczasowym czynszem albo innymi opłatami za
używanie lokalu, za okres od upływu terminu wypowiedzenia.
7. (uchylony).
8. Przepisy ust. 1-6b nie mają zastosowania do podwyżek opłat niezależnych od właściciela.

e-mail: zdzislaw.malecki@aimproperty.pl

9
Art. 9. [Częstość podwyżek, zasady ponoszenia
innych opłat niż czynsz]
1. (utracił moc).
1a. (utracił moc).

wykorzystaniu finansowania zwrotnego, o których mowa
w przepisach tej ustawy, w zakresie czynszu stosuje się
przepisy ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

1b. Podwyższanie czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, nie może być dokonywane częściej niż co 6 miesięcy. Termin ten biegnie od dnia, w którym podwyżka
zaczęła obowiązywać.

2. Do mieszkań w zasobach towarzystw budownictwa
społecznego wybudowanych bez udziału środków, o
których mowa w ust. 1, do ustalania wysokości czynszu
stosuje się art. 28 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1.

2. W razie podwyższania opłat niezależnych od właściciela jest on obowiązany do przedstawienia lokatorowi
na piśmie zestawienia opłat wraz z przyczyną ich podwyższenia. Lokator obowiązany jest opłacać podwyższone opłaty tylko w takiej wysokości, jaka jest niezbędna do pokrycia przez właściciela kosztów dostarczenia do lokalu używanego przez lokatora dostaw, o
których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 8.
3. (utracił moc).
4. (uchylony).
5. W stosunkach najmu oprócz czynszu wynajmujący
może pobierać jedynie opłaty niezależne od właściciela,
a w wypadku innych tytułów prawnych uprawniających
do używania lokalu, oprócz opłat za używanie lokalu,
właściciel może pobierać jedynie opłaty niezależne od
właściciela, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Opłaty niezależne od właściciela mogą być pobierane
przez właściciela tylko w wypadkach, gdy korzystający z
lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą
mediów lub dostawcą usług.
7. (uchylony).
8. Wartość odtworzeniową lokalu stanowi iloczyn jego
powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego
kosztu odtworzenia 1 m 2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.
9. (uchylony).
Art. 9a. [Czynsz najmu w tbs]
1. Do mieszkań w zasobach towarzystw budownictwa
społecznego oraz spółek, o których mowa w art. 15a
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o
niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1020), wybudowanych
przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank
Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o
kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub przy
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Art. 10. [Awarie, przeglądy, remont lokalu]
1. W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej
bezpośrednio powstaniem szkody lokator jest obowiązany niezwłocznie udostępnić lokal w celu jej usunięcia.
Jeżeli lokator jest nieobecny lub odmawia udostępnienia
lokalu, właściciel ma prawo wejść do lokalu w obecności
funkcjonariusza Policji lub straży gminnej (miejskiej), a
gdy wymaga to pomocy straży pożarnej - także przy jej
udziale.
2. Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność
lokatora lub pełnoletniej osoby stale z nim zamieszkującej, właściciel jest obowiązany zabezpieczyć lokal i
znajdujące się w nim rzeczy do czasu przybycia lokatora; z czynności tych sporządza się protokół.
3. Po wcześniejszym ustaleniu terminu lokator powinien
także udostępnić właścicielowi lokal w celu dokonania:
1)okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego, przeglądu stanu i wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania;
2)zastępczego wykonania przez właściciela prac obciążających lokatora.
4. Jeżeli rodzaj koniecznej naprawy tego wymaga, lokator jest obowiązany opróżnić lokal i przenieść się na
koszt właściciela do lokalu zamiennego, jednak na czas
nie dłuższy niż rok. Po upływie tego terminu właściciel
jest obowiązany udostępnić lokatorowi w ramach istniejącego stosunku prawnego naprawiony lokal. Czynsz za
lokal zamienny, bez względu na jego wyposażenie
techniczne, nie może być wyższy niż czynsz za lokal
dotychczasowy.
Art. 11. [Rozwiązywanie umów o używanie lokalu]
1. Jeżeli lokator jest uprawniony do odpłatnego używania lokalu, wypowiedzenie przez właściciela stosunku
prawnego może nastąpić tylko z przyczyn określonych
w ust. 2-5 oraz w art. 21 ust. 4 i 5 niniejszej ustawy.
e-mail: zdzislaw.malecki@aimproperty.pl
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Wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności
dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia.
2. Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć
stosunek prawny, jeżeli lokator:
1)pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w
sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do
powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone
do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo
wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko
porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie
z innych lokali, lub
2)jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za
używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze
wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i
bieżących należności, lub
3)wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody
właściciela, lub
4)używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z
koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 4.
3. Właściciel lokalu, w którym czynsz jest niższy niż 3%
wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku, może wypowiedzieć stosunek najmu:
1)z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia, z powodu niezamieszkiwania najemcy przez
okres dłuższy niż 12 miesięcy;
2)z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, osobie, której
przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w
tej samej miejscowości, a lokator może używać tego
lokalu, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla
lokalu zamiennego.
4. Nie później niż na pół roku naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć
stosunek prawny, o ile zamierza zamieszkać w należącym do niego lokalu, jeżeli lokatorowi przysługuje tytuł
do lokalu, w którym może zamieszkać w warunkach
takich, jakby otrzymał lokal zamienny, lub jeżeli właściciel dostarczy mu lokal zamienny. W lokalu zamiennym
wysokość czynszu i opłat, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, musi uwzględniać stosunek poAiM PROPERTY
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wierzchni i wyposażenia lokalu zamiennego do lokalu
zwalnianego.
5. Nie później niż na 3 lata naprzód, na koniec miesiąca
kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny lokatorowi, o ile zamierza zamieszkać w
należącym do niego lokalu, a nie dostarcza mu lokalu
zamiennego i lokatorowi nie przysługuje prawo do lokalu, o którym mowa w ust. 4.
6. Jeżeli właściciel, który wypowiedział stosunek prawny
na podstawie przepisu ust. 5, nie zamieszkał w swoim
lokalu lub zaprzestał w nim zamieszkiwać przed upływem pół roku od ustania wypowiedzianego stosunku
prawnego, lokator jest uprawniony, według swojego
wyboru, bądź do powrotu do lokalu na dotychczasowych warunkach bądź do żądania od właściciela zapłaty
różnicy w czynszu i w opłatach, które płaci obecnie, w
stosunku do tych, które płacił w ramach wypowiedzianego stosunku prawnego za okres jednego roku. Koszty
przeprowadzki lokatora do lokalu ponosi właściciel.
Właściciel jest nadto obowiązany do zapłaty lokatorowi
kary ustawowej w wysokości 15% wartości odtworzeniowej lokalu.
7. Przepisy ust. 4-6 stosuje się, jeżeli w lokalu właściciela ma zamieszkać jego pełnoletni zstępny, wstępny lub
osoba, wobec której właściciel ma obowiązek alimentacyjny. Wypowiedzenie stosunku prawnego, pod rygorem nieważności, powinno wskazywać osobę mającą
zamieszkać w lokalu właściciela.
8. W wypadku stosunków prawnych, które nie ustają
przez wypowiedzenie, a w szczególności w wypadku
spółdzielczego prawa do lokalu, nie jest dopuszczalne
ustanie stosunku prawnego w sposób i z przyczyn mniej
korzystnych dla lokatora niż to wynika z przepisów tego
artykułu.
9. W wypadku określonym w ust. 2 pkt 4 lokatorowi
przysługuje prawo do lokalu zamiennego. Obowiązek
zapewnienia lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów
przeprowadzki spoczywa na właścicielu budynku, z
zastrzeżeniem art. 32.
10. Z ważnych przyczyn, innych niż określone w ust. 2,
właściciel może wytoczyć powództwo o rozwiązanie
stosunku prawnego i nakazanie przez sąd opróżnienia
lokalu, jeżeli strony nie osiągnęły porozumienia co do
warunków i terminu rozwiązania tego stosunku.
e-mail: zdzislaw.malecki@aimproperty.pl
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11. Wypowiedzenie najmu w zasobach towarzystwa
budownictwa społecznego może nastąpić także na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1995
r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
12. Jeżeli lokatorem, któremu właściciel wypowiada
stosunek prawny na podstawie ust. 5, jest osoba, której
wiek w dniu otrzymania wypowiedzenia przekroczył 75
lat, a która po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5,
nie będzie posiadała tytułu prawnego do innego lokalu,
w którym może zamieszkać, ani nie ma osób, które zobowiązane są wobec niej do świadczeń alimentacyjnych, wypowiedzenie staje się skuteczne dopiero w
chwili śmierci lokatora; przepisów art. 691 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.
Art. 12.
(uchylony).
Art. 13. [Uprawnienia sąsiadów i współuprawnionych]
1. Jeżeli lokator wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc
uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, inny
lokator lub właściciel innego lokalu w tym budynku może wytoczyć powództwo o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu i
nakazanie jego opróżnienia.
2. Współlokator może wytoczyć powództwo o nakazanie
przez sąd eksmisji małżonka, rozwiedzionego małżonka
lub innego współlokatora tego samego lokalu, jeżeli ten
swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia
wspólne zamieszkiwanie.
Art. 14. [Uprawnienia do lokalu socjalnego]
1. W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź
o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz
dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego
ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.
2. Jeżeli w wyroku orzeczono o uprawnieniu, o którym
mowa w ust. 1, dwóch lub więcej osób, gmina jest obowiązana zapewnić im co najmniej jeden lokal socjalny.
3. Sąd, badając z urzędu, czy zachodzą przesłanki do
otrzymania lokalu socjalnego, orzeka o uprawnieniu
osób, o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę doAiM PROPERTY
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tychczasowy sposób korzystania przez nie z lokalu oraz
ich szczególną sytuację materialną i rodzinną.
4. Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:
1)kobiety w ciąży,
2)małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. poz. 414, z późn. zm.) lub
ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką
osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,
3)obłożnie chorych,
4)emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,
5)osoby posiadającej status bezrobotnego,
6)osoby spełniającej przesłanki określone przez radę
gminy w drodze uchwały
- chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu
niż dotychczas używany.
5. Sąd może orzec o braku uprawnienia do otrzymania
lokalu socjalnego, w szczególności jeżeli nakazanie
opróżnienia następuje z przyczyn, o których mowa w
art. 13.
6. Orzekając o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, sąd nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.
7. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do osób, które utraciły
tytuł prawny do lokalu niewchodzącego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego, z wyjątkiem osób, które
były uprawnione do używania lokalu na podstawie stosunku prawnego nawiązanego ze spółdzielnią mieszkaniową albo z towarzystwem budownictwa społecznego.
Art. 15. [Postępowanie sądowe]
1. Jeżeli w sprawie o opróżnienie lokalu okaże się, że w
razie uwzględnienia powództwa obowiązane do opróżnienia lokalu mogą być jeszcze inne osoby, które nie
występują w sprawie w charakterze pozwanych, sąd
wezwie stronę powodową, aby w wyznaczonym terminie oznaczyła te osoby w taki sposób, by ich wezwanie
było możliwe, a w razie potrzeby, aby wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie kuratora. Sąd wezwie te osoby do
wzięcia udziału w sprawie w charakterze pozwanych.
2. W sprawie o opróżnienie lokalu sąd z urzędu zawiadamia gminę właściwą ze względu na miejsce położenia
e-mail: zdzislaw.malecki@aimproperty.pl
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lokalu podlegającego opróżnieniu w celu umożliwienia
jej wstąpienia do sprawy.
3. Do udziału gminy w sprawie o opróżnienie lokalu
stosuje się odpowiednio przepisy o interwencji ubocznej, z wyjątkiem art. 78, art. 79 zdanie drugie i art. 83
Kodeksu postępowania cywilnego. Gmina nie musi wykazywać interesu prawnego, a jej przystąpienie następuje po stronie powoda.
4. W sprawie, o której mowa w ust. 1, wydanie wyroku
zaocznego może nastąpić wyłącznie po przeprowadzeniu postępowania dowodowego. Przepisu art. 339 § 2
Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.
Art. 16. [Egzekucja wyroków eksmisyjnych]
Wyroków sądowych nakazujących opróżnienie lokalu
nie wykonuje się w okresie od 1 listopada do 31 marca
roku następnego włącznie, jeżeli osobie eksmitowanej
nie wskazano lokalu, do którego ma nastąpić przekwaterowanie.
Art. 17. [Eksmisja do noclegowni i schronisk osób
znęcających się nad rodziną]
1. Przepisów art. 14 i 16 nie stosuje się, gdy powodem
opróżnienia lokalu jest stosowanie przemocy w rodzinie
lub wykraczanie w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, albo niewłaściwe zachowanie czyniące uciążliwym korzystanie z innych
lokali w budynku albo gdy zajęcie lokalu nastąpiło bez
tytułu prawnego.
2. Nakazując opróżnienie lokalu z powodów, o których
mowa w ust. 1, sąd w wyroku wskazuje te powody.
Art. 18. [Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu]
1. Osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać
odszkodowanie.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, odszkodowanie, o którym
mowa w ust. 1, odpowiada wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu lokalu. Jeżeli
odszkodowanie nie pokrywa poniesionych strat, właściciel może żądać od osoby, o której mowa w ust. 1, odszkodowania uzupełniającego.
3. Osoby uprawnione do lokalu zamiennego albo socjalnego, jeżeli sąd orzekł o wstrzymaniu wykonania
AiM PROPERTY
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opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia im takiego
lokalu, opłacają odszkodowanie w wysokości czynszu
albo innych opłat za używanie lokalu, jakie byłyby obowiązane opłacać, gdyby stosunek prawny nie wygasł.
4. (utracił moc).
5. Jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie
uprawnionej do niego z mocy wyroku, właścicielowi
przysługuje roszczenie odszkodowawcze do gminy, na
podstawie art. 417 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).
Art. 19. [Ochrona praw lokatora]
Do ochrony praw lokatora do używania lokalu stosuje
się odpowiednio przepisy o ochronie własności.
Rozdział 2a
Najem okazjonalny lokalu
Art. 19a. [Definicja najmu okazjonalnego, obligatoryjne i fakultatywne warunki umowy]
1. Umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący
osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej
w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
1a. (uchylony).
2. Do umowy najmu okazjonalnego lokalu załącza się w
szczególności:
1)oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w
którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się
do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie
wskazanym w żądaniu, o którym mowa w art. 19d ust.
2;
2)wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym
będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;
3)oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o którym mowa w pkt 2 lub
ust. 3, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i
osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w
oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się
oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.
3. W razie utraty możliwości zamieszkania w lokalu, o
którym mowa w ust. 2 pkt 2, najemca jest obowiązany w
terminie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym
zdarzeniu wskazać inny lokal, w którym mógłby zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku
e-mail: zdzislaw.malecki@aimproperty.pl
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opróżnienia lokalu, oraz przedstawić oświadczenie, o
którym mowa w ust. 2 pkt 3, pod rygorem wypowiedzenia umowy, o którym mowa w art. 19d ust. 5.
4. Zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu może
być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji
zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu
okazjonalnego lokalu przysługujących właścicielowi w
dniu opróżnienia lokalu oraz ewentualnych kosztów
egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu. Kaucja nie
może przekraczać sześciokrotności miesięcznego
czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki
czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu
okazjonalnego lokalu.
5. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia
opróżnienia lokalu, po potrąceniu należności właściciela, o których mowa w ust. 4.
6. Umowa najmu okazjonalnego lokalu oraz zmiany tej
umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wynagrodzenie notariusza za sporządzenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi nie więcej niż
1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym
mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz.
847 oraz z 2018 r. poz. 650).
Art. 19b. [Zgłoszenie umowy do urzędu skarbowego]
1. Właściciel zgłasza zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.
2. Na żądanie najemcy właściciel ma obowiązek przedstawić potwierdzenie zgłoszenia, o którym mowa w ust.
1.
3. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym
mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 19c i art.
19d.
Art. 19c. [Ustalanie i wypowiadanie czynszu]
1. Z tytułu najmu okazjonalnego lokalu, oprócz czynszu,
właściciel pobiera jedynie opłaty niezależne od właściciela, chyba że umowa stanowi inaczej.
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2. Właściciel może podwyższyć czynsz wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi w umowie.
Art. 19d. [Wygaśnięcie i rozwiązanie najmu okazjonalnego]
1. Umowa najmu okazjonalnego lokalu wygasa po
upływie czasu, na jaki była zawarta, lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy.
2. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego lokalu, jeżeli najemca dobrowolnie nie
opróżnił lokalu, właściciel doręcza najemcy żądanie
opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie opatrzonym
urzędowo poświadczonym podpisem właściciela.
3. Żądanie opróżnienia lokalu zawiera w szczególności:
1)oznaczenie właściciela oraz najemcy, którego żądanie
dotyczy;
2)wskazanie umowy najmu okazjonalnego lokalu i przyczynę ustania stosunku z niej wynikającego;
3)termin, nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia żądania najemcy, w którym najemca i osoby z nim zamieszkujące mają opróżnić lokal.
4. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, właściciel składa do sądu
wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, o którym mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1. Do
wniosku załącza się:
1)żądanie opróżnienia lokalu wraz z dowodem jego
doręczenia najemcy albo dowodem wysłania go przesyłką poleconą;
2)dokument potwierdzający przysługujący właścicielowi
tytuł prawny do lokalu, którego opróżnienia dotyczy
żądanie właściciela;
3)potwierdzenie zgłoszenia, o którym mowa w art. 19b
ust. 1.
5. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym
mowa w art. 19a ust. 3, właściciel lokalu może wypowiedzieć na piśmie umowę najmu okazjonalnego lokalu,
z zachowaniem co najmniej siedmiodniowego okresu
wypowiedzenia.
Art. 19e. [Wyłączenie najmu okazjonalnego z zasadniczych rozwiązań ustawy]
Do najmu okazjonalnego lokalu przepisów ustawy nie
stosuje się, z wyjątkiem art. 2, art. 6 ust. 3, art. 10 ust.
1-3, art. 11 ust. 2 pkt 1-3, art. 13, art. 18 ust. 1 i 2, art.
19a-19d oraz art. 25d pkt 2, z zastrzeżeniem że właście-mail: zdzislaw.malecki@aimproperty.pl
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ciel dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 19b ust.
1.
Rozdział 2b
Najem instytucjonalny lokalu
Art. 19f. [Definicja najmu instytucjonalnego lokalu;
warunki zawarcia umowy najmu instytucjonalnego
lokalu; kaucja]
1. Umową najmu instytucjonalnego lokalu jest umowa
najmu lokalu mieszkalnego zawierana przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali.
2. Umowa najmu instytucjonalnego lokalu zawierana
jest na czas oznaczony. Przepisu art. 661 § 1 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny nie stosuje
się.
3. Do umowy najmu instytucjonalnego lokalu załącza
się oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w
którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się
do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego lokalu w terminie
wskazanym w żądaniu, o którym mowa w art. 19i ust.
32, oraz przyjął do wiadomości, że w razie konieczności
wykonania powyższego zobowiązania prawo do lokalu
socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego nie przysługuje.
4. Zawarcie umowy najmu instytucjonalnego lokalu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji
zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu
instytucjonalnego lokalu przysługujących właścicielowi
oraz ewentualnych kosztów egzekucji obowiązku
opróżnienia lokalu.
5. Kaucja nie może przekraczać sześciokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według
stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy
najmu instytucjonalnego lokalu.
6. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia
opróżnienia lokalu, po potrąceniu należności właściciela, o których mowa w ust. 4.
7. Jeżeli w okresie trwania umowy najmu instytucjonalnego najemca nie dokona w terminie należnej płatności
z tytułu najmu lub jej części, właściciel może zaspokoić
należną wierzytelność z kaucji.
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8. W przypadku zaspokojenia należnej wierzytelności
przez właściciela z całości lub części kwoty kaucji najemca zobowiązany jest do uzupełnienia kaucji do pełnej wysokości określonej w umowie najmu instytucjonalnego w terminie wskazanym w umowie najmu instytucjonalnego lub jeżeli w umowie termin taki nie został
określony, w terminie wskazanym na piśmie i przesłanym najemcy przez właściciela.
Art. 19g. [Forma umowy najmu instytucjonalnego
lokalu; wynagrodzenie notariusza]
1. Umowa najmu instytucjonalnego lokalu oraz zmiany
tej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wynagrodzenie notariusza za sporządzenie oświadczenia, o którym mowa w art. 19f ust. 3, wynosi nie więcej
niż 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Art. 19h. [Opłaty pobierane przez właściciela; podwyższenie czynszu]
1. Z tytułu najmu instytucjonalnego lokalu, oprócz czynszu, właściciel pobiera jedynie opłaty niezależne od
właściciela, chyba że umowa stanowi inaczej.
2. Właściciel może podwyższyć czynsz wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi w umowie.
Art. 19i. [Wygaśnięcie lub rozwiązanie umowy najmu instytucjonalnego lokalu; żądanie opróżnienia
lokalu]
1. Umowa najmu instytucjonalnego lokalu wygasa po
upływie czasu, na jaki była zawarta, lub ulega rozwiązaniu po upływie okresu wypowiedzenia tej umowy.
2. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu instytucjonalnego lokalu, jeżeli najemca dobrowolnie nie
opróżnił lokalu, właściciel doręcza najemcy żądanie
opróżnienia lokalu sporządzone na piśmie opatrzonym
urzędowo poświadczonym podpisem właściciela.
3. Żądanie opróżnienia lokalu zawiera w szczególności:
1)oznaczenie właściciela oraz najemcy, którego żądanie
dotyczy;
2)wskazanie umowy najmu instytucjonalnego lokalu i
przyczynę ustania stosunku z niej wynikającego;
3)termin, nie krótszy niż 14 dni od dnia doręczenia żądania najemcy, w którym najemca i osoby z nim zamieszkujące mają opróżnić lokal.
e-mail: zdzislaw.malecki@aimproperty.pl
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4. Wynajmujący może powoływać się tylko na przyczyny ustania stosunku najmu wskazane w piśmie, o którym mowa w ust. 3.
5. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, właściciel składa do sądu
wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, o którym mowa w art. 19f ust. 3.
6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, załącza się:
1)żądanie opróżnienia lokalu wraz z dowodem jego
doręczenia najemcy albo dowodem wysłania go przesyłką poleconą;
2)dokument potwierdzający przysługujący właścicielowi
tytuł prawny do lokalu, którego opróżnienia dotyczy
żądanie właściciela.
Art. 19j. [Przepisy ustawy stosowane do najmu
instytucjonalnego lokalu]
Do najmu instytucjonalnego lokalu stosuje się przepisy
art. 2, art. 6 ust. 3, art. 10 ust. 1-3, art. 11 ust. 2 pkt 1-3,
art. 13, art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 25d pkt 4.
Art. 19k. [Umowa najmu instytucjonalnego z dojściem do własności]
1. Umową najmu instytucjonalnego z dojściem do własności jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, dla którego została założona księga wieczysta, zawierana
przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokali, będącą właścicielem lokalu mieszkalnego, zawierająca zobowiązanie najemcy do nabycia
lokalu mieszkalnego będącego przedmiotem tej umowy
oraz zobowiązanie wynajmującego do przeniesienia na
najemcę prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z
prawami niezbędnymi do korzystania z tego lokalu najpóźniej w dniu zakończenia umowy najmu po zapłacie
ceny za lokal.
2. Umowa najmu instytucjonalnego z dojściem do własności zawierana jest na czas oznaczony. Przepisu art.
661 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny nie stosuje się.
3. Umowa najmu instytucjonalnego z dojściem do własności zawierana jest w formie aktu notarialnego. Umowa zawiera w swej treści oświadczenie najemcy, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do
opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie
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umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w
art. 19i ust. 2, oraz przyjął do wiadomości, że w razie
konieczności wykonania powyższego zobowiązania
prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego nie przysługuje.
4. Zawarcie umowy najmu instytucjonalnego z dojściem
do własności może być uzależnione od wpłacenia przez
najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z
tytułu umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do
własności przysługujących wynajmującemu oraz ewentualnych kosztów egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu.
5. Kaucja nie może przekraczać sześciokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według
stawki czynszu, określonej w umowie najmu instytucjonalnego z dojściem do własności w dniu jej zawarcia.
6. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia
opróżnienia lokalu, po potrąceniu należności wynajmującego, o których mowa w ust. 4.
7. Jeżeli w okresie trwania umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności najemca nie dokona w
terminie należnej płatności z tytułu najmu lub jej części,
właściciel może zaspokoić należną wierzytelność z kaucji.
8. W przypadku zaspokojenia należnej wierzytelności
przez wynajmującego z całości lub części kwoty kaucji
najemca zobowiązany jest do uzupełnienia kaucji do
pełnej wysokości określonej w umowie najmu instytucjonalnego z dojściem do własności w terminie wskazanym w umowie najmu instytucjonalnego z dojściem do
własności lub jeżeli w umowie termin taki nie został
określony, w terminie wskazanym na piśmie i przesłanym najemcy przez wynajmującego.
9. Wynagrodzenie notariusza za sporządzenie umowy
najmu instytucjonalnego z dojściem do własności wynosi nie więcej niż 1/5 minimalnego wynagrodzenia za
pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Art. 19l. [Ujawnienie w księdze wieczystej roszczenia najemcy o przeniesienie prawa własności lokalu
mieszkalnego; ustanowienie hipoteki zabezpieczającej wierzytelność najemcy]
e-mail: zdzislaw.malecki@aimproperty.pl
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1. Roszczenie najemcy o przeniesienie prawa własności
lokalu mieszkalnego oraz praw niezbędnych do korzystania z tego lokalu ujawnia się w księdze wieczystej
prowadzonej dla tego lokalu. Podstawę wpisu do księgi
wieczystej stanowi umowa najmu instytucjonalnego z
dojściem do własności.
2. Do wpisu roszczenia, o którym mowa w ust. 1, przepisu art. 19 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach
wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2017 r. poz. 1007 oraz
z 2018 r. poz. 106, 431 i 1009) nie stosuje się.
3. W umowie, o której mowa w ust. 1, właściciel ustanawia hipotekę zabezpieczającą wierzytelność najemcy
o zwrot zapłaconej ceny sprzedaży na wypadek niewykonania tej umowy.
4. Najemca, który zawarł umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności, jest obowiązany do zapłaty:
1)czynszu najmu;
2)opłat niezależnych od właściciela;
3)innych opłat, jeżeli są określone w umowie;
4)ceny lokalu mieszkalnego płatnej w comiesięcznych
ratach w sposób określony w umowie.
5. W umowie najmu instytucjonalnego z dojściem do
własności określa się zasady zaspokajania wierzytelności z zaległego czynszu, z kaucji lub rat wpłaconych na
poczet ceny lokalu mieszkalnego, przy czym w pierwszej kolejności zaległy czynsz zaspokaja się z kaucji.
6. Jeżeli najemca opóźnia się z wpłatą raty na poczet
ceny lokalu mieszkalnego, właściciel wzywa go na piśmie do dokonania wpłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych.
Art. 19m. [Obligatoryjne elementy umowy najmu
instytucjonalnego z dojściem do własności]
Umowa najmu instytucjonalnego z dojściem do własności, o której mowa w art. 19k ust. 1, zawiera w
szczególności:
1)określenie stron, miejsca i daty podpisania umowy;
2)oznaczenie przedmiotu umowy;
3)czynsz najmu, opłaty niezależne od właściciela oraz
inne opłaty związane z korzystaniem z lokalu mieszkalnego;
4)cenę sprzedaży lokalu mieszkalnego;
5)harmonogram określający wysokość i terminy płatności poszczególnych rat ceny sprzedaży;
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6)zobowiązanie właściciela do przeniesienia prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z prawami niezbędnymi do korzystania z tego lokalu po zapłaceniu całej
ceny;
7)zobowiązanie najemcy do zapłaty całej ceny za lokal
mieszkalny w sposób określony w umowie;
8)termin zawarcia umowy przeniesienia prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z prawami niezbędnymi
do korzystania z tego lokalu;
9)oświadczenie właściciela o ustanowieniu hipoteki na
pozycji pierwszej na zabezpieczenie roszczenia najemcy o zwrot zapłaconej ceny na wypadek niewykonania
umowy wraz z wnioskiem o wpis tej hipoteki do księgi
wieczystej prowadzonej dla lokalu mieszkalnego;
10)zgodę wierzyciela zabezpieczonego hipoteką na
bezobciążeniowe przeniesienie prawa własności lokalu
mieszkalnego wraz z prawami niezbędnymi do korzystania z tego lokalu po wpłacie całej ceny sprzedaży
przez najemcę, jeżeli takie obciążenie hipoteczne istnieje;
11)oświadczenie najemcy, w którym najemca poddał się
egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania
lokalu używanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w art. 19i ust. 2, oraz
przyjął do wiadomości, że w razie konieczności wykonania powyższego zobowiązania prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego nie przysługuje.
Art. 19n. [Termin zawarcia oraz przedmiot umowy
przeniesienia prawa własności lokalu mieszkalnego
wraz z prawami niezbędnymi do korzystania z tego
lokalu]
1. Właściciel zawiera umowę przeniesienia prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z prawami niezbędnymi do korzystania z tego lokalu w terminie określonym w umowie najmu instytucjonalnego z dojściem do
własności, najpóźniej w dniu zakończenia tej umowy.
2. Przedmiotem umowy przeniesienia prawa własności
lokalu mieszkalnego wraz z prawami niezbędnymi do
korzystania z tego lokalu przez właściciela na najemcę
może być jedynie lokal mieszkalny wolny od hipotek i
roszczeń ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej dla tego lokalu, innych niż roszczenie najemcy o
przeniesienie własności wynikające z umowy najmu
instytucjonalnego z dojściem do własności.
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Art. 19o. [Wypowiedzenie umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności]
1. Wynajmujący, nie później niż na miesiąc naprzód, na
koniec miesiąca kalendarzowego, może wypowiedzieć
umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności, jeżeli najemca:
1)pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w
sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do
powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone
do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo
wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko
porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie
z innych lokali;
2)jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat
związanych z korzystaniem z lokalu mieszkalnego lub
części ceny sprzedaży zgodnie z harmonogramem co
najmniej za trzy okresy płatności, pomimo uprzedzenia
go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku
prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego
terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności;
3)wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez pisemnej zgody właściciela.

najemcy lub jego spadkobiercom kwotę wpłaconej przez
najemcę części ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego,
po potrąceniu zaległych kwot czynszu i innych opłat
wynikających z umowy, związanych z korzystaniem z
lokalu.
2. Kwota zwracanej najemcy lub jego spadkobiercom
części ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nie może
być mniejsza niż kwota faktycznie wpłacona przez najemcę, po potrąceniu opłat, o których mowa w ust. 1.
3. W przypadku określonym w ust. 1 zwrot części ceny
zakupu lokalu mieszkalnego następuje w terminie 3
miesięcy od dnia opróżnienia tego lokalu.
4. Kwota zwracanej części ceny zakupu lokalu mieszkalnego, o której mowa w ust. 2, stanowi sumę kwot
wpłaconych w każdym roku kalendarzowym obowiązywania umowy, obliczonych według wzoru:

Art. 19p. [Okres wypowiedzenia umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności]
Najemca może wypowiedzieć umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia z ważnych
przyczyn związanych ze zmianą sytuacji życiowej.

gdzie poszczególne symbole oznaczają:
Pz - zwaloryzowana kwota zwracanych rat wpłaconych
w danym roku kalendarzowym,
Pw - suma rat wpłaconych w danym roku kalendarzowym,
Cz - średnia arytmetyczna czterech kolejnych wartości
wskaźnika ceny 1 m 2 powierzchni użytkowej budynku
mieszkalnego, ogłoszonych przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego na podstawie art. 3b ust. 4
ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa
w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom
wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1779) dla kwartałów poprzedzających kwartał, w
którym nastąpiło opróżnienie lokalu,
Cw - średnia arytmetyczna wartości wskaźników ceny 1
m 2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego,
ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla kwartałów w danym roku kalendarzowym,
n - liczba pełnych kwartałów przypadających w okresie
od końca danego roku kalendarzowego do dnia, w którym nastąpiło opróżnienie lokalu.

Art. 19q. [Kwoty zwracane najemcy lub jego spadkobiercom po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy
najmu instytucjonalnego z dojściem do własności]
1. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy
najmu instytucjonalnego z dojściem do własności i
opróżnienia lokalu mieszkalnego wynajmujący zwraca

Art. 19r. [Zakres stosowania przepisów Prawa
upadłościowego do roszczeń najemcy z umowy
najmu instytucjonalnego z dojściem do własności]
Do roszczeń najemcy z umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności przepisu art. 91 ustawy z
dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z

2. Najemca może wypowiedzieć umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności, jeżeli:
1)wady lokalu uniemożliwiają korzystanie z lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem, zagrażają życiu lub zdrowiu
najemcy lub jego domowników,
2)wynajmujący uniemożliwia mu korzystanie z lokalu
zgodnie z jego przeznaczeniem
– po uprzednim pisemnym wezwaniu wynajmującego i
wyznaczeniu mu co najmniej 30-dniowego terminu na
usunięcie tych wad lub zaniechania uniemożliwiania
korzystania z lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem i
bezskutecznym upływie tego terminu.
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2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398 i 685)
nie stosuje się.
2. Sprzedaż lokalu mieszkalnego objętego umową najmu instytucjonalnego z dojściem do własności w postępowaniu upadłościowym, którego właścicielem jest
upadły, nie wywołuje skutków sprzedaży egzekucyjnej.
Przepisu art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe nie stosuje się.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności w trakcie trwania postępowania upadłościowego.
Art. 19s. [Przepisy ustawy stosowane do umowy
najmu instytucjonalnego z dojściem do własności]
Do umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności stosuje się przepisy art. 2, art. 6 ust. 3, art. 10
ust. 1-3, art. 18 ust. 1 i 2, art. 19h ust. 2, art. 19i oraz
art. 25d pkt 5.
Rozdział 3
Mieszkaniowy zasób gminy
20. [Gospodarowanie zasobem mieszkanio-

Art.
wym]
1. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 4,
gmina może tworzyć i posiadać zasób mieszkaniowy.

2. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy, z
wyjątkiem lokali socjalnych i lokali, o których mowa w
ust. 3, mogą być wynajmowane tylko na czas nieoznaczony.
2a. W celu wykonywania zadań, o których mowa w art.
4, gmina może także wynajmować lokale od innych
właścicieli i podnajmować je osobom, których gospodarstwa domowe osiągają niski dochód.
2b. Od podnajemców, o których mowa w ust. 2a, gmina
może pobierać czynsz niższy niż ten, który sama opłaca
właścicielowi lokalu.
3. Rada gminy może wydzielić w zasobie mieszkaniowym lokale przeznaczone do wynajmowania na czas
trwania stosunku pracy.
4. Przepisy ust. 2 i 3 oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3
dotyczące mieszkaniowego zasobu gminy oraz praw i
obowiązków organów gminy stosuje się odpowiednio do
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mieszkaniowego zasobu innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz praw i obowiązków organów takich
jednostek.
Art. 21. [Gminne programy mieszkaniowe i zasady
najmu]
1. Rada gminy uchwala:
1)wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy;
2)zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria
wynajmowania lokali, których najem jest związany ze
stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie
gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel; w
razie gdy rada gminy nie określi w uchwale odmiennych
zasad, do lokali podnajmowanych przez gminę stosuje
się odpowiednio zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy powinien być opracowany na co najmniej pięć kolejnych lat i obejmować w szczególności:
1)prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych
latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale
mieszkalne;
2)analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji
wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z
podziałem na kolejne lata;
3)planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach;
4)zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania
czynszu;
5)sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami
wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy
oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania
mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach;
6)źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w
kolejnych latach;
7)wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem
na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz
koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu
nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne;
8)opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a w szczególności:
a)niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali,
b)planowaną sprzedaż lokali.
e-mail: zdzislaw.malecki@aimproperty.pl
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3. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy powinny określać w
szczególności:
1)wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub w podnajem lokalu na
czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość
dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu;
2)warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę
do ich poprawy;
3)kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego;
4)warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany
pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu
a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach;
5)tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem
lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem lokali
socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli
społecznej;
6)zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w
lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy;
7)kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m 2.
3a. W przypadku gdy uchwalono gminny program rewitalizacji, o którym mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 9
października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1023, 1529 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 756), w
uchwałach, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się,
określone w tym programie, działania prowadzące do
zapobieżenia wykluczeniu mieszkańców obszaru rewitalizacji z możliwości korzystania z pozytywnych efektów procesu rewitalizacji, w szczególności w zakresie
zasad ustalania wysokości czynszów.
4. Ustalenia zawarte w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, o których
mowa w ust. 2 pkt 8 lit. b, mogą, z zastrzeżeniem ust. 5,
stanowić podstawę do wypowiadania umów najmu z
zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia pod warunkiem jednoczesnego zaoferowania
wynajęcia w tej samej miejscowości innego lokalu,
spełniającego wymagania co najmniej takie same, jakie
powinien spełniać lokal zamienny. Wysokość czynszu i
opłat w lokalu zamiennym musi uwzględniać stosunek
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powierzchni i wyposażenia lokalu zamiennego do lokalu
zwalnianego.
5. Jeżeli najemcy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu
zajmowanego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, przepis ust. 4 stosuje się pod
warunkiem, że najemcy temu zaoferowano wcześniej
nabycie tego lokalu, a najemca nie skorzystał z przysługującego mu pierwszeństwa w jego nabyciu.
Rozdział 4
Lokale socjalne
Art. 22. [Tworzenie zasobu lokali socjalnych]
Z zasobu mieszkaniowego gmina wydziela część lokali,
które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne.
Art. 23. [Umowa najmu lokalu socjalnego]
1. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas
oznaczony.
2. Umowa najmu lokalu socjalnego, z zastrzeżeniem
art. 14 ust. 1, może być zawarta z osobą, która nie ma
tytułu prawnego do lokalu i której dochody gospodarstwa domowego nie przekraczają wysokości określonej
w uchwale rady gminy podjętej na podstawie art. 21 ust.
3 pkt 1.
3. Umowę najmu lokalu socjalnego można po upływie
oznaczonego w niej czasu przedłużyć na następny
okres, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy. W razie wzrostu
dochodów gospodarstwa domowego najemcy ponad
wysokość określoną w uchwale rady gminy uzasadniającej oddanie w najem lokalu socjalnego od dnia ustania
najmu do czasu opróżnienia takiego lokalu stosuje się
przepisy art. 18 ust. 1 i 2.
4. Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.
Art. 24. [Ograniczenia prawa do lokalu socjalnego]
Prawo do lokalu socjalnego nie przysługuje osobie,
która samowolnie zajmuje lokal i wobec której sąd nakazał opróżnienie lokalu, chyba że przyznanie lokalu
socjalnego byłoby w świetle zasad współżycia społecznego szczególnie usprawiedliwione.
Art. 25. [Wypowiedzenie najmu lokalu socjalnego]
Gmina może wypowiedzieć najem lokalu socjalnego
bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli najemca
e-mail: zdzislaw.malecki@aimproperty.pl
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uzyskał tytuł prawny do innego lokalu i może używać
tego lokalu.
Rozdział 4a
Tymczasowe pomieszczenia
Art. 25a. [Tworzenie zasobu tymczasowych pomieszczeń]
Gmina tworzy zasób tymczasowych pomieszczeń, które
przeznacza się na wynajem.
Art. 25b. [Okres zawarcia umowy najmu]
Umowę najmu tymczasowego pomieszczenia zawiera
się na czas oznaczony, nie krótszy niż miesiąc i nie
dłuższy niż 6 miesięcy.
Art. 25c. [Osoby uprawnione do zawarcia umowy
najmu]
Umowę najmu tymczasowego pomieszczenia zawiera
się z osobą, wobec której wszczęto egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego w którym orzeczono obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, bez prawa do lokalu socjalnego
lub zamiennego, z zastrzeżeniem art. 25d.
Art. 25d. [Nieprzysługiwanie prawa do tymczasowego pomieszczenia]
Prawo do tymczasowego pomieszczenia nie przysługuje dłużnikowi, jeżeli:
1)z tytułu wykonawczego wynika, że nakazanie opróżnienia lokalu zostało orzeczone z powodu stosowania
przemocy w rodzinie lub z powodu rażącego lub uporczywego wykraczania przeciwko porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania czyniącego
uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, albo
że dłużnik dokonał zajęcia opróżnionego lokalu bez
tytułu prawnego;
2)dłużnik został zobowiązany do opróżnienia lokalu
zajmowanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego, której zawarcie zostało zgłoszone zgodnie z art.
19b ust. 1;
3)dłużnik został zobowiązany do opróżnienia tymczasowego pomieszczenia;
4)dłużnik został zobowiązany do opróżnienia lokalu
zajmowanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego lokalu.
5) dłużnik został zobowiązany do opróżnienia lokalu
zajmowanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności.
Art. 25e. [Odpowiednie stosowanie]
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Do najmu tymczasowych pomieszczeń stosuje się odpowiednio przepisy art. 4, art. 10 ust. 1-3, art. 11 ust. 2
pkt 1-3, art. 13, art. 18, art. 20 ust. 2a i 2b, art. 21, art.
23 ust. 3 i 4 oraz art. 25.
Rozdział 5
Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy
przejściowe i końcowe
Art. 26. W Kodeksie cywilnym wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Art. 27. [Stosowanie ustawy wstecz]
1. Ustawa niniejsza znajduje również zastosowanie do
stosunków prawnych powstałych przed dniem jej wejścia w życie.
2. Przepis art. 5 nie znajduje zastosowania do stosunków prawnych, o których mowa w ust. 1.
Art. 28.1. Do dnia 31 grudnia 2004 r. najemcy lokali
mieszkalnych w budynkach spółdzielni mieszkaniowych
opłacają czynsz w wysokości odpowiadającej kosztom
eksploatacji i remontów, ponoszonym przez członków
spółdzielni.
2. Do dnia 31 grudnia 2004 r., w stosunkach najmu powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy, wysokość czynszu w lokalach, w których obowiązywał w dniu
wejścia w życie ustawy czynsz regulowany, nie może
przekraczać w stosunku rocznym 3% wartości odtworzeniowej lokalu.
Art. 29.
(uchylony).
Art. 30. [Uprawnienia osób bez tytułu prawnego do
mieszkania]
1. Osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego do dnia
wejścia w życie ustawy przez okres nie krótszy niż 10
lat wstępuje z mocy prawa w stosunek najmu tego lokalu po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli właściciel nie wniesie w tym okresie powództwa o nakazanie tej osobie przez sąd opróżnienia lokalu lub jeżeli w tym samym terminie nie wniesiono powództwa o ustalenie nieistnienia stosunku najmu.
2. W dniu nawiązania umowy najmu, o której mowa w
ust. 1, czynsz najmu takich lokali jest naliczany w wysokości 3% wartości odtworzeniowej.
e-mail: zdzislaw.malecki@aimproperty.pl
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Art. 31. [Uprawnienia opiekuna najemcy]
Do osób, które do chwili śmierci najemcy lokalu sprawowały nad nim opiekę na podstawie umowy zawartej z
najemcą przed dniem 12 listopada 1994 r., spełniającej
wymagania określone w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 10
kwietnia 1974 r. - Prawo lokalowe (Dz. U. z 1987 r. poz.
165, z późn. zm.), stosuje się art. 691 Kodeksu cywilnego w brzmieniu obowiązującym przed dniem 12 listopada 1994 r.
Art. 32. [Obowiązek gminy dostarczenia lokalu zamiennego]
W razie wypowiedzenia najmu, na podstawie art. 11 ust.
2 pkt 4, najemcy opłacającemu w dniu poprzedzającym
dzień wejścia w życie ustawy czynsz regulowany, obowiązek zapewnienia temu najemcy lokalu zamiennego
oraz pokrycia kosztów przeprowadzki spoczywa, do
dnia 31 grudnia 2019 r., na właściwej gminie.
Art. 33. [Uprawnienia najemców lokali zakładowych]
1. W razie ustania po dniu 12 listopada 1994 r. najmu
lokalu zawartego przed tym dniem na czas trwania stosunku pracy były najemca lub osoby pozostające w
lokalu po śmierci najemcy zachowują prawo do lokalu
zamiennego, jeżeli przysługiwało im ono na podstawie
przepisów obowiązujących przed tym dniem; w razie
oddania w najem lokalu zamiennego, czynsz najmu za
ten lokal w dniu zawarcia umowy najmu nie może w
stosunku rocznym przekraczać 3% jego wartości odtworzeniowej.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób, które
utraciły tytuł prawny do lokalu przed dniem 12 listopada
1994 r. z powodu śmierci najemcy lub wypowiedzenia
najmu przez wynajmującego.
3. W razie likwidacji, przekształcenia lub upadłości zakładu pracy, a także przeniesienia własności budynków
mieszkalnych na inną osobę po dniu 12 listopada 1994
r. umowy najmu lokalu zawarte na czas trwania stosunku pracy stają się umowami zawartymi na czas nieoznaczony.
4. Osobie uprawnionej do lokalu zamiennego na podstawie ust. 1 lub 2, która nie otrzymała propozycji jego
dostarczenia w okresie 12 miesięcy od dnia utraty tytułu
prawnego do zajmowanego lokalu, przysługuje roszczenie o zawarcie umowy najmu tego lokalu na czas
nieoznaczony.

5. Do czasu dostarczenia lokalu zamiennego lub zawarcia umowy najmu, o której mowa w ust. 4, do osoby
zajmującej lokal bez tytułu prawnego stosuje się odpowiednio przepis art. 18 ust. 3.
Art. 34. [Organy wykonujące eksmisję]
Wydane i niewykonane przed dniem wejścia w życie
ustawy prawomocne orzeczenia sądowe oraz ostateczne decyzje administracyjne w sprawach opróżnienia
lokali podlegających przepisom ustawy, o której mowa
w art. 31, są wykonywane przez organy gmin w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Art. 35. [Lokale socjalne dla eksmitowanych]
1. Osobie, o której mowa w art. 14 ust. 4, przysługuje
uprawnienie do lokalu socjalnego, jeżeli przed dniem
wejścia w życie ustawy została objęta orzeczeniem sądowym, chociażby nieprawomocnym, nakazującym
opróżnienie lokalu, lub ostateczną decyzją administracyjną, o której mowa w art. 34, a orzeczenie to lub decyzja nie zostały wykonane przed dniem wejścia w życie ustawy.
2. Na żądanie osoby, o której mowa w ust. 1, o uprawnieniu do lokalu socjalnego orzeka sąd w sprawie przeciwko gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Roszczenie to
wygasa, jeżeli nie będzie dochodzone w ciągu sześciu
miesięcy od zawiadomienia uprawnionego przez komornika lub organ, o którym mowa w art. 34, o przysługującym uprawnieniu. Przepis art. 14 ust. 6 stosuje się
odpowiednio.
3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 2,
jest wolne od opłat sądowych.
4. Jeżeli w toku postępowania egzekucyjnego okaże
się, że obowiązkiem opróżnienia lokalu objęta jest osoba, o której mowa w art. 14 ust. 4, komornik albo organ,
o którym mowa w art. 34:
1)zawiadamia tę osobę, że może wystąpić z powództwem o ustalenie uprawnienia do lokalu socjalnego w
terminie, o którym mowa w ust. 2;
2)zawiesza postępowanie egzekucyjne;
3)o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego zawiadamia prokuratora.
5. W razie wytoczenia powództwa, o którym mowa w
ust. 4 pkt 1, sąd nakazuje wstrzymanie wykonania
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opróżnienia lokalu do czasu zakończenia postępowania
w sprawie o ustalenie uprawnienia do lokalu socjalnego.

wartości ulepszenia najemca opłaca czynsz w wysokości nieuwzględniającej ulepszenia.

6. Postępowanie egzekucyjne podejmuje się z urzędu,
jeżeli w terminie sześciu miesięcy od jego zawieszenia
komornikowi lub organowi, o którym mowa w art. 34, nie
zostanie przedłożony nakaz sądu, o którym mowa w
ust. 5.

2. Rozliczeń z tytułu ulepszeń dokonywanych przez
najemcę w lokalu w okresie obowiązywania ustawy, o
której mowa w art. 39, strony dokonują zgodnie z treścią
zawartej w tej sprawie umowy.

Art. 36. [Waloryzacja kaucji mieszkaniowych]
1. Kaucja wpłacona przez najemcę przed dniem 12
listopada 1994 r., pomniejszona o ewentualne należności wynajmującego z tytułu najmu, podlega zwrotowi w
ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia
jego własności przez najemcę.
2. Kaucja wpłacona przez najemcę w okresie obowiązywania ustawy, o której mowa w art. 39, podlega zwrotowi w zwaloryzowanej kwocie odpowiadającej przyjętemu przy jej wpłacaniu procentowi wartości odtworzeniowej lokalu obowiązującej w dniu jej zwrotu, w terminie określonym w ust. 1. Zwrócona kwota nie może być
jednak niższa od kwoty kaucji wpłaconej przez najemcę.
Art. 37. [Rozliczenie ulepszeń lokalu]
1. Jeżeli najemca przed dniem 12 listopada 1994 r., za
zgodą wynajmującego, dokonał w lokalu ulepszeń mających wpływ na wysokość czynszu regulowanego, wynajmujący może zwrócić najemcy wartość ulepszenia i
podwyższyć odpowiednio czynsz; w razie niezwrócenia

Art. 38. [Rozumienie wyrażeń ustawowych]
Ilekroć w innych ustawach jest mowa o przepisach
ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, rozumie się przez to przepisy niniejszej
ustawy.
Art. 39. [Derogacja ustawy o najmie]
1. Traci moc ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z
1998 r. poz. 787, z późn. zm.), z wyjątkiem przepisów
rozdziału 6.
2. W rozdziale 6 ustawy, o której mowa w ust. 1, w art.
39 wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Art. 40. [Data wejścia w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem art. 18 ust. 4 i art. 32, które wchodzą w życie z
dniem 1 stycznia 2002 r.

USTAWA
z dnia 24 czerwca 1994 r.

o własności lokali
T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 716; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1496 i poz. 1506.ozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. [Przedmiot ustawy]
Ilekroć w ustawie jest mowa o właścicielu lokalu, należy
1. Ustawa określa sposób ustanawiania odrębnej właprzez to rozumieć także współwłaściciela lokalu w częsności samodzielnych lokali mieszkalnych, lokali o inściach ułamkowych, z wyjątkiem art. 16.
nym przeznaczeniu, prawa i obowiązki właścicieli tych
Art. 2. [Samodzielny lokal mieszkalny, lokal o inlokali oraz zarząd nieruchomością wspólną.
nym przeznaczeniu]
2. W zakresie nieuregulowanym ustawą do własności
1. Samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o innym
lokali stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
przeznaczeniu, zwane dalej "lokalami", mogą stanowić
odrębne nieruchomości.
Art. 1a. [Stosowanie przepisów do współwłaścicieli]
1a. Ustanowienie odrębnej własności samodzielnego
lokalu następuje zgodnie z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego albo treścią
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decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę albo
skutecznie dokonanym zgłoszeniem, i zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie albo skutecznie wdokonanym
zawiadomieniem zakończeniu budowy.
1b. Przepisu ust. 1a nie stosuje się do budynków istniejących przed dniem 1 stycznia 1995 r. lub wybudowanych na podstawie pozwolenia na budowę wydanego
przed tą datą.
1c. Odrębną nieruchomość w budynku mieszkalnym
jednorodzinnym mogą stanowić co najwyżej dwa samodzielne lokale mieszkalne. Ograniczenie to nie ma zastosowania do budynków, które zostały wybudowane na
podstawie pozwolenia na budowę wydanego przed
dniem 11 lipca 2003 r.
2. Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu
ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie
budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały
pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.
Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.
3. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1a-2,
stwierdza starosta w formie zaświadczenia.
4. Do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach
nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym
wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica,
strych, komórka, garaż, zwane dalej "pomieszczeniami
przynależnymi".
5. Lokale wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi zaznacza się na rzucie odpowiednich kondygnacji
budynku, a w razie położenia pomieszczeń przynależnych poza budynkiem mieszkalnym - także na wyrysie z
operatu ewidencyjnego; dokumenty te stanowią załącznik do aktu ustanawiającego odrębną własność lokalu.
6. W razie braku dokumentacji technicznej budynku,
zaznaczeń, o których mowa w ust. 5, dokonuje się,
zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego,
na koszt dotychczasowego właściciela nieruchomości, o

AiM PROPERTY

www.aimproperty.pl

ile strony umowy o ustanowienie odrębnej własności
lokalu nie postanowiły inaczej.
Art. 3. [Udziały w nieruchomości wspólnej]
1. W razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi
lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako
prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać
zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej,
dopóki trwa odrębna własność lokali.
2. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części
budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do
użytku właścicieli lokali.
3. Udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni
użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń
przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej
wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Udział właściciela samodzielnych lokali niewyodrębnionych w nieruchomości wspólnej odpowiada
stosunkowi powierzchni użytkowej tych lokali wraz z
powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej
powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.
3a. Na potrzeby stosowania ustawy przyjmuje się, że
udział w nieruchomości wspólnej współwłaściciela lokalu w częściach ułamkowych odpowiada iloczynowi wielkości jego udziału we współwłasności lokalu i wielkości
udziału we współwłasności nieruchomości wspólnej
przypadającej na ten lokal.
4. Do wyznaczenia stosunku, o którym mowa w ust. 3,
niezbędne jest określenie, oddzielnie dla każdego samodzielnego lokalu, jego powierzchni użytkowej wraz z
powierzchnią pomieszczeń do niego przynależnych.
5. Jeżeli nieruchomość, z której wyodrębnia się własność lokali, stanowi grunt zabudowany kilkoma budynkami, udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni
użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń
przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej
wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.
6. W wypadku gdy na podstawie jednej czynności
prawnej dokonanej przez właściciela lub przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości następuje wyode-mail: zdzislaw.malecki@aimproperty.pl
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rębnienie wszystkich lokali, wysokość udziałów, o których mowa w ust. 1, określają odpowiednio w umowie
właściciel lub współwłaściciele.
7. W budynkach, w których nastąpiło wyodrębnienie
własności co najmniej jednego lokalu i ustalenie wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej bez uwzględnienia powierzchni pomieszczeń przynależnych lub w
sposób inny niż określony w ust. 3, a przy wyodrębnianiu kolejnych lokali ustalano wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej w taki sam sposób, do czasu wyodrębnienia ostatniego lokalu stosuje się zasady obliczania udziału w nieruchomości wspólnej takie, jak przy
wyodrębnieniu pierwszego lokalu. Przepisu zdania poprzedzającego nie stosuje się, jeżeli wszyscy właściciele lokali wyodrębnionych i dotychczasowy właściciel
nieruchomości dokonają w umowie nowego ustalenia
wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej.
Art. 3a. [Oddawanie w użytkowanie wieczyste
ułamkowej części gruntu]
1. Przy oddawaniu w użytkowanie wieczyste ułamkowej
części gruntu, jako prawa związanego z odrębną własnością lokali, stosuje się następujące zasady:
1)nie oddaje się gruntu we współużytkowanie wieczyste, jeżeli stanowi on przedmiot współwłasności związanej z własnością uprzednio wyodrębnionych lokali;
2)nie sprzedaje się udziału we współwłasności gruntu,
jeżeli grunt ten stanowi przedmiot współużytkowania
wieczystego związanego z własnością uprzednio wyodrębnionych lokali;
3)ustala się jeden termin trwania prawa użytkowania
wieczystego w odniesieniu do wszystkich udziałów we
współużytkowaniu wieczystym, niezależnie od daty wyodrębnienia lokalu, z którym jest związany udział w tym
prawie.
2. Jeżeli przy ustanowieniu odrębnej własności lokali
ustanowiono różne terminy trwania prawa współużytkowania wieczystego przynależnej do tych lokali działki
budowlanej, właściciele wyodrębnionych lokali mogą
żądać zmiany terminów przez przyjęcie jednego terminu
dla wszystkich udziałów we współużytkowaniu wieczystym tej działki. Z żądaniem takim może wystąpić także
właściwy organ. Termin ten ustanawia się stosownie do
najdalszego terminu ustalonego dla pozostałych udziałów.
Art. 4. [Lokale niewyodrębnione. Sukcesywne wyodrębnianie własności lokali]
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1. Dotychczasowemu właścicielowi nieruchomości przysługują co do niewyodrębnionych lokali oraz co do nieruchomości wspólnej takie same uprawnienia, jakie
przysługują właścicielom lokali wyodrębnionych; odnosi
się to także do jego obowiązków.
2. Jeżeli do wyodrębniania własności lokali dochodzi
sukcesywnie, właściciele lokali już wyodrębnionych nie
są stronami umów o wyodrębnieniu dalszych lokali.
3. Jeżeli budynek został wzniesiony na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, przedmiotem wspólności
jest to prawo, a dalsze przepisy o własności lub współwłasności gruntu stosuje się odpowiednio do prawa
użytkowania wieczystego.
Art. 5. [Podział nieruchomości wspólnej]
1. Jeżeli powierzchnia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem, w którym wyodrębniono własność
lokali, jest większa niż powierzchnia działki budowlanej,
w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, niezbędnej do korzystania z niego, współwłaściciele mogą dokonać podziału tej nieruchomości.
2. Jeżeli na nieruchomości gruntowej jest położony więcej niż jeden budynek, a przynajmniej w jednym z nich
wyodrębniono własność lokalu, współwłaściciele mogą
dokonać podziału tej nieruchomości polegającego na
wydzieleniu z dotychczasowej nieruchomości dwóch lub
więcej działek budowlanych.
3. Przy dokonywaniu podziału, o którym mowa w ust. 1 i
2, stosuje się przepisy o gospodarce nieruchomościami.
Art. 6. [Wspólnota mieszkaniowa]
Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową.
Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana.
Rozdział 2
Ustanowienie własności lokalu
Art. 7. [Akty ustanawiające odrębną własność lokalu; powództwo o stwierdzenie nieważności ustanowienia odrębnej własności lokalu]
1. Odrębną własność lokalu można ustanowić w drodze
umowy, a także jednostronnej czynności prawnej właściciela nieruchomości albo orzeczenia sądu znoszącego współwłasność.
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2. Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu
powinna być dokonana w formie aktu notarialnego; do
powstania tej własności niezbędny jest wpis do księgi
wieczystej.
3. W razie ustanowienia odrębnej własności lokalu bez
zaświadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 3, powództwo o stwierdzenie nieważności takiego ustanowienia
może wnieść również właściwy z uwagi na położenie
nieruchomości wójt, burmistrz albo prezydent miasta,
starosta.
Art. 8. [Umowa o ustanowieniu odrębnej własności
lokalu]
1. Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu
powinna określać w szczególności:
1)rodzaj, położenie i powierzchnię lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych;
2)wielkość udziałów przypadających właścicielom poszczególnych lokali w nieruchomości wspólnej.
2. Współwłaściciele mogą w umowie określić także sposób zarządu nieruchomością wspólną.
3. Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu
może być zawarta albo przez współwłaścicieli nieruchomości, albo przez właściciela nieruchomości i nabywcę lokalu.
Art. 9. [Umowa o budowę lokalu]
1. Odrębna własność lokalu może powstać także w wykonaniu umowy zobowiązującej właściciela gruntu do
wybudowania na tym gruncie domu oraz do ustanowienia - po zakończeniu budowy - odrębnej własności lokali
i przeniesienia tego prawa na drugą stronę umowy lub
na inną wskazaną w umowie osobę.
2. Do ważności umowy, o której mowa w ust. 1, niezbędne jest, aby strona podejmująca się budowy była
właścicielem gruntu, na którym dom ma być wzniesiony,
oraz aby uzyskała pozwolenie na budowę, a roszczenie
o ustanowienie odrębnej własności lokalu i o przeniesienie tego prawa zostało ujawnione w księdze wieczystej.
3. W wypadku wykonywania umowy w sposób wadliwy
albo sprzeczny z umową, na wniosek każdego nabywcy, sąd może powierzyć, w trybie postępowania nieprocesowego, dalsze wykonywanie umowy innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo właściciela gruntu.
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Art. 10. [Ustanowienie odrębnej własności lokalu
na rzecz właściciela]
Właściciel nieruchomości może ustanawiać odrębną
własność lokali dla siebie, na mocy jednostronnej czynności prawnej. W takim wypadku stosuje się odpowiednio przepisy o ustanowieniu odrębnej własności w drodze umowy.
Art. 11. [Orzeczenie sądu o wyodrębnieniu własności lokalu]
1. Przepisy o ustanowieniu odrębnej własności lokali w
drodze umowy stosuje się również odpowiednio do wyodrębnienia własności lokalu z mocy orzeczenia sądu
znoszącego współwłasność nieruchomości.
2. Jeżeli uczynienie zadość przesłance samodzielności
lokali wymaga wykonania robót adaptacyjnych, sąd
może w postanowieniu wstępnym, uznającym żądanie
ustanowienia odrębnej własności lokali w zasadzie za
usprawiedliwione,
upoważnić
zainteresowanego
uczestnika postępowania do ich wykonania - tymczasowo na jego koszt. W razie przeszkód stawianych
przez innych uczestników, sąd - w postanowieniu
wstępnym lub w postanowieniu oddzielnym - może wydać stosowne nakazy lub zakazy.
3. Jeżeli wydzielenie lokalu byłoby sprzeczne z art. 2
ust. 1a-2, sąd, znosząc współwłasność nieruchomości,
nie orzeka o jej podziale przez wydzielenie lokalu, a
ustala udziały współwłaścicieli w nieruchomości.
Rozdział 3
Prawa i obowiązki właścicieli lokali
Art. 12. [Nieruchomość wspólna - korzystanie,
przychody, wydatki, różnicowanie obciążeń]
1. Właściciel lokalu ma prawo do współkorzystania z
nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem.
2. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej
służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. W
takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości
wspólnej w części nieznajdującej pokrycia w pożytkach i
innych przychodach.
3. Uchwała właścicieli lokali może ustalić zwiększenie
obciążenia z tego tytułu właścicieli lokali użytkowych,
jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali.
e-mail: zdzislaw.malecki@aimproperty.pl

26
Art. 13. [Obowiązki właściciela lokalu]
1. Właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem
jego lokalu, jest obowiązany utrzymywać swój lokal w
należytym stanie, przestrzegać porządku domowego,
uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, korzystać z niej w
sposób nieutrudniający korzystania przez innych
współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie
wspólnego dobra.
2. Na żądanie zarządu właściciel lokalu jest obowiązany
zezwalać na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne
do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu
wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w
dodatkowe instalacje.
Art. 14. [Koszty zarządu nieruchomością wspólną]
Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają
się w szczególności:
1)wydatki na remonty i bieżącą konserwację;
2)opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu
i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej,
oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę;
3)ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne,
chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli
poszczególnych lokali;
4)wydatki na utrzymanie porządku i czystości;
5)wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.

Art. 17. [Odpowiedzialność za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej]
Za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej
odpowiada wspólnota mieszkaniowa bez ograniczeń, a
każdy właściciel lokalu - w części odpowiadającej jego
udziałowi w tej nieruchomości.

Art. 15. [Zaliczki na pokrycie kosztów zarządu. Dochodzenie należności]
1. Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do
dnia 10 każdego miesiąca.
2. Należności z tytułu kosztów zarządu mogą być dochodzone w postępowaniu upominawczym, bez względu na ich wysokość.

3. Jeżeli sposobu zarządu nie określono w umowie, o
której mowa w ust. 1, lub w uchwale zaprotokołowanej
przez notariusza, obowiązują zasady określone w niniejszym rozdziale.
Art. 19. [Mała wspólnota mieszkaniowa]
Jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż siedem, do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania
cywilnego o współwłasności.

Art. 16. [Przymusowa sprzedaż lokalu]
1. Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą
należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący
lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi
domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie
czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości
wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w
trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji
na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.

Rozdział 4
Zarząd nieruchomością wspólną
Art. 18. [Określenie sposobu zarządu nieruchomością wspólną]
1. Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu
odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu
nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej.
2. W razie sukcesywnego wyodrębniania lokali przyjęty
przez dotychczasowych współwłaścicieli sposób zarządu nieruchomością wspólną odnosi skutek także do
każdego kolejnego nabywcy lokalu.
2a. Zmiana ustalonego w trybie ust. 1 sposobu zarządu
nieruchomością wspólną może nastąpić na podstawie
uchwały właścicieli lokali zaprotokołowanej przez notariusza. Uchwała ta stanowi podstawę wpisu do księgi
wieczystej.

Art. 20. [Ustawowy zarząd dużą wspólnotą mieszkaniową]
1. Jeżeli lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi, jest więcej niż siedem, właściciele lokali
są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu
może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród
właścicieli lokali lub spoza ich grona.

2. Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie
przysługuje prawo do lokalu zamiennego.
AiM PROPERTY

www.aimproperty.pl

e-mail: zdzislaw.malecki@aimproperty.pl

27
2. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być w
każdej chwili na mocy uchwały właścicieli lokali zawieszeni w czynnościach lub odwołani.
Art. 21. [Reprezentacja i administrowanie wspólnotą mieszkaniową]
1. Zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i
reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między
wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali.
2. Gdy zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za
wspólnotę mieszkaniową składają przynajmniej dwaj
jego członkowie.
3. Zarząd na podstawie pełnomocnictwa, o którym mowa w art. 22 ust. 2, składa oświadczenia w celu wykonania uchwał w sprawach, o których mowa w art. 22
ust. 3 pkt 5, 5a i 6, ze skutkiem w stosunku do właścicieli wszystkich lokali.
Art. 22. [Czynności zwykłego zarządu i przekraczające zwykły zarząd. Połączenie dwóch lokali]
1. Czynności zwykłego zarządu podejmuje zarząd samodzielnie.
2. Do podjęcia przez zarząd czynności przekraczającej
zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do
zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej.
3. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego
zarządu są w szczególności:
1)ustalenie wynagrodzenia zarządu lub zarządcy nieruchomości wspólnej;
2)przyjęcie rocznego planu gospodarczego;
3)ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu;
4)zmiana przeznaczenia części nieruchomości wspólnej;
5)udzielenie zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej, na ustanowienie odrębnej własności lokalu powstałego w następstwie nadbudowy lub
przebudowy i rozporządzenie tym lokalem oraz na
zmianę wysokości udziałów w następstwie powstania
odrębnej własności lokalu nadbudowanego lub przebudowanego;
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5a)udzielenie zgody na zmianę wysokości udziałów we
współwłasności nieruchomości wspólnej;
6)dokonanie podziału nieruchomości wspólnej;
6a)nabycie nieruchomości;
7)wytoczenie powództwa, o którym mowa w art. 16;
8)ustalenie, w wypadkach nieuregulowanych przepisami, części kosztów związanych z eksploatacją urządzeń
lub części budynku służących zarówno do użytku poszczególnych właścicieli lokali, jak i do wspólnego użytku właścicieli co najmniej dwóch lokali, które zaliczane
będą do kosztów zarządu nieruchomością wspólną;
9)udzielenie zgody na podział nieruchomości gruntowej
zabudowanej więcej niż jednym budynkiem mieszkalnym i związane z tym zmiany udziałów w nieruchomości
wspólnej oraz ustalenie wysokości udziałów w nowo
powstałych, odrębnych nieruchomościach wspólnych;
10)określenie zakresu i sposobu prowadzenia przez
zarząd lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością
wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust.
1, ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych
kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz
nieruchomości wspólnej.
4. Połączenie dwóch lokali stanowiących odrębne nieruchomości w jedną nieruchomość lub podział lokalu
wymaga zgody właścicieli lokali wyrażonej w uchwale.
W razie odmowy zainteresowany właściciel lokalu może
żądać rozstrzygnięcia przez sąd.
Art. 23. [Podejmowanie uchwał przez właścicieli
lokali]
1. Uchwały właścicieli lokali są podejmowane bądź na
zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd; uchwała może być wynikiem głosów
oddanych częściowo na zebraniu, częściowo w drodze
indywidualnego ich zbierania.
2. Uchwały zapadają większością głosów właścicieli
lokali, liczoną według wielkości udziałów, chyba że w
umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela
przypada jeden głos.
2a. Jeżeli suma udziałów w nieruchomości wspólnej nie
jest równa 1 albo większość udziałów należy do jednego właściciela bądź gdy obydwa te warunki spełnione
są łącznie, głosowanie według zasady, że na każdego
właściciela przypada jeden głos, wprowadza się na
każde żądanie właścicieli lokali posiadających łącznie
co najmniej 1/5 udziałów w nieruchomości wspólnej.
e-mail: zdzislaw.malecki@aimproperty.pl

28
2b. Jeżeli lokal jest przedmiotem współwłasności w
częściach ułamkowych, współwłaściciele celem oddania
głosu przypadającego na ich lokal w głosowaniu prowadzonym według zasady, że na każdego właściciela
przypada jeden głos, obowiązani są ustanowić w formie
pisemnej pełnomocnika. Ustanowienia pełnomocnika
współwłaściciele lokalu dokonują większością głosów
liczoną według wielkości udziałów we współwłasności
lokalu.
3. O treści uchwały, która została podjęta z udziałem
głosów zebranych indywidualnie, każdy właściciel lokalu
powinien zostać powiadomiony na piśmie.
Art. 24. [Rozstrzyganie przez sąd]
W razie braku zgody wymaganej większości właścicieli
lokali zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art.
18 ust. 1, może żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który
orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności
oraz interesy wszystkich właścicieli. Sprawę sąd rozpoznaje w postępowaniu nieprocesowym.
Art. 25. [Zaskarżanie uchwał do sądu]
1. Właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z
powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z
umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady
prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub
w inny sposób narusza jego interesy.
1a. Powództwo, o którym mowa w ust. 1, może być
wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu
ogółu właścicieli lokali albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w
trybie indywidualnego zbierania głosów.
2. Zaskarżona uchwała podlega wykonaniu, chyba że
sąd wstrzyma jej wykonanie do czasu zakończenia
sprawy.
Art. 26. [Ustanowienie zarządcy przymusowego]
1. Jeżeli zarząd nie został powołany lub pomimo powołania nie wypełnia swoich obowiązków albo narusza
zasady prawidłowej gospodarki, każdy właściciel lokalu
może żądać ustanowienia zarządcy przymusowego
przez sąd, który określi zakres jego uprawnień oraz
należne mu wynagrodzenie. Sąd odwoła zarządcę, gdy
ustaną przyczyny jego powołania.
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2. Jeżeli w terminie dwóch lat od dnia wyodrębnienia
własności pierwszego lokalu w nieruchomości, w której
liczba lokali wyodrębnionych oraz niewyodrębnionych
jest większa niż siedem, właściciele lokali nie dokonają
wyboru zarządu ani nie powierzą zarządu nieruchomością wspólną w umowie zawartej w formie aktu notarialnego, to ustanowienia zarządcy przymusowego przez
sąd może żądać także dotychczasowy zarządca nieruchomości, który sprawował zarząd nieruchomością w
dniu, w którym wyodrębniono własność pierwszego
lokalu, i kontynuował zarząd tą nieruchomością przez
okres co najmniej dwóch lat.
Art. 27. [Współzarządzanie]
Każdy właściciel lokalu ma prawo i obowiązek współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną. Nie
uchybia to jednak przepisom art. 21 ust. 1 i art. 22 ust.
1.
Art. 28. [Wynagrodzenie zarządu i zarządcy]
Właściciel lokalu pełniący obowiązki członka zarządu
może żądać od wspólnoty wynagrodzenia odpowiadającego uzasadnionemu nakładowi pracy.
Art. 29. [Obowiązki zarządu i zarządcy. Kontrola
właścicieli]
1. Zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością
wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust.
1, jest obowiązany prowadzić dla każdej nieruchomości
wspólnej, określoną przez wspólnotę mieszkaniową,
ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie
tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na
rzecz nieruchomości wspólnej.
1a. Okresem rozliczeniowym wspólnoty mieszkaniowej
jest rok kalendarzowy.
1b. Zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18
ust. 1, jest obowiązany sporządzić protokół przejęcia
nieruchomości i jej dokumentacji technicznej (budowlanej, powykonawczej i książki obiektu budowlanego) w
imieniu wspólnoty mieszkaniowej, przechowywać dokumentację techniczną budynku oraz prowadzić i aktualizować spis właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej.
1c. Zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18
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ust. 1, jest obowiązany do podjęcia czynności zmierzających do opracowania lub aktualizacji dokumentacji
technicznej budynku i rozliczenia kosztów związanych z
opracowaniem lub aktualizacją tej dokumentacji.
1d. Jeżeli uchwała właścicieli lokali nie stanowi inaczej,
koszty opracowania lub aktualizacji dokumentacji technicznej budynku obciążają:
1)do czasu wyodrębnienia własności ostatniego lokalu dotychczasowego właściciela nieruchomości;
2)po wyodrębnieniu własności ostatniego lokalu wszystkich właścicieli lokali w częściach odpowiadających ich udziałom w nieruchomości wspólnej.
1e. Zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18
ust. 1, może żądać od właścicieli lokali okazania dokumentów potwierdzających prawo własności lokali.
2. Właściciele lokali podejmują uchwałę w przedmiocie
udzielenia absolutorium zarządowi lub zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, z prowadzonej przez
niego działalności.

Art. 31. [Zebranie ogółu właścicieli lokali]
Zebrania ogółu właścicieli lokali:
a)mogą być także, w razie potrzeby, zwoływane przez
zarząd lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością
wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust.
1,
b)zwoływane są na wniosek właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości
wspólnej przez zarząd lub zarządcę, któremu zarząd
nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1.
Art. 32. [Zawiadomienie o zebraniu ogółu właścicieli lokali]
1. O zebraniu ogółu właścicieli lokali zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, zawiadamia
każdego właściciela lokalu na piśmie przynajmniej na
tydzień przed terminem zebrania.
2. W zawiadomieniu należy podać dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad. W wypadku zamierzonej zmiany
we wzajemnych prawach i obowiązkach właścicieli lokali należy wskazać treść tej zmiany.

1a. W wypadku gdy zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób
określony w art. 18 ust. 1, nie zwoła zebrania ogółu
właścicieli lokali w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt
3, zebranie coroczne może zwołać każdy z właścicieli.

Art. 32a. [Nabycie przyległych nieruchomości
gruntowych]
Jeżeli grunt wchodzący w skład nieruchomości wspólnej
nie spełnia wymogów przewidzianych dla działki budowlanej, uniemożliwiając prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń z nimi związanych, zarząd
lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną
powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, jest
obowiązany przedstawić właścicielom lokali projekty
uchwał w sprawie:
1)wyrażenia zgody na nabycie przyległych nieruchomości gruntowych umożliwiających spełnienie wymogów
przewidzianych dla działek budowlanych;
2)udzielenia zarządowi lub zarządcy, któremu zarząd
nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1, pełnomocnictwa do wykonania odpowiednich, prawem przewidzianych, czynności zmierzających do nabycia przyległych nieruchomości gruntowych na rzecz wspólnoty mieszkaniowej.

2)ocena pracy zarządu lub zarządcy, któremu zarząd
nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1;
3)sprawozdanie zarządu i podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia mu absolutorium.

Art. 33. [Zarząd umowny - odesłanie]
W razie powierzenia zarządu osobie fizycznej lub prawnej, w trybie przewidzianym w art. 18 ust. 1, w braku
odmiennych postanowień umowy, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.

3. Prawo kontroli działalności zarządu służy każdemu
właścicielowi lokalu.
Art. 30. [Coroczne zebrania ogółu właścicieli]
1. Zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością
wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust.
1, jest obowiązany:
1)dokonywać rozliczeń przez rachunek bankowy;
2)składać właścicielom lokali roczne sprawozdanie ze
swojej działalności;
3)zwoływać zebranie ogółu właścicieli lokali co najmniej
raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku.
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Rozdział 5
Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy
przejściowe i końcowe
Art. 34. W Kodeksie cywilnym skreśla się art. 136 i art.
137.
Art. 35. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Przepisy
wprowadzające Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 94,
z 1974 r. Nr 24, poz. 142, z 1982 r. Nr 19, poz. 147 i z
1990 r. Nr 55, poz. 321) skreśla się art. XIX.

1994 r., o zmianach, jakie wprowadza niniejsza ustawa
co do sposobu zarządzania nieruchomością wspólną
oraz co do ponoszenia jego kosztów.
2. Do czasu uregulowania tych spraw przez właścicieli
do zarządu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej ustawy dotyczące zarządu
zleconego przez właścicieli osobie fizycznej lub prawnej.

Art. 36. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. - Prawo
lokalowe (Dz. U. z 1987 r. Nr 30, poz. 165, z 1989 r. Nr
10, poz. 57, Nr 20, poz. 108, Nr 34, poz. 178 i Nr 35,
poz. 192, z 1990 r. Nr 4, poz. 19, Nr 32, poz. 190 i Nr
34, poz. 198 oraz z 1991 r. Nr 115, poz. 496) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Art. 37. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach
wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 19, poz. 147 oraz z
1991 r. Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496) art. 24 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).
Art. 38. W ustawie z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U.
z 1991 r. Nr 30, poz. 127, Nr 103, poz. 446 i Nr 107,
poz. 464, z 1993 r. Nr 47, poz. 212 i Nr 131, poz. 629
oraz z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 31, poz. 118 i Nr 84,
poz. 384) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany
pominięte).
Art. 39. [Przepisy wykonawcze]
1. Minister Sprawiedliwości dostosuje do niniejszej
ustawy rozporządzenie z dnia 18 marca 1992 r. w
sprawie wykonania przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 29, poz. 128) .
2. Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia,
określa tryb egzekucji z lokali stanowiących odrębne
nieruchomości.
Art. 40. [Obowiązki dotychczasowych zarządców]
1. Państwowe lub komunalne jednostki organizacyjne,
sprawujące na podstawie przepisów dotychczasowych
zarząd nieruchomościami wspólnymi, są obowiązane
zapewnić dla każdej z zarządzanych nieruchomości
wspólnych ewidencję umożliwiającą najpóźniej od dnia
1 października 1994 r. ustalenie kosztów i przychodów
dla każdej wspólnej nieruchomości oraz powiadomić
współwłaścicieli, nie później niż do dnia 30 listopada
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USTAWA
z dnia 16 września 1982 r.

Prawo spółdzielcze
T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1285.
WYPISY
CZĘŚĆ I
SPÓŁDZIELNIE
TYTUŁ I
PRZEPISY WSPÓLNE
Dział I
Spółdzielnia i jej statut
8)zasady podziału nadwyżki bilansowej (dochodu
Art. 1. [Definicja spółdzielni]
ogólnego) oraz pokrywania strat spółdzielni.
§ 1. Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie oso- § 2. Statut ponadto powinien zawierać postanowienia,
bowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w których wprowadzenia wymagają przepisy niniejszej
interesie swoich członków prowadzi wspólną działal- ustawy, oraz może zawierać inne postanowienia.
Dział II
ność gospodarczą.
Tryb zakładania i rejestrowania spółdzielni
§ 2. Spółdzielnia może prowadzić działalność spo- Art. 6. [Założyciele spółdzielni]
łeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich człon- § 1. Osoby zamierzające założyć spółdzielnię (załoków i ich środowiska.
życiele) uchwalają statut spółdzielni, potwierdzając
jego przyjęcie przez złożenie pod nim swoich podpiArt. 2. [Podstawy prawne działalności spółdzielni] sów, oraz dokonują wyboru organów spółdzielni, któSpółdzielnia prowadzi działalność na podstawie niniej- rych wybór należy w myśl statutu do kompetencji walszej ustawy, innych ustaw oraz zarejestrowanego sta- nego zgromadzenia, lub komisji organizacyjnej w
tutu.
składzie co najmniej trzech osób.
Art. 3. [Majątek spółdzielni]
Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.
Art. 4. (uchylony).
Art. 5. [Postanowienia statutu spółdzielni]
§ 1. Statut spółdzielni powinien określać:
1)oznaczenie nazwy z dodatkiem "spółdzielnia" lub
"spółdzielczy" i podaniem jej siedziby;
2)przedmiot działalności spółdzielni oraz czas trwania,
o ile założono ją na czas określony;
3)wysokość wpisowego oraz wysokość i ilość udziałów, które członek obowiązany jest zadeklarować,
terminy wnoszenia i zwrotu oraz skutki niewniesienia
udziału w terminie; jeżeli statut przewiduje wnoszenie
więcej niż jednego udziału, może określać ich górną
granicę;
4)prawa i obowiązki członków;
5)zasady i tryb przyjmowania członków, wypowiadania
członkostwa, wykreślania i wykluczania członków;
6)zasady zwoływania walnych zgromadzeń, obradowania na nich i podejmowania uchwał;
7)zasady i tryb wyboru oraz odwoływania członków
organów spółdzielni;
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§ 2. Liczba założycieli spółdzielni nie może być mniejsza od dziesięciu, jeżeli założycielami są osoby fizyczne, i trzech, jeżeli założycielami są osoby prawne.
W spółdzielniach produkcji rolnej liczba założycieli osób fizycznych nie może być mniejsza od pięciu.
§ 2a. Osoby fizyczne oraz osoby prawne prowadzące
gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej wyłącznie
w celu organizowania się:
1)w grupy producentów rolnych w rozumieniu ustawy z
dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz.
U. 2018 r. poz. 1026),
2)we wstępnie uznane grupy producentów owoców i
warzyw oraz uznane organizacje producentów owoców i warzyw w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia
2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz
rynku chmielu (Dz. U. z 2016 r. poz. 58, z 2017 r. poz.
624 i 1503 oraz z 2018 r. poz. 650)
- mogą założyć spółdzielnię, której liczba założycieli
nie może być mniejsza od pięciu.
§ 3. (uchylony).
§ 4. (uchylony).
§ 5. (uchylony).
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§ 6. (uchylony).
Art. 7. [Obowiązek wpisu do KRS]
Spółdzielnia podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
Art. 8.(uchylony).
Art. 8a.(uchylony).
Art. 9. (uchylony).
Art. 10.(uchylony).
Art. 11. [Nabycie osobowości prawnej; odpowiedzialność za czynności dokonane przed zarejestrowaniem spółdzielni]
§ 1. Spółdzielnia nabywa osobowość prawną z chwilą
wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.
§ 2. Za czynności dokonane w interesie spółdzielni
przed zarejestrowaniem osoby działające do chwili
zarejestrowania spółdzielni odpowiadają wobec osób
trzecich solidarnie. Za zobowiązania wynikające z tych
czynności spółdzielnia odpowiada po jej zarejestrowaniu tak jak za zaciągnięte przez siebie. Jednakże osoby działające przed zarejestrowaniem spółdzielni odpowiadają wobec niej według przepisów prawa cywilnego.
Art. 12.(uchylony).
Art. 12a. [Zmiana statutu spółdzielni]
§ 1. Zmiana statutu spółdzielni wymaga uchwały walnego zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów.
§ 2. Zarząd jest obowiązany uchwałę o zmianie statutu zgłosić w ciągu trzydziestu dni od daty jej podjęcia
do sądu rejestrowego, załączając dwa odpisy protokołu walnego zgromadzenia.
§ 3. Zmiana statutu nie wywołuje skutków prawnych
przed jej wpisaniem do Krajowego Rejestru Sądowego.
Art. 13.(uchylony).
Art. 14. [Publikowanie ogłoszeń spółdzielczych]
Organem właściwym do publikowania ogłoszeń spółdzielczych przewidzianych w przepisach prawa jest
"Monitor Spółdzielczy" wydawany przez Krajową Radę
Spółdzielczą, z wyjątkiem ogłoszeń zamieszczanych
na podstawie odrębnych przepisów w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Dział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
Art. 15. [Osoby mogące być członkami spółdzielni]
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§ 1. Spółdzielnia liczy co najmniej dziesięciu członków, a spółdzielnia produkcji rolnej oraz spółdzielnia, o
której mowa w art. 6 § 2a, co najmniej pięciu członków, o ile statut nie wymaga liczby większej.
§ 2. Członkiem spółdzielni może być każda osoba
fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych,
która odpowiada wymaganiom określonym w statucie,
chyba że ustawa stanowi inaczej.
§ 3. Ponadto statut może określać wypadki, w których
dopuszczalne jest członkostwo osób o ograniczonej
zdolności do czynności prawnych lub niemających tej
zdolności. Osoby takie nie mogą być członkami organów spółdzielni. W walnym zgromadzeniu biorą one
udział przez swoich przedstawicieli ustawowych.
§ 4. Członkami spółdzielni mogą być również osoby
prawne, o ile statut nie stanowi inaczej.
§ 5. Spółdzielnia, której członkami w myśl statutu są
wyłącznie osoby prawne, musi liczyć co najmniej
trzech członków.
Art. 16. [Złożenie deklaracji członkowskiej]
§ 1. Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie
deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod nieważnością w formie pisemnej. Podpisana przez przystępującego do spółdzielni deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a
jeżeli przystępujący jest osobą prawną - jej nazwę i
siedzibę, ilość zadeklarowanych udziałów, dane dotyczące wkładów, jeżeli statut ich wnoszenie przewiduje,
a także inne dane przewidziane w statucie.
§ 2. W formie pisemnej deklaruje się także dalsze
udziały, jak i wszelkie zmiany danych zawartych w
deklaracji.
§ 3. Członek może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym spółdzielni wskazać
osobę, której spółdzielnia obowiązana jest po jego
śmierci wypłacić udziały. Prawo z tego tytułu nie należy do spadku.
Art. 16a. [Dziedziczenie udziałów w spółdzielni]
Spadkobierca zmarłego członka spółdzielni dziedziczy
udziały, jeżeli jest członkiem spółdzielni lub złożył deklarację przystąpienia do spółdzielni. Jeżeli spadkobierców jest więcej niż jeden, powinni oni wskazać
jednego spośród siebie, który uzyskuje prawo do
udziałów, chyba że podzielą oni udziały między tych
spadkobierców, którzy złożyli deklarację przystąpienia
do spółdzielni. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęe-mail: zdzislaw.malecki@aimproperty.pl
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cia w poczet członków spadkobierców dziedziczących
udziały, jeżeli odpowiadają oni wymogom określonym
w statucie.

5)udziału w nadwyżce bilansowej;
6)do świadczeń spółdzielni w zakresie jej statutowej
działalności.

Art. 17. [Przyjęcie w poczet członków spółdzielni]

§ 3. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do
umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona
obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje
w celach sprzecznych z interesem spółdzielni i przez
to wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa
powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu
odmówiono wglądu do umów zawieranych przez spółdzielnie z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do
sądu rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.

§ 1. Założyciele spółdzielni, którzy podpisali statut,
stają się członkami spółdzielni z chwilą jej zarejestrowania. Przystępujący do spółdzielni po jej zarejestrowaniu stają się członkami spółdzielni z chwilą przyjęcia ich przez spółdzielnię.
§ 2. Przyjęcie powinno być stwierdzone na deklaracji
podpisem dwóch członków zarządu lub osób do tego
przez zarząd upoważnionych z podaniem daty uchwały o przyjęciu. Obowiązuje to również przy zmianie
danych dotyczących zadeklarowanych udziałów lub
wkładów.
§ 3. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwała w
sprawie przyjęcia powinna być podjęta w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji. O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej
przyjęcia zainteresowany powinien być zawiadomiony
pisemnie w ciągu dwóch tygodni od dnia jej powzięcia.
Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.
§ 4. Statut spółdzielni powinien wskazywać organ
spółdzielni właściwy do przyjmowania członków. Jeżeli
organem tym nie jest walne zgromadzenie, statut powinien wskazywać także organ, do którego służy odwołanie od decyzji odmawiającej przyjęcia, oraz określać terminy wniesienia i rozpatrzenia tego odwołania.
Art. 18. [Prawa i obowiązki członków spółdzielni]
§ 1. Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w
spółdzielni są dla wszystkich członków równe.
§ 2. Członek spółdzielni ma prawo:
1)uczestniczenia w walnym zgromadzeniu lub zebraniu grupy członkowskiej;
2)wybierania i bycia wybieranym do organów spółdzielni;
3)otrzymania odpisu statutu i regulaminów, zaznajamiania się z uchwałami organów spółdzielni, protokołami obrad organów spółdzielni, protokołami lustracji,
rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami
zawieranymi przez spółdzielnię z osobami trzecimi, z
zastrzeżeniem art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z
2018 r. poz. 845);
4)żądania rozpatrzenia przez właściwe organy spółdzielni wniosków dotyczących jej działalności;
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§ 4. Członkowi spółdzielni przysługują również inne
prawa określone w ustawie lub w statucie.
§ 5. Członek spółdzielni ma obowiązek:
1)przestrzegania przepisów prawa, postanowień statutu i opartych na nich regulaminów;
2)dbania o dobro i rozwój spółdzielni oraz uczestniczenia w realizacji jej zadań statutowych.
§ 6. Członek spółdzielni wykonuje również inne obowiązki określone w ustawie lub w statucie.
§ 7. Przepisy ustawy, statut oraz umowy zawierane
przez spółdzielnię z jej członkami określają prawa i
obowiązki członków wynikające ze stosunków prawnych pochodnych od członkostwa w spółdzielni.
Art. 19. [Wniesienie wpisowego i udziałów; udział
w pokryciu strat; wyłączenie odpowiedzialności
członka za zobowiązania spółdzielni]
§ 1. Członek spółdzielni obowiązany jest do wniesienia wpisowego oraz zadeklarowanych udziałów stosownie do postanowień statutu.
§ 2. Członek spółdzielni uczestniczy w pokrywaniu jej
strat do wysokości zadeklarowanych udziałów.
§ 3. Członek spółdzielni nie odpowiada wobec wierzycieli spółdzielni za jej zobowiązania.
Art. 20. [Ilość udziałów do zadeklarowania; wnoszenie wkładów na własność spółdzielni lub do
korzystania]
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§ 1. Członek spółdzielni obowiązany jest zadeklarować jeden udział, jeżeli statut nie zobowiązuje członków do zadeklarowania większej ilości udziałów.
§ 2. Statut może przewidywać wnoszenie przez
członków wkładów na własność spółdzielni lub do
korzystania z nich przez spółdzielnię na podstawie
innego stosunku prawnego. W tym wypadku statut
powinien określać charakter i zakres przysługującego
spółdzielni prawa do wkładów, wysokość wkładów
oraz ich rodzaj, jeżeli są to wkłady niepieniężne, terminy ich wnoszenia, zasady wyceny i zwrotu w wypadku likwidacji spółdzielni, wystąpienia członka lub
ustania członkostwa z innych przyczyn, a także w innych wypadkach przewidzianych w statucie.
Art. 21. [Zasady zwrotu wpłat dokonanych na
udziały]
Członek spółdzielni nie może przed ustaniem członkostwa żądać zwrotu wpłat dokonanych na udziały (nie
dotyczy to jednak wpłat przekraczających ilość udziałów, których zadeklarowania wymaga statut obowiązujący w chwili żądania zwrotu). Zwrot tych wpłat nie
może nastąpić przed zatwierdzeniem sprawozdania
finansowego za rok, w którym członek wystąpił z żądaniem oraz w wypadku, gdy jego udziały zostały
przeznaczone na pokrycie strat spółdzielni (art. 19 §
2). Sposób i termin zwrotu określa statut.
Art. 22. [Wypowiedzenie członkostwa]
Członek spółdzielni może wystąpić z niej za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane pod
nieważnością w formie pisemnej. Termin i okres wypowiedzenia określa statut. Za datę wystąpienia uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.
Art. 23.(uchylony).
Art. 24. [Wykluczenie lub wykreślenie członka]
§ 1. Spółdzielnia może rozwiązać stosunek członkostwa tylko przez wykluczenie albo wykreślenie członka.
§ 2. Wykluczenie członka ze spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w
spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami
statutu spółdzielni lub dobrymi obyczajami. Statut
określa przyczyny wykluczenia.
§ 3. Członek niewykonujący obowiązków statutowych
z przyczyn przez niego niezawinionych może być wy-
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kreślony z rejestru członków spółdzielni. Statut określa
przyczyny wykreślenia.
§ 4. Wykluczenia albo wykreślenia może dokonać,
stosownie do postanowień statutu, rada nadzorcza
albo walne zgromadzenie spółdzielni. Organ, do którego kompetencji należy podejmowanie uchwał w
sprawie wykluczenia albo wykreślenia, ma obowiązek
wysłuchać wyjaśnień zainteresowanego członka spółdzielni.
§ 5. Organ, który podjął uchwałę w sprawie wykreślenia albo wykluczenia, ma obowiązek zawiadomić
członka na piśmie wraz z uzasadnieniem o wykreśleniu albo wykluczeniu ze spółdzielni w terminie dwóch
tygodni od dnia podjęcia uchwały. Uzasadnienie powinno w szczególności przedstawiać motywy, którymi
kierował się organ spółdzielni uznając, że zachowanie
członka wyczerpuje przesłanki wykluczenia albo wykreślenia określone w statucie. Zawiadomienie zwrócone z powodu niezgłoszenia przez członka zmiany
podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
§ 6. Jeżeli organem właściwym w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka ze spółdzielni jest, zgodnie z postanowieniami statutu, rada nadzorcza, członek spółdzielni ma prawo:
1)odwołać się od uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu do walnego zgromadzenia, w terminie określonym w statucie, albo
2)zaskarżyć uchwałę rady nadzorczej do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia doręczenia członkowi
uchwały z uzasadnieniem; przepisy art. 42 stosuje się
odpowiednio.
§ 7. W wypadku bezskutecznego upływu terminu do
rozpatrzenia odwołania przez walne zgromadzenie,
termin do zaskarżenia do sądu uchwały rady nadzorczej, o którym mowa w § 6 pkt 2, biegnie od dnia, w
którym odwołanie powinno być najpóźniej rozpatrzone.
§ 8. W wypadku wniesienia do walnego zgromadzenia odwołania od uchwały rady nadzorczej w sprawie
wykluczenia albo wykreślenia członek spółdzielni ma
prawo być obecny przy rozpatrywaniu odwołania i
popierać je. Do wniesienia odwołania i jego rozpatrzenia stosuje się postanowienia statutu o postępowaniu
wewnątrzspółdzielczym.
§ 9. Jeżeli statut nie przewiduje postępowania wewnątrzspółdzielczego, termin do wniesienia odwołania,
o którym mowa w § 6 pkt 1, wynosi miesiąc od dnia
doręczenia zawiadomienia o wykluczeniu albo wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Odwołanie powinno być
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rozpatrzone na najbliższym walnym zgromadzeniu, nie
później jednak niż w ciągu dwunastu miesięcy od dnia
wniesienia odwołania. Odwołujący się członek spółdzielni powinien być zawiadomiony o terminie walnego
zgromadzenia co najmniej trzy tygodnie przed tym
terminem.
§ 10. Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:
1)bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do
sądu uchwały rady nadzorczej, chyba że członek
przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od
uchwały rady do walnego zgromadzenia;
2)bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do
walnego zgromadzenia odwołania od uchwały rady
nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do
zaskarżenia do sądu uchwały rady;
3)bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do
sądu uchwały walnego zgromadzenia;
4)prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o
uchylenie uchwały rady nadzorczej albo walnego
zgromadzenia.
Art. 25. [Skreślenie zmarłego członka z rejestru
członków spółdzielni; obowiązek wskazania pełnomocnika lub zarządcę przez spadkobierców
członka]
§ 1. Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków
spółdzielni ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła
śmierć. Osobę prawną będącą członkiem spółdzielni
skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia jej
ustania.
§ 2. Jeżeli zmarły członek pozostawił więcej niż jednego spadkobiercę, spadkobiercy powinni w celu wykonywania przechodzących na nich praw majątkowych
zmarłego ustanowić wspólnego pełnomocnika lub
wskazać zarządcę ustanowionego przez sąd przy
odpowiednim zastosowaniu przepisów Kodeksu cywilnego o zarządzie rzeczą wspólną.
Art. 26. [Wypłata udziału byłego członka]
§ 1. Udział byłego członka wypłaca się na podstawie
zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok, w
którym członek przestał należeć do spółdzielni. Sposób i terminy wypłaty określa statut.
§ 2. Byłemu członkowi nie przysługuje prawo do funduszu zasobowego oraz do innego majątku spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 125 § 5a.
Art. 27. [Rozporządzanie roszczeniami do spółdzielni; zaspokojenie wierzyciela członka z jego
udziałów; egzekucja z wniesionych wkładów]
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§ 1. Członek może rozporządzać swoimi roszczeniami do spółdzielni o wypłatę udziałów oraz o zwrot
wkładów lub o wypłatę ich równowartości ze skutecznością od dnia, w którym roszczenia te stały się wymagalne.
§ 2. Wierzyciel członka może uzyskać zaspokojenie z
jego udziałów dopiero z chwilą ustania członkostwa.
§ 3. Jeżeli egzekucja z innego majątku członka okaże
się bezskuteczna, a przepis szczególny nie stanowi
inaczej, wierzyciel członka może skierować egzekucję
do wniesionych przez członka wkładów. W takim wypadku roszczenie członka o zwrot wkładów lub ich
równowartości staje się wymagalne po upływie sześciu miesięcy od dnia zajęcia wkładów, chyba że wymagalność tego roszczenia nastąpiła wcześniej na
podstawie innych przepisów.
§ 4. W razie zajęcia przez wierzyciela członka wkładów stanowiących środki produkcji, spółdzielni służy
prawo pierwszeństwa ich nabycia w postępowaniu
egzekucyjnym.
§ 5. Wierzytelności spółdzielni do członka z tytułu
wpłat na udziały nie podlegają zajęciu na rzecz wierzycieli spółdzielni.
Art. 28. [Uczestnictwo byłego członka w pokrywaniu strat spółdzielni]
W razie otwarcia likwidacji w ciągu sześciu miesięcy
lub wszczęcia postępowania upadłościowego w ciągu
roku od dnia, w którym członek przestał należeć do
spółdzielni, obowiązany jest on wobec spółdzielni do
uczestniczenia w pokrywaniu jej strat tak, jak gdyby
był nadal członkiem.
Art. 29. [Przedawnienie roszczeń wobec spółdzielni]
§ 1. Roszczenia o wypłatę udziałów, udziału w nadwyżce bilansowej oraz z tytułu zwrotu wkładów albo
ich równowartości pieniężnej ulegają przedawnieniu z
upływem trzech lat.
§ 2. (uchylony).
§ 3. Przepis § 1 nie ma zastosowania do roszczeń o
zwrot nieruchomości.
Art. 30. [Rejestr członków]
Zarząd spółdzielni prowadzi rejestr członków zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania
(w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi - ich nazwę i siedzibę), wysokość zadeklarowanych i wniesionych udziałów, wysokość wniesionych
wkładów, ich rodzaj, jeżeli są to wkłady niepieniężne,
e-mail: zdzislaw.malecki@aimproperty.pl

36
zmiany tych danych, datę przyjęcia w poczet członków, datę wypowiedzenia członkostwa i jego ustania,
a także inne dane przewidziane w statucie. Członek
spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub
spółdzielni ma prawo przeglądać rejestr.
Art. 31. [Wydawanie członkom odpisów statutu
oraz regulaminów]
Zarząd spółdzielni powinien wydać każdemu członkowi na jego żądanie odpis statutu oraz regulaminów
wydanych na podstawie tego statutu.
Art. 32. [Odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym]
§ 1. Statut może stanowić, że w określonych w nim
sprawach między członkiem a spółdzielnią, członkowi
przysługuje prawo odwołania się od uchwały organu
spółdzielni do innego wskazanego w statucie organu
spółdzielni w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.
W tym wypadku statut powinien określać zasady i tryb
postępowania wewnątrzspółdzielczego, a w szczególności terminy wniesienia i rozpatrzenia odwołania.
§ 2. W wypadku wniesienia przez członka odwołania
w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym bieg przedawnienia i terminów zawitych ulega zawieszeniu do
dnia zakończenia tego postępowania, jednakże przez
okres nie dłuższy niż rok od dnia, w którym organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie.
§ 3. Postanowienia statutu o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym nie mogą ograniczać dochodzenia przez członków ich praw na drodze sądowej. W
wypadku zaskarżenia przez członka uchwały w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym i sądowym, postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu.
Art. 33. (uchylony).
Art. 34. (uchylony).
Dział IV
Organy spółdzielni
Art. 35. [Organy spółdzielni; wybory; zwoływanie
posiedzeń]
§ 1. Organami spółdzielni są:
1)walne zgromadzenie;
2)rada nadzorcza, zwana dalej "radą";
3)zarząd;
4)w spółdzielniach, w których walne zgromadzenie jest
zastąpione przez zebranie przedstawicieli - zebrania
grup członkowskich (art. 59).
§ 2. Wybory do organów spółdzielni, o których mowa
w paragrafie poprzedzającym, dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kan-
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dydatów. Odwołanie członka organu następuje także
w głosowaniu tajnym.
§ 3. Statut może przewidywać powołanie także innych
organów niż wymienione w § 1, składających się z
członków spółdzielni. W takim wypadku statut określa
zakres uprawnień tych organów oraz zasady wyboru i
odwoływania ich członków.
§ 4. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, przy obliczaniu
wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały
przez organ spółdzielni uwzględnia się tylko głosy
oddane za i przeciw uchwale.
§ 5. Tryb zwoływania posiedzeń organów, o których
mowa w § 1 pkt 2-4 i § 3, oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określa statut lub
przewidziane w nim regulaminy tych organów.
……………………..
Dział XI
Podział spółdzielni
Art. 108. [Podjęcie uchwały o podziale spółdzielni]
§ 1. Spółdzielnia może podzielić się na podstawie
uchwały walnego zgromadzenia podjętej zwykłą większością głosów w ten sposób, że z jej wydzielonej
części zostaje utworzona nowa spółdzielnia.
§ 2. Uchwała o podziale spółdzielni powinna zawierać:
1)oznaczenie dotychczasowej spółdzielni i powstającej
w wyniku podziału;
2)listę członków lub określenie grup członków przechodzących do powstającej spółdzielni;
3)zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółdzielni i planu podziału składników majątkowych oraz praw
i zobowiązań;
4)datę podziału spółdzielni.
Art. 108a. [Podział spółdzielni na żądanie grupy
członków spółdzielni]
§ 1. Członkowie spółdzielni, których prawa i obowiązki
majątkowe są związane z wyodrębnioną organizacyjnie jednostką spółdzielni albo z częścią majątku spółdzielni, która nadaje się do takiego wyodrębnienia,
mogą na podstawie uchwały podjętej większością
głosów tych członków wystąpić do zarządu spółdzielni
z żądaniem zwołania walnego zgromadzenia w celu
podjęcia uchwały o podziale spółdzielni w ten sposób,
że z tej jednostki organizacyjnej albo części majątku
zostanie utworzona nowa spółdzielnia. W zakresie
reprezentacji tych członków stosuje się odpowiednio
przepisy o zakładaniu spółdzielni.
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§ 2. Zarząd spółdzielni jest obowiązany niezwłocznie
przygotować dokumenty niezbędne do podjęcia przez
walne zgromadzenie uchwały o podziale oraz udostępnić je członkom żądającym podziału.

jednostki organizacyjnej albo części majątku zostanie
utworzona nowa spółdzielnia. W zakresie reprezentacji tych członków stosuje się odpowiednio przepisy o
zakładaniu spółdzielni.

§ 3. Walne zgromadzenie może podjąć uchwałę odmawiającą podziału tylko ze względu na ważne interesy gospodarcze dotychczasowej spółdzielni lub istotne
interesy jej członków.

§ 2. Zarząd dotychczasowej spółdzielni jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu 60
dni, przygotować dokumenty niezbędne do dokonania
podziału, o którym mowa w § 1, oraz udostępnić je
członkom żądającym podziału.

§ 4. W razie podjęcia przez walne zgromadzenie
uchwały odmawiającej podziału spółdzielni albo
uchwały o podziale naruszającej istotne interesy
członków występujących z żądaniem podziału, członkowie, którzy wystąpili z takim żądaniem, mogą w
terminie sześciu tygodni od dnia odbycia walnego
zgromadzenia wystąpić do sądu o wydanie orzeczenia
zastępującego uchwałę o podziale.
§ 5. Przepis § 4 stosuje się odpowiednio w razie nierozpatrzenia przez walne zgromadzenie zgłoszonego
przez członków żądania w terminie trzech miesięcy od
dnia jego doręczenia.
§ 6. W razie podjęcia przez walne zgromadzenie
uchwały o podziale niezawierającej wszystkich składników treści tej uchwały określonych w art. 108 § 2,
członkowie zgłaszający żądanie podziału mogą wystąpić do zarządu spółdzielni z żądaniem zwołania
walnego zgromadzenia w celu podjęcia uzupełniającej
uchwały o podziale. Przepisy § 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
§ 7. Przepisy § 2-6 stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy z żądaniem podziału występuje organ spółdzielni powołany do reprezentowania członków, których prawa i obowiązki majątkowe są związane z wyodrębnioną organizacyjnie jednostką spółdzielni.
§ 8. Uchwała walnego zgromadzenia o podziale spółdzielni zawierająca wszystkie składniki treści określone w art. 108 § 2 oraz prawomocne orzeczenie sądu
zastępujące taką uchwałę stanowią podstawę do dokonania stosownych wpisów w rejestrze i w księdze
wieczystej.
Art. 108b. [Podział spółdzielni na mocy decyzji
grupy członków spółdzielni]
§ 1. Członkowie spółdzielni, których prawa i obowiązki
majątkowe są związane z wyodrębnioną organizacyjnie jednostką spółdzielni albo z częścią majątku spółdzielni, która nadaje się do takiego wyodrębnienia,
mogą przyjąć uchwałę większością głosów tych członków, o podziale w spółdzielni w ten sposób, że z tej
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§ 3. Walne zgromadzenie dotychczasowej spółdzielni
nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia doręczenia zarządowi spółdzielni żądania zwołania walnego zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o podziale
spółdzielni, o której mowa w § 1, podejmuje uchwałę o
podziale lub odmawiającą podziału. Uchwała odmawiająca podziału spółdzielni może być podjęta tylko ze
względu na ważne interesy gospodarcze dotychczasowej spółdzielni lub istotne interesy jej członków.
§ 4. W razie niepodjęcia przez walne zgromadzenie
dotychczasowej spółdzielni, w terminie określonym w
§ 3, uchwały o podziale spółdzielni, lub w razie podjęcia uchwały odmawiającej podziału, reprezentanci
członków, którzy podjęli uchwałę, o której mowa w § 1,
mogą w terminie sześciu tygodni od dnia odbycia walnego zgromadzenia, wystąpić do sądu o wydanie
orzeczenia zastępującego uchwałę walnego zgromadzenia, o której mowa w § 3.
§ 5. Uchwała walnego zgromadzenia o podziale spółdzielni spełniająca wymagania określone w art. 108 §
2 lub prawomocne orzeczenie sądu zastępujące taką
uchwałę stanowią podstawę do dokonania wpisów do
Krajowego Rejestru Sądowego i do księgi wieczystej.
§ 6. Koszty postępowania sądowego o wydanie orzeczenia, o którym mowa w § 4, ponoszą solidarnie
członkowie wnoszący o podział spółdzielni oraz dotychczasowa spółdzielnia.
Art. 109. [Zebranie członków przechodzących do
powstającej spółdzielni]
§ 1. Niezwłocznie po podjęciu przez walne zgromadzenie uchwały o podziale spółdzielni zebranie członków przechodzących do powstającej spółdzielni, a
jeżeli uchwałę o podziale spółdzielni podjęło zebranie
przedstawicieli - zebranie tych przedstawicieli, którzy
przechodzą jako członkowie do powstającej spółdzielni:
1)uchwala statut powstającej spółdzielni; statut ten nie
może uszczuplać nabytych praw majątkowych członków;
e-mail: zdzislaw.malecki@aimproperty.pl

38
2)dokonuje wyboru tych organów spółdzielni, do których wyboru powołane jest, według przyjętego statutu,
walne zgromadzenie.
§ 2. Podjęcie uchwał, o których mowa w paragrafie
poprzedzającym, wymaga zwykłej większości głosów.
§ 3. Jeżeli liczba członków przechodzących do powstającej spółdzielni jest mniejsza od liczby członków
uprawniającej według statutu dotychczasowej spółdzielni do zastąpienia walnego zgromadzenia przez
zebranie przedstawicieli, uchwały, o których mowa w §
1, podejmuje w ciągu miesiąca od dnia podjęcia
uchwały o podziale spółdzielni zebranie członków
przechodzących do powstającej spółdzielni. Zebranie
to zwołuje zarząd dotychczasowej spółdzielni, powiadamiając pisemnie zainteresowanych członków o terminie zebrania i porządku jego obrad.
Art. 110. [Wpis do KRS powstania nowej spółdzielni i podziału dotychczasowej spółdzielni]
Zarząd spółdzielni powstającej jest obowiązany w
terminie czternastu dni od dnia jego wyboru wystąpić z
wnioskiem o wpisanie spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego, a zarząd spółdzielni dotychczasowej z wnioskiem o dokonanie w tym rejestrze wpisu o jej
podziale. Przepis art. 7 stosuje się odpowiednio.
Art. 111. [Skutki podziału w zakresie majątku i
odpowiedzialności za zobowiązania]
Wskutek podziału spółdzielni na powstającą spółdzielnię przechodzą z chwilą jej zarejestrowania wynikające z planu podziału składniki majątkowe oraz prawa i
zobowiązania. W tym też zakresie wierzyciele i dłużnicy dotychczasowej spółdzielni stają się wierzycielami i
dłużnikami powstającej spółdzielni. Jednakże za zobowiązania powstałe przed podziałem spółdzielni
spółdzielnia dotychczasowa i nowo powstała odpowiadają solidarnie.
Art. 112. [Stosowanie przepisów o połączeniu
spółdzielni do podziału spółdzielni]
Do podziału spółdzielni stosuje się odpowiednio przepisy art. 98 § 1 i art. 100.
Dział XII
Likwidacja spółdzielni
Art. 113. [Obligatoryjna likwidacja spółdzielni]
§ 1. Spółdzielnia przechodzi w stan likwidacji:
1)z upływem okresu, na który, w myśl statutu, spółdzielnię utworzono;
2)wskutek zmniejszenia się liczby członków poniżej
wskazanej w statucie lub w ustawie, jeżeli spółdzielnia
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w terminie jednego roku nie zwiększy liczby członków
do wymaganej wielkości;
3)wskutek zgodnych uchwał walnych zgromadzeń
zapadłych większością 3/4 głosów na dwóch kolejno
po sobie następujących walnych zgromadzeniach, w
odstępie co najmniej dwóch tygodni.
§ 2. W wypadkach przewidzianych w § 1 zarząd spółdzielni (likwidator) zgłosi do Krajowego Rejestru Sądowego otwarcie likwidacji spółdzielni i zawiadomi o
tym właściwy związek rewizyjny. Jeżeli zarząd (likwidator) tego nie uczyni, zgłoszenia dokona związek
rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona.
Art. 114. [Fakultatywna likwidacja spółdzielni]
§ 1. Związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest
zrzeszona, może podjąć uchwałę o postawieniu spółdzielni w stan likwidacji, jeżeli:
1)działalność spółdzielni wykazuje rażące i uporczywe
naruszenia prawa lub postanowień statutu;
2)spółdzielnia została zarejestrowana z naruszeniem
prawa;
3)spółdzielnia co najmniej od roku nie prowadzi działalności gospodarczej.
§ 2. Uchwałę związku rewizyjnego, o której mowa w §
1, spółdzielnia może zaskarżyć do sądu w ciągu sześciu tygodni od dnia jej doręczenia wraz z uzasadnieniem. W razie niezaskarżenia uchwały w ustawowym
terminie lub uprawomocnienia się orzeczenia oddalającego powództwo albo umarzającego postępowanie
w sprawie, związek rewizyjny zgłasza do Krajowego
Rejestru Sądowego wniosek o otwarcie likwidacji,
wyznaczając jednocześnie likwidatora.
Art. 115. [Wykreślenie z KRS na skutek nierozpoczęcia działalności gospodarczej]
Jeżeli spółdzielnia nie rozpoczęła działalności gospodarczej w ciągu roku od dnia jej zarejestrowania i nie
posiada majątku, może ulec wykreśleniu z Krajowego
Rejestru Sądowego na wniosek związku rewizyjnego.
Art. 116. [Przywrócenie działalności likwidowanej
spółdzielni]
§ 1. Spółdzielnia postawiona w stan likwidacji na podstawie art. 113 § 1 pkt 3 może przed upływem roku od
dnia podjęcia drugiej uchwały walnego zgromadzenia
o likwidacji przywrócić swoją działalność na podstawie
uchwały walnego zgromadzenia podjętej większością
3/4 głosów.
§ 2. Zarząd lub likwidator powinni uchwałę o przywróceniu działalności spółdzielni zgłosić niezwłocznie do
Krajowego Rejestru Sądowego, dołączając odpis proe-mail: zdzislaw.malecki@aimproperty.pl

39
tokołu walnego zgromadzenia. Dokonany wpis sąd
ogłosi w Monitorze Spółdzielczym.
Art. 117. [Połączenie się spółdzielni w likwidacji z
inną spółdzielnią]
Spółdzielnia w stanie likwidacji może połączyć się z
inną spółdzielnią według zasad przewidzianych w art.
96-102.
Art. 118. [Likwidatorzy spółdzielni]
§ 1. Likwidatorami spółdzielni mogą być członkowie
ostatniego zarządu lub osoby wybrane przez walne
zgromadzenie, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
§ 2. Likwidator może nie być członkiem spółdzielni.
Likwidatorem może być także osoba prawna.
§ 3. Umowę z likwidatorem o wykonanie czynności
likwidacyjnych zawiera rada spółdzielni. W wypadku
gdy zwołanie rady napotyka poważne trudności albo
gdy likwidatora wyznacza związek rewizyjny, umowę z
likwidatorem zawiera ten związek, działając w imieniu
spółdzielni.
Art. 119. [Przepisy stosowane do likwidatora;
czynności dokonywane przez likwidatora; odwołanie likwidatora]
§ 1. Do likwidatora stosuje się odpowiednio przepisy
dotyczące zarządu spółdzielni i członków zarządu,
jeżeli przepisy o likwidacji nie stanowią inaczej.
§ 2. Likwidator nie może zawierać nowych umów,
chyba że jest to konieczne do przeprowadzenia likwidacji spółdzielni. Dalej idące ograniczenia może ustanowić organ, który wyznaczył likwidatora. Ograniczenia takie powinny być niezwłocznie zgłoszone przez
likwidatora do Krajowego Rejestru Sądowego.
§ 3. Jeżeli zwołanie walnego zgromadzenia lub rady
spółdzielni napotyka poważne trudności, związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, może
upoważnić likwidatora do dokonania czynności określonego rodzaju, które wymagają uchwały walnego
zgromadzenia lub rady spółdzielni.
§ 4. Likwidator może być odwołany w każdej chwili
przez organ, który go wyznaczył. Ponadto likwidatora
może odwołać z ważnych przyczyn związek rewizyjny,
w którym spółdzielnia jest zrzeszona.
§ 5. Organ, który odwołuje likwidatora, obowiązany
jest równocześnie wyznaczyć innego.
Art. 120. [Wygaśnięcie pełnomocnictw]
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Z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego
otwarcia likwidacji wygasają uprzednio udzielone pełnomocnictwa podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
Art. 121. [Firma spółdzielni w likwidacji; osoba
prawna jako likwidator]
§ 1. Spółdzielnia w likwidacji zachowuje dotychczasową swoją nazwę z dodaniem wyrazów: "w likwidacji".
§ 2. Osoba prawna wyznaczona na likwidatora składa
oświadczenia w imieniu spółdzielni z zachowaniem
przepisów normujących składanie oświadczeń tej osoby.
Art. 122. [Obowiązki likwidatora]
Likwidator powinien niezwłocznie po wyznaczeniu go:
1)zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o
wpisanie otwarcia likwidacji spółdzielni, jeżeli nie zostało to jeszcze dokonane, i zawiadomić o tym związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona,
oraz Krajową Radę Spółdzielczą;
2)powiadomić banki finansujące spółdzielnię oraz organy finansowe o otwarciu likwidacji spółdzielni;
3)ogłosić w Monitorze Spółdzielczym zawiadomienie o
otwarciu likwidacji spółdzielni i wezwać wierzycieli do
zgłoszenia wierzytelności w terminie trzech miesięcy
od dnia tego ogłoszenia;
4)przystąpić do sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień otwarcia likwidacji oraz listy zobowiązań spółdzielni;
5)sporządzić plan finansowy likwidacji i plan zaspokojenia zobowiązań.
Art. 123. [Kolejność pokrywania strat bilansowych w spółdzielni w likwidacji]
W czasie likwidacji nie stosuje się przepisu art. 90 § 1,
w zakresie kolejności pokrywania strat bilansowych.
Art. 124. [Odmowa zaspokojenia zgłoszonych
wierzytelności; uznanie wierzytelności]
§ 1. O odmowie zaspokojenia zgłoszonych wierzytelności likwidator powinien zawiadomić wierzyciela pisemnie w ciągu czterech tygodni od dnia zgłoszenia
wierzytelności.
§ 2. Na okres przewidziany w paragrafie poprzedzającym bieg przedawnienia lub terminu zawitego ulega
zawieszeniu.
§ 3. Uznanie przez likwidatora wierzytelności przerywa bieg przedawnienia i terminu zawitego, jeżeli zostało dokonane pisemnie.
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Art. 125. [Kolejność zaspokajania należności
przypadających od spółdzielni]
§ 1. Należności przypadające od spółdzielni zaspokaja się w następującej kolejności:
1)koszty prowadzenia likwidacji;
2)należności ze stosunku pracy i należności, którym
przepisy prawa przyznają taką samą ochronę jak należnościom ze stosunku pracy, oraz odszkodowanie z
tytułu uszkodzenia ciała, wywołania rozstroju zdrowia
lub pozbawienia życia, w tym również odszkodowanie
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
należności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z
tytułu finansowania z funduszu gwarancyjnego banków przymusowej restrukturyzacji, o którym mowa w
art. 272 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o
Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1937 i 2491 oraz z 2018 r.
poz. 685 i 723), oraz wsparcia, o którym mowa w art.
112 ust. 1 i 3 tej ustawy;
3)podatki i inne należności, do których stosuje się
przepisy o zobowiązaniach podatkowych, oraz należności z tytułu kredytów bankowych;
4)inne należności.
§ 2. O ile należności nie są jeszcze wymagalne lub są
sporne, kwoty potrzebne na ich pokrycie powinny być
złożone do depozytu sądowego.
§ 3. Z kwot pozostałych po spłaceniu wszystkich należności i po złożeniu do depozytu sądowego sum
całkowicie zabezpieczających należności sporne lub
niewymagalne dokonuje się stosunkowej wypłaty
udziałów. Wypłaty tej nie można jednak dokonać
przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia
wzywającego wierzycieli.
§ 4. Wierzyciele, którzy zgłosili wierzytelności po
upływie tego terminu, mogą ich dochodzić z nierozdzielonego jeszcze majątku spółdzielni.
§ 5. Pozostały majątek zostaje przeznaczony na cele
określone w uchwale ostatniego walnego zgromadzenia.
§ 5a. Jeżeli zgodnie z uchwałą, o której mowa w § 5,
pozostały majątek ma być w całości lub części podzielony między członków, w podziale tym uwzględnia się
byłych członków, którym do chwili przejścia albo postawienia spółdzielni w stan likwidacji nie wypłacono
wszystkich udziałów.
§ 5b. Przepisu § 5a nie stosuje się do spółdzielni
mieszkaniowych.
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§ 6. Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia nie zawiera stosownego wskazania, likwidator przekazuje pozostały majątek nieodpłatnie na cele spółdzielcze lub
społeczne.
Art. 126. [Czynności po zakończeniu likwidacji]
§ 1. Po zakończeniu likwidacji likwidator przedstawia
walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji.
§ 2. Jeżeli zwołanie walnego zgromadzenia napotyka
poważne trudności, likwidator przedstawia sprawozdanie finansowe do zatwierdzenia związkowi rewizyjnemu, w którym spółdzielnia jest zrzeszona.
§ 3. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego na
dzień zakończenia likwidacji, likwidator zgłasza do
Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o wykreślenie
spółdzielni z Krajowego Rejestru Sądowego oraz
przekazuje księgi i dokumenty zlikwidowanej spółdzielni do przechowania. Wykreślenie powinno być
ogłoszone przez sąd.
Art. 127. [Wykreślenie spółdzielni z KRS przed
zakończeniem dotyczących jej postępowań sądowych]
W razie zaspokojenia wszelkich należności przypadających od spółdzielni i złożenia do depozytu sądowego
kwot na zabezpieczenie należności spornych lub niewymagalnych, spółdzielnia może ulec wykreśleniu z
Krajowego Rejestru Sądowego przed zakończeniem
prowadzonych przez nią lub przeciwko niej sporów
sądowych. W takim wypadku w miejsce spółdzielni
wchodzi jako strona związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona. Związek rewizyjny obowiązany
jest do przekazania kwot uzyskanych w wyniku sporu
na cele określone stosownie do art. 125 § 5 i 6.
Art. 128. [Odpowiedzialność likwidatora i członków ostatniego zarządu po wykreśleniu spółdzielni
z KRS]
§ 1. Po wykreśleniu spółdzielni z Krajowego Rejestru
Sądowego likwidator odpowiada wobec wierzycieli
spółdzielni za wyrządzone im szkody przez niedopełnienie swoich ustawowych obowiązków.
§ 2. Przepis paragrafu poprzedzającego stosuje się
odpowiednio do członków ostatniego zarządu spółdzielni wykreślonej z Krajowego Rejestru Sądowego w
trybie określonym w art. 115.
Art. 129. [Delegacja ustawowa - sposób i czas
przechowywania
dokumentów
zlikwidowanej
spółdzielni]
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Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z Ministrem
Edukacji Narodowej oraz po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Spółdzielczej, określi w drodze rozporządzenia sposób i czas przechowywania ksiąg i dokumentów zlikwidowanych spółdzielni oraz organizacji
spółdzielczych.
Dział XIII
Upadłość spółdzielni
Art. 130. [Obowiązek ogłoszenia upadłości]
§ 1. Ogłoszenie upadłości spółdzielni następuje w
razie jej niewypłacalności.
§ 2. Jeżeli według sprawozdania finansowego spółdzielni ogólna wartość jej aktywów nie wystarcza na
zaspokojenie wszystkich zobowiązań, zarząd powinien
niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie, na którego
porządku obrad zamieszcza sprawę dalszego istnienia
spółdzielni.
§ 3. Pomimo niewypłacalności spółdzielni walne
zgromadzenie może podjąć uchwałę o dalszym istnieniu spółdzielni, jeżeli wskaże środki umożliwiające
wyjście jej ze stanu niewypłacalności.
§ 4. W razie podjęcia przez walne zgromadzenie
uchwały o postawieniu spółdzielni w stan upadłości,
zarząd spółdzielni obowiązany jest niezwłocznie zgłosić do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości.
Art. 131. [Obowiązek ogłoszenia upadłości w
przypadku spółdzielni w likwidacji]
Z wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółdzielni będącej w stanie likwidacji obowiązany jest wystąpić do
sądu likwidator niezwłocznie po stwierdzeniu niewypłacalności spółdzielni.
Art. 132. [Postawienie spółdzielni w stan upadłości na wniosek wierzyciela]
Na wniosek wierzyciela, który zgłosił wniosek o ogłoszenie upadłości spółdzielni, sąd może zarządzić postawienie jej w stan upadłości pomimo uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni o dalszym jej istnieniu.

wystarcza na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego, a wierzyciele nie wyrażą zgody na ich pokrycie, sąd na wniosek wierzycieli lub Krajowej Rady
Spółdzielczej zarządzi wykreślenie spółdzielni z Krajowego Rejestru Sądowego, zawiadamiając o tym
wierzycieli i Krajową Radę Spółdzielczą. W takim wypadku nie przeprowadza się postępowania upadłościowego.
Art. 134. [Organy spółdzielni w upadłości]
Przepisy o organach spółdzielni stosuje się także podczas postępowania upadłościowego, jeżeli z przepisów prawa upadłościowego nie wynika inaczej.
Art. 135. [Wymagalność udziałów po ogłoszeniu
upadłości]
Po ogłoszeniu upadłości członkowie spółdzielni, na
żądanie syndyka upadłości, niezwłocznie uiszczają
niewpłaconą jeszcze część udziału.
Art. 136. [Wniosek o wykreślenie spółdzielni z
KRS po zakończeniu postępowania upadłościowego]
Po ukończeniu postępowania upadłościowego syndyk
upadłości zgłosi do sądu rejestrowego wniosek o wykreślenie spółdzielni z Krajowego Rejestru Sądowego.
Art. 137. [Stosowanie przepisów prawa upadłościowego]
Do postępowania upadłościowego w sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się przepisy
prawa upadłościowego.
……………………………
Art. 281. [Wejście w życie ustawy]
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1983 r.

Art. 133. [Wykreślenie spółdzielni z KRS bez
przeprowadzenia postępowania upadłościowego]
Jeżeli ze sprawozdania finansowego sporządzonego
przez zarząd lub przez likwidatora wynika, że majątek
spółdzielni, która zaprzestała swej działalności, nie

AiM PROPERTY

www.aimproperty.pl

e-mail: zdzislaw.malecki@aimproperty.pl

42
USTAWA
z dnia 15 grudnia 2000 r.

o spółdzielniach mieszkaniowych
T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 845; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1230.
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. [Przedmiot działalności spółdzielni; zakaz
odnoszenia korzyści majątkowych kosztem członków]
1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej
"spółdzielnią", jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez
dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o
innym przeznaczeniu.
11. Spółdzielnia mieszkaniowa nie może odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członków, w
szczególności z tytułu przekształceń praw do lokali.
2. Przedmiotem działalności spółdzielni może być:
1)budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich
praw do znajdujących się w tych budynkach lokali
mieszkalnych;
11)(uchylony);
2)budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub
lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego
udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych;
3)budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych
w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych
domów;
4)udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich
budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych;
5)budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.
3. Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków.
4. Statut spółdzielni określa, którą działalność spośród
wymienionych w ust. 2 i 3, prowadzi spółdzielnia.
5. Spółdzielnia może zarządzać nieruchomością niestanowiącą jej mienia lub mienia jej członków na podAiM PROPERTY
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stawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielami) tej nieruchomości.
6. Spółdzielnia może prowadzić również inną działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach i w statucie, jeżeli działalność ta
związana jest bezpośrednio z realizacją celu, o którym
mowa w ust. 1.
7. W zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się
przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo
spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1560 i 1596), z
zastrzeżeniem ust. 8 i 9.
8. Przepisów ustawy wymienionej w ust. 7, dotyczących wystąpienia ze spółdzielni, wykluczenia ze spółdzielni i wykreślenia z rejestru członków spółdzielni,
nie stosuje się. Osoba będąca założycielem spółdzielni oraz właściciel lokalu będący członkiem spółdzielni
może wystąpić z niej za wypowiedzeniem.
9. Nie stosuje się przepisów ustawy wymienionej w
ust. 7 dotyczących udziałów i wpisowego, a także
przepisów dotyczących obowiązku złożenia deklaracji
w celu przyjęcia w poczet członków spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 3.
Art. 2. [Definicje]
1. Lokalem w rozumieniu ustawy jest samodzielny
lokal mieszkalny, a także lokal o innym przeznaczeniu,
o których mowa w przepisach ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz.
1892 oraz z 2017 r. poz. 1529).
2. Lokalem mieszkalnym w rozumieniu ustawy jest
również pracownia twórcy przeznaczona do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki.
3. Domem jednorodzinnym w rozumieniu ustawy jest
dom mieszkalny, jak również samodzielna część domu
bliźniaczego lub szeregowego przeznaczona przede
wszystkim do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.
Do domów jednorodzinnych stosuje się przepisy ustawy dotyczące lokali.
4. Wartością rynkową lokalu w rozumieniu ustawy jest
wartość określona na podstawie przepisów działu IV
rozdziału 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospoe-mail: zdzislaw.malecki@aimproperty.pl
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darce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50
i 650).
5. Osobą bliską w rozumieniu ustawy jest zstępny,
wstępny, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek,
osoba przysposabiająca i przysposobiona oraz osoba,
która pozostaje faktycznie we wspólnym pożyciu.
Art. 3. [Członkostwo w spółdzielni]
1. Członkiem spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby
nie miała zdolności do czynności prawnych albo miała
ograniczoną zdolność do czynności prawnych:
1)której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do
lokalu mieszkalnego;
2)której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo
do lokalu;
3)której przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
4)której przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej "ekspektatywą własności"; lub
5)będąca założycielem spółdzielni, z zastrzeżeniem
ust. 9.
2. Członkami spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli
prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli
wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu.
3. Członkiem spółdzielni jest osoba prawna, której
przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ekspektatywa własności lub będąca założycielem
spółdzielni, z zastrzeżeniem ust. 9. Osobie tej nie
przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego.
31. Członkiem spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu. Właścicielowi lokalu, który nie jest członkiem spółdzielni, przysługuje
roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni.
Przepis art. 16 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze stosuje się odpowiednio. Osoba,
która nabyła prawo odrębnej własności lokalu, zachowuje członkostwo w spółdzielni.
32. Członkostwo w spółdzielni powstaje z chwilą:
1)nabycia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
2)nabycia ekspektatywy własności;
3)zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
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4)zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli
członkostwo nie zostało nabyte wcześniej;
5)upływu terminu jednego roku, o którym mowa w art.
15 ust. 4, w przypadkach przewidzianych w art. 15 ust.
2 i 3, jeżeli przed upływem tego terminu jedna z osób,
o których mowa w art. 15 ust. 2 lub 3, złożyła pisemne
zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego, z zastrzeżeniem pkt 6;
6)prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd w postępowaniu nieprocesowym lub wyboru dokonanego
przez spółdzielnię, o których mowa w art. 15 ust. 4, w
przypadkach przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 3, jeżeli
pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o
ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do
lokalu mieszkalnego zgłosiła więcej niż jedna osoba;
7)wpisania spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób będących założycielami spółdzielni.
33. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio do
osób, którym przysługuje prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub garażu wolnostojącego, o których mowa w art. 1719, lub do ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego, o którym mowa w art. 271.
34. Członkiem spółdzielni może być najemca, o którym
mowa w art. 48 ust. 1. Przepisy dotyczące członkostwa właścicieli lokali stosuje się odpowiednio.
4. (uchylony).
5. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa
własności należy do kilku osób, członkiem spółdzielni
może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono
wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia się
kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu
nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do
sądu, nie dłuższego niż 12 miesięcy, wyboru dokonuje
spółdzielnia. Do czasu rozstrzygnięcia, o którym mowa
w zdaniu drugim, lub wyboru, o którym mowa w zdaniu
trzecim, osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności
lokalu albo ekspektatywa własności, mogą wyznaczyć
spośród siebie pełnomocnika w celu wykonywania
uprawnień wynikających z członkostwa w spółdzielni.
6. Członkostwo w spółdzielni ustaje z chwilą:
1)wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do
lokalu mieszkalnego;
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2)zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do
lokalu lub udziału w tym prawie;
3)zbycia prawa odrębnej własności lokalu lub udziału
w tym prawie;
4)zbycia ekspektatywy własności lub udziału w tym
prawie;
5)wygaśnięcia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
6)rozwiązania umowy o budowę lokalu, o której mowa
w art. 18.
7. Członkostwo w spółdzielni ustaje także w przypadkach określonych w art. 241 ust. 1 i art. 26. Do osób,
które w następstwie tego utraciły członkostwo w spółdzielni, przepisy art. 108b ustawy z dnia 16 września
1982 r. - Prawo spółdzielcze dotyczące członków
spółdzielni stosuje się odpowiednio.
8. Jeżeli członkowi przysługuje w danej spółdzielni
więcej niż jeden tytuł prawny do lokalu będący podstawą uzyskania członkostwa, utrata członkostwa następuje dopiero w przypadku utraty wszystkich tytułów
prawnych do lokali w ramach tej spółdzielni. Przepis
ten stosuje się odpowiednio do członka, który jest
stroną umowy lub umów o budowę lokalu lub lokali.
9. Członkostwo osób będących założycielami spółdzielni ustaje, jeżeli w ciągu trzech lat od chwili wpisania spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego
spółdzielnia nie ustanowi na ich rzecz spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa
odrębnej własności lokalu albo nie dojdzie do zawarcia
umowy o budowę lokalu.
Art. 4. [Obowiązki członków spółdzielni i właścicieli lokali niebędących członkami; opłaty]
1. Członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć
w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i
utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.
11. Osoby niebędące członkami spółdzielni, którym
przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów
związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5.
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2. Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali
są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów
związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali,
eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych,
eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie
z postanowieniami statutu.
3. Członkowie spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów budowy lokali przez wnoszenie wkładów
mieszkaniowych lub budowlanych. Od chwili postawienia im lokali do dyspozycji uiszczają oni opłaty
określone w ust. 1 albo 2.
4. Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni
są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów
związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali,
eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych.
Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach
związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu.
Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z
zastrzeżeniem art. 5.
41. Zarząd spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej
nieruchomości:
1)ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 1-2 i 4;
2)ewidencję i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu remontowego, o którym mowa w art. 6 ust. 3; ewidencja i rozliczenie wpływów i wydatków funduszu
remontowego na poszczególne nieruchomości powinny uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu
remontowego tych nieruchomości.
5. Członkowie spółdzielni uczestniczą w kosztach
związanych z działalnością społeczną, oświatową i
kulturalną prowadzoną przez spółdzielnię, jeżeli
uchwała walnego zgromadzenia tak stanowi. Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby niebędące
członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze
własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze spółdzielnią.
6. Za opłaty, o których mowa w ust. 1-2 i 4, odpowiadają solidarnie z członkami spółdzielni, właścicielami
lokali niebędącymi członkami spółdzielni lub osobami
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niebędącymi członkami spółdzielni, którym przysługują
spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, osoby
pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich
utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z
lokalu.
61. Odpowiedzialność osób, o których mowa w ust. 6,
ogranicza się do wysokości opłat należnych za okres
ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu.
62. Opłaty, o których mowa w ust. 1-2 i 4, wnosi się co
miesiąc z góry do 10 dnia miesiąca. Statut spółdzielni
może określić inny termin wnoszenia opłat, nie wcześniejszy jednak niż ustawowy.
63. Opłaty, o których mowa w ust. 1-2 i 4, przeznacza
się wyłącznie na cele określone w tych przepisach.
64. Spółdzielnia jest obowiązana, na żądanie członka
spółdzielni, właściciela lokalu niebędącego członkiem
spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni,
której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo
do lokalu, przedstawić kalkulację wysokości opłat.
7. O zmianie wysokości opłat spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których mowa w ust. 1-2 i
4, co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.
71. W przypadku zmiany wysokości opłat na pokrycie
kosztów niezależnych od spółdzielni, w szczególności
energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i
nieczystości ciekłych, spółdzielnia jest obowiązana
zawiadomić osoby, o których mowa w ust. 1-2 i 4, co
najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Przepis ust. 7 zdanie drugie stosuje się.
8. Członkowie spółdzielni, osoby niebędące członkami
spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, oraz właściciele niebędący
członkami spółdzielni mogą kwestionować zasadność
zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. W przypadku wystąpienia na drogę sądową
ponoszą oni opłaty w dotychczasowej wysokości. Ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat
spoczywa na spółdzielni.
Art. 5. [Przeznaczenie pożytków i innych przychodów z nieruchomości wspólnej oraz pożytków i
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przychodów z działalności gospodarczej spółdzielni]
1. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej
służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te
wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie
do ich udziałów w nieruchomości wspólnej.
2. Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej spółdzielnia może przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie działalności
społecznej, oświatowej i kulturalnej.
Art. 6. [Gospodarka finansowa; fundusz na remonty; zabezpieczenie kredytów zaciąganych
przez spółdzielnię]
1. Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania
danej nieruchomości, zarządzanej przez spółdzielnię
na podstawie art. 1 ust. 3, a przychodami z opłat, o
których mowa w art. 4 ust. 1-2 i 4, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania
danej nieruchomości w roku następnym.
2. Wartość środków trwałych finansowanych bezpośrednio z funduszu udziałowego lub wkładów mieszkaniowych i budowlanych nie zwiększa funduszu zasobowego; umorzenie wartości tych środków trwałych
obciąża odpowiednio fundusz udziałowy lub wkłady
mieszkaniowe i budowlane.
3. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów
mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają
koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków
spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami
spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe
prawa do lokali.
4. Jeżeli kredyt zaciągany przez spółdzielnię ma być
zabezpieczony hipoteką ustanowioną na nieruchomości, której spółdzielnia jest właścicielem, a osoby niebędące członkami spółdzielni lub członkowie spółdzielni są uprawnieni z tytułu spółdzielczych praw do
lokali w budynku na tej nieruchomości lub zawarto z
tymi członkami umowy o budowę lokali na tej nieruchomości, to zawarcie umowy kredytu wymaga również pisemnej zgody większości tych członków spółdzielni oraz osób niebędących członkami; warunek ten
stosuje się do zmiany umowy kredytu polegającej na
zmianie sposobu zabezpieczenia spłaty zaciągniętego
kredytu przez ustanowienie hipoteki. Środki finansowe
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pochodzące z tego kredytu przeznacza się wyłącznie
na potrzeby tej nieruchomości.
5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku,
gdy spółdzielnia zaciąga kredyt, który ma być zabezpieczony hipoteką ustanowioną na użytkowaniu wieczystym lub części ułamkowej nieruchomości stanowiącej udział spółdzielni we współwłasności tej nieruchomości, a osoby niebędące członkami spółdzielni
lub członkowie spółdzielni są uprawnieni z tytułu spółdzielczych praw do lokali w budynku na użytkowanym
gruncie lub w budynku stanowiącym współwłasność
spółdzielni lub zawarto z tymi członkami umowy o budowę lokali na tym gruncie albo nieruchomości stanowiącej współwłasność spółdzielni.
Art. 61. [Udostępnienie spółdzielni lokalu w razie
awarii lub wykonania niezbędnych remontów albo
innych prac; lokal zamienny]
1. W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej
bezpośrednio powstaniem szkody osoba korzystająca
z lokalu jest obowiązana niezwłocznie udostępnić lokal
w celu usunięcia awarii. Jeżeli osoba ta jest nieobecna
lub odmawia udostępnienia lokalu, spółdzielnia ma
prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza
Policji, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej także przy jej udziale.
2. Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność
pełnoletniej osoby z niego korzystającej, spółdzielnia
jest obowiązana zabezpieczyć lokal i znajdujące się w
nim rzeczy, do czasu przybycia tej osoby; z czynności
tych sporządza się protokół.
3. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu osoba korzystająca z lokalu powinna także udostępnić spółdzielni lokal w celu:
1)dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu
wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania;
2)zastępczego wykonania przez spółdzielnię prac obciążających członka spółdzielni albo osobę niebędącą
członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu, albo właściciela lokalu
niebędącego członkiem spółdzielni.
4. Jeżeli lokal lub budynek wymaga remontu obciążającego spółdzielnię lub przebudowy, spółdzielnia może
żądać od osób korzystających z tego lokalu lub budynku jego udostępnienia w celu wykonania koniecznych robót po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
5. (uchylony).
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6. Jeżeli rodzaj remontu budynku tego wymaga, osoby
korzystające z lokalu lub budynku obowiązane są na
żądanie i koszt spółdzielni w uzgodnionym terminie
przenieść się do lokalu zamiennego na okres wykonywania remontu, ściśle oznaczony i podany do wiadomości zainteresowanych. Okres ten nie może być
dłuższy niż 12 miesięcy.
7. W okresie używania lokalu zamiennego członek
spółdzielni bądź osoba niebędąca członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu, albo właściciel lokalu niebędący
członkiem spółdzielni wnosi opłaty jedynie za używanie tego lokalu. Opłaty za używanie lokalu zamiennego, bez względu na jego wyposażenie techniczne, nie
mogą być wyższe niż opłaty za używanie lokalu dotychczasowego.
8. Lokalem zamiennym, o którym mowa w ust. 6 i 7,
jest lokal zamienny w rozumieniu ustawy z dnia 21
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1610, z 2017 r. poz. 1442 i 1529
oraz z 2018 r. poz. 374).
Art. 7. [Obowiązek opróżnienia lokalu po wygaśnięciu tytułu prawnego]
1. W ciągu 3 miesięcy po wygaśnięciu tytułu prawnego
do lokalu mieszkalnego osoby, którym przysługiwało
spółdzielcze prawo do lokalu, oraz zamieszkujące w
tym lokalu osoby, które prawa swoje od nich wywodzą,
są obowiązane do opróżnienia lokalu. Na spółdzielni
nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu.
2. (uchylony).
3. Spółdzielnia współpracuje z organami samorządowymi i rządowymi oraz instytucjami i organizacjami,
które mogą ułatwić uzyskanie innego mieszkania
przez osoby wymienione w ust. 1, a w szczególności
ułatwia im uzyskanie potrzebnych informacji oraz bezzwłocznie dokonuje rozliczenia zobowiązań i wypłaty
należności.

4. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w wypadku
wygaśnięcia tytułu prawnego do korzystania z lokalu o
innym przeznaczeniu, o ile umowa nie stanowi inaczej.
Art. 8. [Prawa i obowiązki członków spółdzielni
określane w statucie]
W sprawach nieuregulowanych w ustawie prawa i
obowiązki członków spółdzielni dotyczące w szczególności:
1)zawierania umów w sprawie budowy lokali,
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11)(uchylony),
2)zawierania z członkami, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, umów o przeniesienie własności lokali,
3) wnoszenia, ustalania i waloryzacji wkładu mieszkaniowego i budowlanego,
4)rozliczeń z tytułu dodatkowego wyposażenia lokalu,
5)uprawnień członka spółdzielni do zamiany lokalu
określają postanowienia statutu.
Rozdział 11
Prawa członków spółdzielni mieszkaniowej
Art. 81. [Prawo otrzymania odpisu statutu, regulaminów, kopii uchwał spółdzielni, protokołów]
1. Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo
otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii
uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych
przez spółdzielnię z osobami trzecimi.
2. Koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem statutu i regulaminów uchwalonych
na podstawie statutu, pokrywa członek spółdzielni
wnioskujący o ich otrzymanie.
3. Statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy,
uchwały i protokoły obrad organów spółdzielni, a także
protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe
powinny być udostępnione na stronie internetowej
spółdzielni.
Art. 82. [Rada nadzorcza]
1. Członkowie innych niż zarząd organów spółdzielni
mieszkaniowej pełnią swoje funkcje społecznie, z tym
że statut może przewidywać wynagrodzenie za udział
w posiedzeniach, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń i
nie może być większe niż minimalne wynagrodzenie
za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę.

4. Kadencja rady nadzorczej nie może trwać dłużej niż
3 lata.
Art. 83. [Podzielenie walnego zgromadzenia na
części; zwołanie walnego zgromadzenia; podejmowanie uchwał]
1. Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej nie
może być zastąpione przez zebranie przedstawicieli,
jednakże, jeżeli statut tak stanowi, w przypadku gdy
liczba członków spółdzielni mieszkaniowej przekroczy
500, walne zgromadzenie może być podzielone na
części. Rada nadzorcza ustala zasady zaliczania
członków do poszczególnych części walnego zgromadzenia z tym, że nie można zaliczyć członków uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie jednej
nieruchomości do różnych części walnego zgromadzenia.
11. Członek spółdzielni może uczestniczyć w walnym
zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika.
Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego
członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na
piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu walnego zgromadzenia. Przepisu art. 36 § 3 zdanie pierwsze ustawy z
dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze nie stosuje się.
2. Zarząd zwołuje walne zgromadzenie przynajmniej
raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
3. Zarząd zwołuje walne zgromadzenie także na żądanie:
1)rady nadzorczej;
2)przynajmniej jednej dziesiątej, nie mniej jednak niż
trzech członków, jeżeli uprawnienia tego nie zastrzeżono w statucie dla większej liczby członków.
4. Żądanie zwołania walnego zgromadzenia powinno
być złożone pisemnie z podaniem celu jego zwołania.

2. W skład rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej
nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami
spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do
rady nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania
stosunku pracy przez członka rady nadzorczej ustaje
jego członkostwo w radzie nadzorczej tej samej spółdzielni.

5. W przypadku wskazanym w ust. 3 walne zgromadzenie zwołuje się w takim terminie, aby mogło się ono
odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia
żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je rada nadzorcza, związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest
zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt
spółdzielni.

3. Nie można być członkiem rady nadzorczej dłużej niż
przez 2 kolejne kadencje rady nadzorczej.

6. O czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego części zawiadamia się wszystkich
członków na piśmie co najmniej 21 dni przed terminem
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posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej
części. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie
członka do zapoznania się z tymi dokumentami.
7. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały
jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób
określony w ustawie.
8. Walne zgromadzenie jest ważne niezależnie od
liczby obecnych na nim członków.
9. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana
pod głosowanie wszystkich części walnego zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w
ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków
uczestniczących w walnym zgromadzeniu. Jednakże
w sprawach likwidacji spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia
zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej do podjęcia uchwały konieczne jest aby w posiedzeniach wszystkich części walnego zgromadzenia,
na których uchwała była poddana pod głosowanie,
uczestniczyła łącznie co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, chyba, że statut stanowi inaczej.
10. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać: zarząd, rada nadzorcza i członkowie. Projekty
uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych
żądań, powinny być wykładane na co najmniej 14 dni
przed terminem walnego zgromadzenia lub jego
pierwszej części.
11. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i
żądania, o których mowa w ust. 10, w terminie do 15
dni przed dniem posiedzenia walnego zgromadzenia
lub jego pierwszej części. Projekt uchwały zgłaszanej
przez członków spółdzielni musi być poparty przez co
najmniej 10 członków.
12. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części.
13. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod
względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie
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na walnym zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków spółdzielni.
Rozdział 2
Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
Art. 9. [Umowa o ustanowienie spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu]
1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia
zobowiązuje się oddać osobie, na rzecz której ustanowione jest prawo, lokal mieszkalny do używania, a
osoba ta zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy
oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie
spółdzielni. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego może być ustanowione na rzecz członka
spółdzielni albo członka spółdzielni i jego małżonka.
2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym
własność lub współwłasność spółdzielni.
3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.
4. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między osobą ubiegającą się o ustanowienie tego prawa a spółdzielnią
umowy, o której mowa w ust. 1. Umowa powinna być
zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
5. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do małżonków.
6. Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do
lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy
o ochronie własności.
7. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub części lokalu mieszkalnego nie wymaga zgody spółdzielni, chyba że byłoby
to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu
lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby
wpływ na wysokość opłat na rzecz spółdzielni, członek
obowiązany jest do pisemnego powiadomienia spółdzielni o tej czynności.
71. Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu mieszkalnego lub jego części wygasają
najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu.
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8. Jeżeli spółdzielnia, na mocy jednostronnej czynności prawnej, ustanowiła dla siebie odrębną własność
lokalu mieszkalnego, przeniesienie własności lokalu
mieszkalnego może nastąpić wyłącznie na rzecz
członka, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do
tego lokalu.
Art. 91. [Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
w przypadku inwestycji realizowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego]
Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego dla lokalu mieszkalnego wybudowanego w ramach
przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego realizowanego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego,
o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 79 i
1442), może być ustanowione wyłącznie na rzecz
osób spełniających warunki, o których mowa w art. 30
ust. 1 pkt 1 i 3 tej ustawy.
Art. 10. [Umowa o budowę lokalu; wkład mieszkaniowy]
1. Z osobą ubiegającą się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa
ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po
wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, a ponadto
powinna zawierać:
1)zobowiązanie osoby ubiegającej się o ustanowienie
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części
przypadającej na jej lokal przez wniesienie wkładu
mieszkaniowego określonego w umowie;
2)określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego
zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu;
3)określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu;
4)inne postanowienia określone w statucie.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, wnosi wkład mieszkaniowy według zasad określonych w statucie w wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem budowy przypadającym na jej lokal a uzyskaną przez
spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z
innych środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów
budowy lokalu. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego
została sfinansowana z zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego
lokalu, osoba, o której mowa w ust. 1, jest obowiązana
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uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami
w części przypadającej na jej lokal.
3. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6
miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania.
4. (uchylony).
5. (uchylony).
Art. 11. [Wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego]
1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w
innych wypadkach określonych w niniejszym rozdziale.
11. W przypadku zaległości z zapłatą opłat, o których
mowa w art. 4 ust. 1, za okres co najmniej 6 miesięcy,
rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej
osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, spółdzielnia może w
trybie procesu żądać orzeczenia przez sąd o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego. Jeżeli podstawą żądania orzeczenia o
wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do
lokalu mieszkalnego jest zaleganie z zapłatą opłat, o
których mowa w art. 4 ust. 1, nie można orzec o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego
lokalu, jeżeli najpóźniej przed zamknięciem rozprawy
przed sądem pierwszej instancji, a jeżeli wniesiono
apelację - przed sądem drugiej instancji członek spółdzielni uiści wszystkie zaległe opłaty.
12. W przypadku gdy spółdzielcze lokatorskie prawo
do lokalu mieszkalnego przysługuje małżonkom
wspólnie, sąd może orzec o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
wobec jednego z małżonków albo wobec obojga małżonków.
13. (uchylony).
14. Z chwilą gdy orzeczenie sądu, o którym mowa w
ust. 11 i 12, stanie się prawomocne, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa. W
przypadku, o którym mowa w ust. 12, spółdzielcze
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa
wobec jednego z małżonków albo wobec obojga małżonków.
2. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia, z
zastrzeżeniem art. 15 i art. 161, ogłasza nie później niż
w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, zgodnie z postanowieniami statutu, przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, zawiadamiając o
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przetargu w sposób określony w statucie oraz przez
publikację ogłoszenia w prasie lokalnej. Warunkiem
przeniesienia odrębnej własności lokalu jest wpłata
wartości rynkowej lokalu.
2a. Spółdzielnia nie przenosi odrębnej własności lokalu, jeżeli:
1)osoba, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie
prawo do lokalu mieszkalnego, a której prawo wygasło, zgłosi roszczenie o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w przypadku, o którym mowa w art. 161;
2)osoba, o której mowa w art. 15 ust. 2, zgłosi roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego
prawa do tego lokalu.
21. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia
wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego
lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość
rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku
przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu.
22. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt
1, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy
uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia
kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal
oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4
ust. 1, a także koszty określenia wartości rynkowej
lokalu.
23. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz
koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym
obciążają osobę, na rzecz której spółdzielnia dokonuje
przeniesienia własności lokalu.
24. Warunkiem wypłaty, o której mowa w ust. 21, jest
opróżnienie lokalu.
25. Przepisów ust. 2 nie stosuje się do lokali mieszkalnych wybudowanych przy wykorzystaniu finansowania
zwrotnego, o którym mowa w przepisach ustawy z
dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego. Dla takich
lokali, w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia
mieszkaniowa może ustanowić spółdzielcze lokatorAiM PROPERTY
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skie prawo do lokalu mieszkalnego wyłącznie na rzecz
osób spełniających warunki, o których mowa w art. 30
ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o
niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
26. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, gdy ten lokal
nie podlega zbyciu w drodze przetargu na podstawie
ust. 2, spółdzielnia zwraca osobie uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy albo jego wniesioną część,
zwaloryzowane według wartości rynkowej lokalu. W
rozliczeniu tym nie uwzględnia się długu obciążającego członka spółdzielni z tytułu przypadającej na niego
części zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na
sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z
odsetkami, o którym mowa w art. 10 ust. 2.
27. W przypadku, o którym mowa w ust. 26, warunkiem
zwrotu wartości wkładu mieszkaniowego albo jego
części jest:
1)wniesienie wkładu mieszkaniowego przez członka
spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej
osobie;
2)opróżnienie lokalu, chyba że członek spółdzielni
zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie, wyrazi
pisemną zgodę na dokonanie wypłaty pomimo nieopróżnienia lokalu.
28. W przypadku, o którym mowa w ust. 27 pkt 1, z
wkładu mieszkaniowego potrąca się kwoty zaległych
opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, a także koszty
określenia wartości rynkowej lokalu.
29. Członek spółdzielni zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie, wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości, o której mowa w ust. 26, oraz zobowiązuje się do
spłaty długu obciążającego tę osobę z tytułu przypadającej na nią części zaciągniętego przez spółdzielnię
kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego
lokalu wraz z odsetkami.
3. Umowa o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, zawarta z inną osobą przed wygaśnięciem prawa do tego lokalu, jest
nieważna.
Art. 111. (uchylony).
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Art. 12. [Umowa przeniesienia własności lokalu
na członka spółdzielni]
1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:
1)spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań
spółdzielni związanych z budową, o których mowa w
art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z
odsetkami, a jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy
uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków - spłaty przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu w kwocie podlegającej odprowadzeniu
przez spółdzielnię do budżetu państwa;
2)spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w
art. 4 ust. 1.
11. (utracił moc).
12. Spółdzielnia mieszkaniowa zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że
nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w
rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania
wieczystego gruntu, na którym wybudowała sama
budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.
13. W przypadku lokalu mieszkalnego wybudowanego
z udziałem kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego, spłata przypadającej na ten lokal
części umorzenia kredytu, o której mowa w ust. 1 pkt
1, podlega odprowadzeniu przez spółdzielnię mieszkaniową do Funduszu Dopłat, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 650 i 1529).
2. (uchylony).
3. (uchylony).
4. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której
mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu
wieczystoksięgowym obciążają członka spółdzielni, na
rzecz którego spółdzielnia dokonuje przeniesienia
własności lokalu.
5. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której
mowa w ust. 1, wynosi 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 paźAiM PROPERTY

www.aimproperty.pl

dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę.
Art. 121. [Ograniczenie możliwości przeniesienia
przez spółdzielnię własności lokali]
1. Statut spółdzielni może przewidywać ograniczenie
możliwości przeniesienia przez spółdzielnię na inne
osoby własności lokali mieszkalnych w domach dla
inwalidów, osób samotnych i innych domach o specjalnym przeznaczeniu.
2. (uchylony).
Art. 122. (uchylony).
Art. 123. [Zakaz wyodrębniania na własność lub
zbywania jako udziały we współwłasności lokali i
innych obiektów wybudowanych z wykorzystaniem finansowania zwrotnego]
Lokale mieszkalne oraz inne części przedsięwzięcia
inwestycyjno-budowlanego, w szczególności garaże i
miejsca postojowe w garażu wielostanowiskowym,
wybudowane przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 26
października 1995 r. o niektórych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego, nie mogą być, pod
rygorem nieważności, wyodrębniane na własność ani
zbywane jako udziały we współwłasności nieruchomości, na której zrealizowano przedsięwzięcie inwestycyjno-budowlane.
Art. 13. [Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego w przypadku ustania lub unieważnienia małżeństwa]
Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa małżonkowie zawiadamiają
spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Do momentu zawiadomienia spółdzielni o tym, komu przypadło
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, małżonkowie, których małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód lub unieważnione, odpowiadają
solidarnie za opłaty, o których mowa w art. 4 ust. 1.
Art. 14. [Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego w przypadku śmierci jednego z małżonków]
1. Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze
lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi.
2. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu.
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Art. 15. [Przejście na inne osoby roszczenia zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego]
1. (uchylony).

7. W wypadku ustania członkostwa w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o budowę lokalu osobom,
o których mowa w ust. 3, przysługują roszczenia o
przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy.

2. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie
śmierci uprawnionego lub w przypadkach, o których
mowa w art. 11, roszczenia o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego przysługują jego osobom bliskim.

Art. 16. [Przekształcenie w prawo najmu; członkostwo w spółdzielni w razie nabycia przez nią
budynku lub udziału w budynku]
1. Jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnego z nieruchomości spółdzielni nabywcą budynku albo udziału w
budynku nie będzie spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego
przekształca się w prawo najmu podlegające przepisom ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

21. Umowy, o których mowa w ust. 2, zawiera się na
warunkach określonych w dotychczasowej umowie o
ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do
lokalu mieszkalnego.
3. W przypadku śmierci osoby, o której mowa w art.
10, w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego osobom, o których mowa w ust. 2, które
miały wspólnie z osobą, o której mowa w art. 10, zamieszkać w tym lokalu, przysługują roszczenia o zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami umowy o
budowę lokalu.
4. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 2 i
3, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku
pisemnego zapewnienia o gotowości zawarcia umowy
o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do
lokalu mieszkalnego. W przypadku zgłoszenia się kilku
uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona na podstawie ust. 2 zamieszkiwała z byłym członkiem. Po bezskutecznym
upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu
wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje spółdzielnia.
Jeżeli o roszczeniu rozstrzygał sąd, osoby, które pozostawały w sporze, niezwłocznie zawiadamiają o tym
spółdzielnię. Do momentu zawiadomienia spółdzielni o
tym, komu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo
do lokalu mieszkalnego, osoby te odpowiadają solidarnie za opłaty, o których mowa w art. 4 ust. 1.
5. Osoba, o której mowa w ust. 3, staje się stroną
umowy o budowę lokalu wiążącej osobę, o której mowa w art. 10.
6. W wypadku wygaśnięcia roszczeń lub braku uprawnionych osób, o których mowa w ust. 3, spółdzielnia
wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego
lokalu ustaloną zgodnie z art. 11 ust. 21 i 22.
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2. W przypadku nabycia prawa do gruntu wraz z prawem własności znajdującego się na nim budynku albo
udziałem we współwłasności tego budynku przez inną
spółdzielnię mieszkaniową, osoby, którym przysługują
spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali mieszkalnych
w tym budynku albo roszczenia o ustanowienie takiego prawa, stają się członkami tej spółdzielni, a spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub
roszczenie o ustanowienie takiego prawa przysługuje
w stosunku do spółdzielni, która nabyła prawo do
gruntu wraz z prawem własności budynku lub udziałem we współwłasności budynku. Jednocześnie ustają
stosunki członkostwa w spółdzielni, której prawo do
gruntu wraz z prawem własności znajdującego się na
nim budynku albo udziałem we współwłasności tego
budynku zostało zbyte.
3. (uchylony).
Art. 161. [Roszczenie o ponowne ustanowienie
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego po spłacie zadłużenia]
1. Osobie, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a której prawo
wygasło z powodu nieuiszczania opłat związanych z
eksploatacją i utrzymaniem jej lokalu lub eksploatacją i
utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie
spółdzielni, przysługuje roszczenie do spółdzielni o
ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego
prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli spłaci spółdzielni
całe zadłużenie wynikające z nieuiszczania tych opłat
wraz z odsetkami.
2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje
tylko wtedy, jeżeli wcześniej nie został ustanowiony
tytuł prawny do lokalu na rzecz innej osoby. Warunkiem ustanowienia przez spółdzielnię tytułu prawnego
do lokalu na rzecz innej osoby jest opróżnienie lokalu
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przez osobę, której spółdzielcze lokatorskie prawo do
lokalu mieszkalnego wygasło.
Art. 17. (uchylony).
Rozdział 21
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
Art. 171. [Członkostwo w spółdzielni nabywcy
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu]
1. (uchylony).
2. (uchylony).
3. (uchylony).
4. (uchylony).
5. (uchylony).
6. Nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do
lokalu staje się członkiem spółdzielni, z zastrzeżeniem
art. 3. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i
licytanta. Nabywca zawiadamia niezwłocznie spółdzielnię o nabyciu prawa.
Art. 172. [Zbycie spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu lub jego ułamkowej części]
1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest
prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i
podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem
rzeczowym.
2. (utracił moc).
3. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do
lokalu obejmuje także wkład budowlany. Dopóki prawo
to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne.
4. Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu
notarialnego. Wypis tego aktu notariusz przesyła niezwłocznie spółdzielni.
5. (uchylony).
6. Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego
prawa do lokalu przysługuje prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części własnościowego prawa
do lokalu zawarta bezwarunkowo albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do
wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnie
z rzeczywistością jest nieważna.
Art. 173.(uchylony).
Art. 174. (uchylony).
Art. 175. (uchylony).
Art. 176. [Rejestr lokali z założonymi oddzielnymi
księgami wieczystymi]
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Spółdzielnie mieszkaniowe są obowiązane prowadzić
rejestr lokali, dla których zostały założone oddzielne
księgi wieczyste.
Art. 177. [Ostateczne rozliczenie kosztów budowy]
Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów
budowy powstała różnica pomiędzy wysokością
wstępnie ustalonego wkładu budowlanego a kosztami
budowy lokalu, uprawniony albo zobowiązany z tego
tytułu jest członek albo osoba niebędąca członkiem
spółdzielni, którym w chwili dokonania tego rozliczenia
przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
Art. 178.
1. (uchylony).
2. (uchylony).
3. (uchylony).
Art. 179. [Przejście spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na kilku spadkobierców]
1. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
przeszło na kilku spadkobierców, powinni oni, w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć
spośród siebie pełnomocnika w celu dokonywania
czynności prawnych związanych z wykonywaniem
tego prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności lokalu. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, na wniosek spadkobierców lub spółdzielni, sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela.
2. W razie śmierci jednego z małżonków, którym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługiwało
wspólnie, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
Art. 1710. [Przymusowa sprzedaż lokalu]
W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat,
o których mowa w art. 4 ust. 1, 11 i 5, rażącego lub
uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu
albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego
korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej
uciążliwym, przepis art. 16 ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali stosuje się odpowiednio. Z
żądaniem, o którym mowa w tym przepisie, występuje
zarząd spółdzielni na wniosek rady nadzorczej.
Art. 1711. [Wypłata wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w przypadku jego
wygaśnięcia]
1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu spółdzielnia wypłaca osobie
uprawnionej wartość rynkową lokalu. Przysługująca
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osobie uprawnionej wartość rynkowa, ustalona w sposób przewidziany w ust. 2, nie może być wyższa od
kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej
lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez
spółdzielnię, zgodnie z postanowieniami statutu.
2. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się niewniesioną
przez osobę, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, część wkładu budowlanego, a w wypadku gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez spółdzielnię na sfinansowanie kosztów
budowy danego lokalu - potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami.
3. Warunkiem wypłaty wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest opróżnienie lokalu,
o którym mowa w art. 7 ust. 1.
Art. 1712. [Przejście spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na spółdzielnię; obowiązek
zbycia prawa]
1. W wypadkach gdy ustawa przewiduje wygaśnięcie
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawo to, jeżeli jest obciążone hipoteką, nie wygasa, lecz
przechodzi z mocy prawa na spółdzielnię.
2. Prawo do lokalu, nabyte w sposób określony w ust.
1, spółdzielnia powinna zbyć w drodze przetargu w
terminie 6 miesięcy.
3. Spółdzielnia jest obowiązana uiścić osobie uprawnionej wartość nabytego prawa po potrąceniu należności wymienionych w art. 1711 ust. 2 oraz z tytułu
obciążenia hipoteką. Obowiązek spółdzielni powstaje
dopiero z chwilą zbycia prawa w drodze przetargu.
Art. 1713. [Egzekucja ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu]
Do egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości.
Art. 1714. [Przeniesienie własności lokalu na osobę uprawnioną do spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu]
1. Na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej
członkiem spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia
własności lokalu po dokonaniu przez niego:
1)spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego
spółdzielni wraz z odsetkami;
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2)spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w
art. 4 ust. 1.
11. Spółdzielnia mieszkaniowa zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że
nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w
rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania
wieczystego gruntu, na którym wybudowała budynek
lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.
2. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której
mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu
wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której
spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
3. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której
mowa w ust. 1, wynosi 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę.
Art. 1715. [Przeniesienie udziału we współwłasności garażu na osobę mającą prawo do miejsca postojowego]
1. Na pisemne żądanie członka spółdzielni mieszkaniowej albo osoby niebędącej członkiem spółdzielni,
którym przysługuje prawo do miejsca postojowego w
wielostanowiskowym garażu, spółdzielnia jest obowiązana przenieść na te osoby ułamkowy udział we
współwłasności tego garażu, przy zachowaniu zasady,
jeżeli statut spółdzielni nie stanowi inaczej, że udziały
przypadające na każde miejsce postojowe są równe,
po dokonaniu przez nich spłat, o których mowa w art.
1714 ust. 1.
2. Koszty ustanowienia odrębnej własności wielostanowiskowego garażu stanowiącego współwłasność
osób, o których mowa w ust. 1, pokrywają w odpowiednich ułamkowych częściach te osoby, zgodnie z
przepisami art. 1714 ust. 2 i 3.
Art. 1716. [Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie lokalu, z którym związane jest
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu]
1. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka albo osobę niebędącą członkiem
spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, całego lub części lokalu nie
wymaga zgody spółdzielni, chyba że byłoby to zwiąe-mail: zdzislaw.malecki@aimproperty.pl
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zane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub
przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ
na wysokość opłat na rzecz spółdzielni, osoby te obowiązane są do pisemnego powiadomienia spółdzielni o
tej czynności.
2. Umowy zawarte przez członka albo osobę niebędącą członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w sprawie korzystania z lokalu lub jego części wygasają najpóźniej z
chwilą wygaśnięcia spółdzielczego prawa do tego lokalu.
Art. 1717. [Ustanowienie odrębnej własności lokalu a spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu]
Jeżeli spółdzielnia, na mocy jednostronnej czynności
prawnej, ustanowiła dla siebie odrębną własność lokalu, przeniesienie własności lokalu może nastąpić wyłącznie na rzecz członka, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu, albo
osoby niebędącej członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu.
Art. 1718. [Przekształcenie w prawo odrębnej własności lokalu; roszczenie o przyjęcie do spółdzielni w razie nabycia przez nią budynku lub udziału w
budynku]
1. Jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnego z nieruchomości spółdzielni, nabywcą budynku albo udziału w
budynku nie będzie spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca
się w prawo odrębnej własności lokalu lub we własność domu jednorodzinnego.
2. W wypadku nabycia budynku lub udziału w budynku
przez inną spółdzielnię mieszkaniową byłemu członkowi przysługuje roszczenie o przyjęcie do tej spółdzielni.
3. Przez byłego członka, o którym mowa w ust. 2, należy rozumieć członka, którego członkostwo ustało na
skutek wykreślenia spółdzielni z rejestru w związku z
zakończeniem postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego i któremu przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
19

Art. 17 . [Przepisy stosowane do miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych i garaży
wolnostojących]
Przepisy art. 171 ust. 6, art. 172 ust. 1, 3, 4 i 6, art. 176,
art. 177, art. 179-1713 i art. 1716-1718 stosuje się odpoAiM PROPERTY
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wiednio do miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych i garaży wolno stojących.
Rozdział 3
Prawo odrębnej własności lokalu
Art. 18. [Umowa o budowę lokalu; wkład budowlany]
1. Z osobą ubiegającą się o ustanowienie odrębnej
własności lokalu spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod
rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony
do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, a ponadto
powinna zawierać:
1)zobowiązanie osoby ubiegającej się o ustanowienie
odrębnej własności lokalu do pokrywania kosztów
zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jej
lokal przez wniesienie wkładu budowlanego określonego w umowie;
2)określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego
zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu;
3)określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu;
4)określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu
oraz pomieszczeń do niego przynależnych;
5)inne postanowienia określone w statucie.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, wnosi wkład budowlany według zasad określonych w statucie i w umowie,
o której mowa w ust. 1, w wysokości odpowiadającej
całości kosztów budowy przypadających na jej lokal.
Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, osoba ta
jest obowiązana do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jej lokal.
3. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 nie dotyczą
osób, które zawierają umowę o budowę bezpośrednio
z wykonawcą robót budowlanych, w przypadku zadań
nieobejmujących nieruchomości wspólnych lub części
wspólnych.
4. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 3
miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania. Po
upływie tego terminu roszczenie spółdzielni o uzupełnienie wkładu budowlanego wygasa.
Art. 19. [Ekspektatywa własności]
1. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w art. 18
ust. 1, powstaje ekspektatywa własności. Ekspektatywa własności jest zbywalna wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.
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2. Nabycie ekspektatywy własności obejmuje również
wniesiony wkład budowlany albo jego część.
3. Umowa zbycia ekspektatywy własności powinna
być zawarta w formie aktu notarialnego.
Art. 20. [Wypowiedzenie umowy o budowę lokalu]
1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez spółdzielnię lub osobę, o
której mowa w art. 18 ust. 1.
2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę
lokalu, gdy osoba, o której mowa w art. 18 ust. 1, lub
jej następca prawny, z przyczyn leżących po ich stronie, nie dotrzymali tych warunków umowy określonych
w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 5, bez których dalsza realizacja
zadania inwestycyjnego lub ustanowienie odrębnej
własności lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe
albo poważnie utrudnione.
3. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba że
strony postanowią w umowie inaczej.
Art. 21. [Ustanowienie odrębnej własności lokalu]
1. Spółdzielnia ustanawia na rzecz osoby, o której
mowa w art. 18 ust. 1, albo nabywcy ekspektatywy
własności odrębną własność lokalu, w terminie 2 miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie
odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na
użytkowanie - w terminie 2 miesięcy od uzyskania
takiego pozwolenia. Na żądanie członka spółdzielnia
ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze względu na
stan realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne
oznaczenie lokalu.
2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo osób wskazanych
przez osobę, o której mowa w art. 18 ust. 1, które
wspólnie z nią ubiegają się o ustanowienie takiego
prawa.
Art. 22. [Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu zawierana z wszystkimi ubiegającymi się o to członkami]
1. Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali
może być zawarta przez spółdzielnię łącznie ze
wszystkimi osobami, które ubiegają się o ustanowienie
takiego prawa, wraz ze związanymi z nim udziałami w
nieruchomości. W takim wypadku wysokość udziałów
w nieruchomości wspólnej określa ta umowa.

2. Nieruchomość, z której wyodrębnia się własność
lokali, może być zabudowana również więcej niż jednym budynkiem, stosownie do postanowień umowy, o
której mowa w ust. 1.
Art. 23. [Obowiązek przyjęcia właściciela lokalu w
poczet członków]
1. (uchylony).
2. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet
członków niebędącego jej członkiem właściciela lokalu
podlegającego przepisom ustawy, w tym także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy,
zapisobiercy i licytanta, z zastrzeżeniem art. 3.
Art. 24. [Zaskarżanie uchwał spółdzielni przez
właściciela lokalu niebędącego członkiem]
Właściciel lokalu niebędący członkiem spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę walnego zgromadzenia
spółdzielni w takim zakresie, w jakim dotyczy ona jego
prawa odrębnej własności lokalu. Przepisy art. 42
ustawy - Prawo spółdzielcze stosuje się odpowiednio.
Art. 241. [Uchwała właścicieli lokali o powołaniu
wspólnoty mieszkaniowej; rozliczenie środków
zgromadzonych na funduszu remontowym]
1. Większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości
wspólnej, może podjąć uchwałę, że w zakresie ich
praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością
wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Do podjęcia uchwały stosuje się odpowiednio przepisy tej ustawy.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, nie narusza przysługujących członkom spółdzielni spółdzielczych praw
do lokali.
3. Z chwilą ustania członkostwa właściciel lokalu staje
się współwłaścicielem środków zgromadzonych na
funduszu remontowym, o którym mowa w art. 6 ust. 3,
w wysokości odpowiadającej przypadającemu na ten
lokal udziałowi we współwłasności nieruchomości
wspólnej. Wysokość tego udziału ustala się na podstawie ewidencji i rozliczenia wpływów i wydatków
funduszu remontowego, o których mowa w art. 4 ust.
41 pkt 2, według stanu na dzień ustania członkostwa.
4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do właściciela lokalu, który nie był członkiem spółdzielni.
5. Spółdzielnia mieszkaniowa w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lub w art. 26, niezwłocznie rozlicza
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z właścicielami lokali zaewidencjonowane wpływy i
wydatki funduszu remontowego oraz pozostałe nakłady na remonty nieruchomości.
6. Od dnia powstania wspólnoty mieszkaniowej właściciele lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które są
przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby
zamieszkujące w określonym budynku lub osiedlu na
podstawie zawartej ze spółdzielnią umowy.
Art. 25.(uchylony).
Art. 26. [Przejście na reżim ustawy o własności
lokali po wyodrębnieniu własności wszystkich
lokali]
1. Jeżeli w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości została wyodrębniona własność wszystkich lokali, po wyodrębnieniu
własności ostatniego lokalu stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Spółdzielnia w terminie 14 dni od dnia wyodrębnienia własności ostatniego lokalu w określonym budynku lub
budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości
zawiadamia o tym na piśmie właścicieli lokali w tej
nieruchomości.
2. W terminie 3 miesięcy od dnia wyodrębnienia własności ostatniego lokalu większość właścicieli lokali w
budynku lub w budynkach położonych w obrębie danej
nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów w
nieruchomości wspólnej, może podjąć uchwałę, że w
zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną stosuje się odpowiednio art. 27.
Do podjęcia uchwały stosuje się odpowiednio przepisy
art. 30 ust. 1a, art. 31 i art. 32 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
3. Spółdzielnia w terminie 14 dni od dnia wyodrębnienia własności ostatniego lokalu w określonym budynku
lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości zawiadamia o tym na piśmie właścicieli lokali w
tej nieruchomości.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się
przepisy art. 241 ust. 3 i 4.
Art. 27. [Zakres stosowania przepisów ustawy o
własności lokali]
1. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do prawa
odrębnej własności lokalu stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy o własności lokali, z zastrzeżeniem
ust. 2 i 3.
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2. Zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi
współwłasność spółdzielni jest wykonywany przez
spółdzielnię jak zarząd powierzony, o którym mowa w
art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, z zastrzeżeniem art. 241 i art. 26. Przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności
lokali o zarządzie nieruchomością wspólną nie stosuje
się, z wyjątkiem art. 22 oraz art. 29 ust. 1 i 1a, które
stosuje się odpowiednio.
3. Przepisów ustawy, o której mowa w ust. 2, o wspólnocie mieszkaniowej i zebraniu właścicieli nie stosuje
się, z zastrzeżeniem ust. 2, art. 241 i art. 26. Do podjęcia uchwały, o której mowa w art. 22 ust. 2 i 4 ustawy,
o której mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy tej ustawy.
4. Uchwałę, o której mowa w art. 12 ust. 3 ustawy o
własności lokali, podejmuje rada nadzorcza spółdzielni
na wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub
budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości
obliczanej według wielkości udziałów w nieruchomości
wspólnej.
5. Z żądaniem, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy
o własności lokali, występuje zarząd spółdzielni na
wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub
budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości.
Art. 271. [Przepisy stosowane do ułamkowego
udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego]
Przepisy art. 18-22, art. 23 ust. 2, art. 24, art. 241, art.
26 i art. 27 stosuje się odpowiednio do ułamkowego
udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego.
Rozdział 31
Przepisy karne
2
Art. 27 . (utracił moc).
Art. 273. [Kara grzywny]
Kto, będąc członkiem zarządu spółdzielni mieszkaniowej, pełnomocnikiem, albo likwidatorem, wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, że spółdzielnia:
1)nie udostępnia członkowi spółdzielni mieszkaniowej
odpisów oraz kopii dokumentów, o których mowa w
art. 81,
2)nie rozlicza kosztów budowy lokalu w terminach, o
których mowa w art. 10 ust. 3 albo art. 18 ust. 4
- podlega karze grzywny.
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Art. 274. [Stosowanie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia]
W sprawach o czyny, o których mowa w art. 273, orzekanie następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
Rozdział 4
Zmiany w przepisach obowiązujących
Art. 28.
W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z 1965 r.
Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz.
231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82
i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr
45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r.
Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr
4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88,
Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr
79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i
Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr
105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr
24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr
149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz.
348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz.
752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139,
poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998
r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52,
poz. 532 oraz z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48,
poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr
94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193, Nr 122, poz.
1314, 1319 i 1322) w art. 17 po pkt 5 kropkę zastępuje
się przecinkiem oraz dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
"6) o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o
podziale spółdzielni."
Art. 29. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. - Prawo
spółdzielcze (Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 i Nr 133,
poz. 654, z 1996 r. Nr 5, poz. 32, Nr 24, poz. 110 i Nr
43, poz. 189, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 111, poz.
723 i Nr 121, poz. 769 i 770 oraz z 1999 r. Nr 40, poz.
399, Nr 60, poz. 636, Nr 77, poz. 874 i Nr 99, poz.
1151) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany
pominięte).
Art. 30.W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr
14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70,
poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr
122, poz. 1324) w art. 27a wprowadza się następujące
zmiany: (zmiany pominięte).
Art. 31.W ustawie z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z
1998 r. Nr 120, poz. 787 i Nr 162, poz. 1119, z 1999 r.
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Nr 111, poz. 1281 oraz z 2000 r. Nr 3, poz. 46, Nr 5,
poz. 67, Nr 83, poz. 946, Nr 88, poz. 988, Nr 95, poz.
1041 i Nr 122, poz. 1317) w art. 42 w ust. 5a po wyrazach "Prawa spółdzielczego" dodaje się wyrazy "oraz
prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub
domu jednorodzinnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27).".
Art. 32.W ustawie z dnia 26 października 1995 r. o
niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070) w art. 8 w
ust. 2 w pkt 2 dodaje się na końcu wyrazy "albo prawa
odrębnej własności lokalu mieszkalnego,".
Art. 33.W ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii
gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
z 1996 r. Nr 5, poz. 32 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr
80, poz. 508 i Nr 103, poz. 652 oraz z 2000 r. Nr 3,
poz. 27 i Nr 122, poz. 1310) w art. 10 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Art. 34.W ustawie z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach
oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez
państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe (Dz. U.
Nr 85, poz. 538) w art. 8 wprowadza się następujące
zmiany: (zmiany pominięte).
Rozdział 5
Przepisy przejściowe i końcowe
Art. 35. [Uwłaszczenie spółdzielni mieszkaniowej]
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 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.
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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 Skarb Państwa
lub jednostka samorządu terytorialnego, właściwy organ może udzielić bonifikaty na zasadach określonych
w przepisach o gospodarce nieruchomościami.
4. (uchylony).
41. (utracił moc).
42. (uchylony).
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. 36. [Ustanowienie odrębnej własności lokali]
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.
Art. 37. (uchylony).
Art. 38. (uchylony).
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Art. 39. [Przeniesienie własności lokalu użytkowego na rzecz najemcy]
1. Na pisemne żądanie najemcy lokalu użytkowego, w
tym garażu, a także najemcy pracowni wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, który poniósł w pełni koszty budowy tego lokalu albo ponieśli je jego poprzednicy
prawni, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tą
osobą umowę przeniesienia własności tego lokalu po
dokonaniu przez najemcę spłaty z tytułu udziału w
nieruchomości wspólnej oraz spłaty zadłużenia z tytułu
świadczeń wynikających z umowy najmu.
2. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której
mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu
wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której
spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
3. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której
mowa w ust. 1, wynosi 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę.
Art. 40. [Mienie spółdzielni po wyodrębnieniu
własności lokali]
Spółdzielnia pozostaje właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości i użytkownikiem lub współużytkownikiem wieczystym gruntu w takim zakresie, w
jakim nie narusza to przysługującej członkom i właścicielom lokali niebędącym członkami spółdzielni odrębnej własności lokali lub praw z nią związanych. W
szczególności mieniem spółdzielni pozostają:
1)nieruchomości służące prowadzeniu przez spółdzielnię działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej, społecznej, oświatowo-kulturalnej,
administracyjnej i innej, zabudowane budynkami i innymi urządzeniami;
2)nieruchomości zabudowane urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym urządzeniami i sieciami technicznego uzbrojenia terenu związanymi z funkcjonowaniem budynków lub osiedli, z zastrzeżeniem art. 49
Kodeksu cywilnego;
3)nieruchomości niezabudowane.
Art. 41. [Obowiązki spółdzielni po wejściu w życie
ustawy]
1. Po wejściu ustawy w życie spółdzielnia jest obowiązana:
1)wystąpić z wnioskiem do właściwego organu w
sprawie połączenia lub podziału nieruchomości, jeżeli
jest to niezbędne do wydzielenia nieruchomości pozoe-mail: zdzislaw.malecki@aimproperty.pl
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stających w całości własnością spółdzielni, o których
mowa w art. 40;
2)podjąć czynności związane z rozgraniczeniem oraz
połączeniem nieruchomości, a także ewidencją gruntów i budynków, jeżeli bez tych czynności oznaczenie
przedmiotu odrębnej własności lokali położonych w
obrębie nieruchomości innych niż te, o których mowa
w art. 35, byłoby niemożliwe albo działka wydzielona
pod budynkiem lub budynkami nie spełniałaby wymogów przewidzianych dla działek budowlanych.
2. Podział nieruchomości może nastąpić niezależnie
od istnienia i ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przepis art. 95 pkt 1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio.
3. Podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli
projektowane do wydzielenia działki gruntu nie mają
dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisu art.
93 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
4. Uzasadnione koszty związane z podziałem nieruchomości oraz z czynnościami związanymi z rozgraniczeniem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków, w tym również koszty uzasadnionych prac
geodezyjnych, refunduje Skarb Państwa.
5. Koszty, o których mowa w ust. 4, są refundowane z
budżetu państwa na wniosek spółdzielni. Wniosek o
refundację kosztów spółdzielnia składa do wojewody
właściwego ze względu na siedzibę spółdzielni, dołączając rachunki lub inne dowody poniesienia tych
kosztów.
6. Przy wyborze wykonawcy prac, o których mowa w
ust. 1, spółdzielnia stosuje przepisy o zamówieniach
publicznych.
7. Wojewoda zwraca koszty, o których mowa w ust. 4.
8. (uchylony).
Art. 42. [Uchwała o określeniu przedmiotu odrębnej własności lokali]
1. W okresie 24 miesięcy od dnia złożenia pierwszego
wniosku o wyodrębnienie własności lokalu w danej
nieruchomości spółdzielnia mieszkaniowa określi
przedmiot odrębnej własności wszystkich lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w tej nieruchomości.
2. Określenie przedmiotu odrębnej własności lokali w
danej nieruchomości następuje na podstawie uchwały
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zarządu spółdzielni sporządzonej w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, powinna określać:
1)oznaczenie nieruchomości obejmującej budynek
wraz z gruntem przynależnym do tego budynku, jako
podstawową nieruchomość ewidencyjną, w którym
ustanawia się odrębną własność lokali; nieruchomość
wielobudynkowa może być utworzona tylko wtedy, gdy
budynki są posadowione w sposób uniemożliwiający
ich rozdzielenie, lub działka, na której posadowiony
jest budynek pozbawiona jest dostępu do drogi publicznej lub wewnętrznej;
2)rodzaj, położenie i powierzchnię lokali oraz pomieszczeń przynależnych, w tym piwnic lub pomieszczeń gospodarczych, o ile piwnica lub pomieszczenie
gospodarcze jest w tym budynku przyporządkowane
danemu lokalowi a władający lokalem faktycznie piwnicę lub pomieszczenie gospodarcze użytkuje;
3)wielkość udziałów we współwłasności nieruchomości
wspólnej związanych z odrębną własnością każdego
lokalu;
4)oznaczenie osób, którym zgodnie z przepisami
ustawy przysługuje prawo żądania przeniesienia na
nich własności poszczególnych lokali;
5)przypadający na każdy lokal stan zadłużenia z tytułu:
a)kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami,
b)dokonanego na podstawie odrębnych przepisów
przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek wraz z oprocentowaniem tych odsetek,
c)(uchylona),
d)(uchylona).
4. Do określenia wielkości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej dla każdego lokalu, dokonywanego w uchwale zarządu spółdzielni, mają odpowiednie zastosowanie przepisy art. 3 ust. 3-6 ustawy o
własności lokali.
5. Uchwały, o których mowa w ust. 2, od dnia wejścia
w życie stanowią podstawę oznaczania lokali i przypadających na każdy lokal udziałów w nieruchomości
wspólnej przy zawieraniu umów o ustanowieniu odrębnej własności lokali na rzecz członków spółdzielni,
osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
lub spółdzielni mieszkaniowej oraz o przeniesieniu
własności tych lokali przez spółdzielnię na rzecz
członków spółdzielni lub innych osób.
6. Decyzje o przyjęciu metody określenia powierzchni
użytkowej lokali oraz pomieszczeń do nich przynależnych w danej nieruchomości podejmuje zarząd spółe-mail: zdzislaw.malecki@aimproperty.pl
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dzielni. Przyjęta metoda określenia powierzchni lokali
oraz pomieszczeń przynależnych ma zastosowanie do
wszystkich lokali znajdujących się w danej nieruchomości.
7. Decyzję o przynależności do lokalu, jako jego części
składowych, pomieszczeń przynależnych, w rozumieniu art. 2 ust. 4 ustawy o własności lokali, podejmuje
zarząd spółdzielni.
Art. 43. [Wyłożenie projektu uchwały do wglądu;
zgłaszanie i rozpatrywanie wniosków; zaskarżenie
uchwały do sądu]
1. Projekty uchwał, o których mowa w art. 42 ust. 2,
zarząd spółdzielni wykłada na co najmniej 14 dni do
wglądu w lokalu siedziby spółdzielni, po pisemnym,
wysłanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem,
imiennym powiadomieniu o terminie i miejscu wyłożenia projektów uchwał do wglądu tych osób, których te
projekty uchwał dotyczą i którym, zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, przysługuje prawo żądania przeniesienia na nich własności poszczególnych lokali.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą w terminie
14 dni po upływie okresu wyłożenia projektu uchwały
do wglądu przedstawić zarządowi spółdzielni pisemne
wnioski dotyczące zmian tego projektu.
3. Zarząd spółdzielni obowiązany jest rozpatrzyć wnioski, o których mowa w ust. 2, najpóźniej w ciągu 14 dni
od upływu terminu ich składania i najdalej w ciągu 14
dni od ich rozpatrzenia odpowiednio skorygować projekt uchwały i podjąć uchwałę o treści uwzględniającej
dokonane korekty.
4. O wynikach rozpatrzenia wniosków, o których mowa
w ust. 2, oraz o treści zmian projektu uchwały, do którego wnioski zgłoszono, zarząd spółdzielni, w ciągu 7
dni od podjęcia uchwały, powiadamia na piśmie osoby,
o których mowa w ust. 1, a tym osobom, które wnioski
zgłaszały, podaje jednocześnie odpowiednie faktyczne
i prawne uzasadnienie nieuwzględnienia w całości lub
w części wniosków zgłoszonych przez te osoby.
5. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą, w terminie
30 dni od dnia jej doręczenia, zaskarżyć uchwałę do
sądu z powodu jej niezgodności z prawem lub jeśli
uchwała ta narusza ich interes prawny lub uprawnienia. Przyczyną stwierdzenia nieważności uchwały nie
może być niepodjęcie przez osoby zainteresowane
wysłanych przez zarząd spółdzielni powiadomień, o
których mowa w ust. 1 i 4.
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6. Uchwała, o której mowa w ust. 3, wchodzi w życie z
dniem jej podjęcia, chyba że zostanie zaskarżona do
sądu zgodnie z przepisem ust. 5.
Art. 44. [Zabezpieczenie wierzytelności spółdzielni hipoteką na lokalu]
1. (utracił moc).
11. (uchylony).
2. (utracił moc).
21. (uchylony).
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. (uchylony).
Art. 45. [Przejście hipoteki ustanowionej na ograniczonym prawie rzeczowym na nieruchomość
lokalową]
1. Z chwilą zawarcia umowy przeniesienia własności
lokalu, do którego członkowi albo osobie niebędącej
członkiem przysługiwało spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze prawo
do lokalu użytkowego, w tym spółdzielcze prawo do
garażu, hipoteki ustanowione na tych ograniczonych
prawach rzeczowych obciążają nieruchomości powstałe w wyniku zawarcia umowy przeniesienia własności
lokalu.
2. Wierzyciel, którego wierzytelność w dniu zawarcia
umowy przeniesienia własności lokalu była zabezpieczona hipoteką na ograniczonym prawie rzeczowym,
może dochodzić zaspokojenia z lokalu stanowiącego
odrębną własność, powstałą w wyniku zawarcia tej
umowy.
3. Do księgi wieczystej prowadzonej dla ograniczonego prawa rzeczowego stosuje się art. 241 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2017 r. poz. 1007 oraz z 2018 r. poz.
106 i 431).
Art. 46. (uchylony).
Art. 461. [Spłata kredytu obciążającego lokal]
Wpływy ze spłat przypadającej na lokal części umorzenia kredytu, o ile spółdzielnia skorzystała ze środków publicznych lub innych środków, przeznacza się
na spłatę podlegającego odprowadzeniu do budżetu
państwa umorzenia kredytu obciążającego ten lokal.
Art. 47.(uchylony).

e-mail: zdzislaw.malecki@aimproperty.pl

62
Art. 48. [Przeniesienie własności lokalu na najemcę mieszkania zakładowego]
1. Na pisemne żądanie najemcy spółdzielczego lokalu
mieszkalnego, który przed przejęciem przez spółdzielnię mieszkaniową był mieszkaniem przedsiębiorstwa
państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, jeżeli najemca był
uprawniony do korzystania z tego lokalu w dniu jego
przejęcia, spółdzielnia ma obowiązek zawrzeć z nim
umowę przeniesienia własności lokalu, po dokonaniu
przez niego:
1)spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z
umowy najmu lokalu;
2)wpłaty wkładu budowlanego określonego przez zarząd spółdzielni w wysokości proporcjonalnej do powierzchni użytkowej zajmowanego mieszkania:
a)wynikającej ze zwaloryzowanej ceny nabycia budynku - jeżeli spółdzielnia nabyła budynek odpłatnie,
b)wynikającej z kosztów dokonanych przez spółdzielnię nakładów przeznaczonych na utrzymanie budynku,
w którym znajduje się lokal w zakresie, w jakim koszty
te nie zostały uwzględnione w świadczeniach wynikających z umowy najmu oraz wynikającej z poniesionych przez spółdzielnię kosztów w postępowaniu wieczystoksięgowym i kosztów wynagrodzenia notariusza
związanych z zawarciem umowy nabycia budynku jeżeli spółdzielnia nabyła budynek nieodpłatnie.
Wysokość ustalonego przez spółdzielnię wkładu budowlanego wnoszonego przez najemców nie może
przekraczać 5% aktualnej wartości rynkowej prawa
odrębnej własności lokali zajmowanych przez tych
najemców, jeżeli spółdzielnia nabyła budynek nieodpłatnie.
11. Najemca nie jest obowiązany do spłaty kosztów
poniesionych przez spółdzielnię tytułem nakładów
przeznaczonych na utrzymanie budynku w takiej części, w jakiej znalazły pokrycie w otrzymanej przez
spółdzielnię premii termomodernizacyjnej lub premii
remontowej, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2017 r. poz. 130 i 1529).
12. Rada nadzorcza może podjąć uchwałę określającą
zasady udzielania bonifikaty od kwoty, o której mowa
w ust. 1 pkt 2.
13. Najemca nie jest obowiązany do spłaty kosztów w
takiej części, w jakiej koszty te zostały pokryte w
związku z wnoszeniem świadczeń wynikających z
umowy najmu.
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2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również osobie bliskiej w stosunku do najemcy, o którym
mowa w ust. 1.
3. (utracił moc).
4. Kaucje mieszkaniowe, o których mowa w art. 7 ust.
3, w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych
budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1381), podlegają zaliczeniu na poczet kosztów lub kwoty, o których mowa
w ust. 1.
5. Wysokość kaucji mieszkaniowej waloryzuje się proporcjonalnie do wartości rynkowej lokalu.
6. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której
mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu
wieczystoksięgowym obciążają najemcę, na rzecz
którego spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności
lokalu.
7. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której
mowa w ust. 1, wynosi 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę.
Art. 481. [Uprawnienie spadkobierców członka
spółdzielni do żądania przeniesienia własności
lokalu]
1. Po śmierci członka spółdzielni, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności lokalu określonym w
art. 12, jeżeli brak jest osób uprawnionych, o których
mowa w art. 15 ust. 2, jego spadkobiercy mogą żądać
przeniesienia na nich własności lokalu, nawet jeżeli
żaden z nich nie jest członkiem spółdzielni. W tym
wypadku nie stosuje się art. 15 ust. 6 oraz uznaje się,
iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został
złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem
przez członka spółdzielni.
2. Po śmierci członka spółdzielni albo osoby niebędącej członkiem spółdzielni, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a które to
osoby wystąpiły z żądaniem przeniesienia własności
określonym w art. 1714 lub 1715, ich spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu lub
udziału we współwłasności garażu. W tym przypadku
uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu
został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka spółdzielni lub osobę niebędącą
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członkiem spółdzielni, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
3. Po śmierci najemcy, który wystąpił z żądaniem
przeniesienia własności określonym w art. 39 i 48,
jeżeli brak jest osób, które wstępują w stosunek najmu
na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności
lokalu, nawet jeżeli żaden z nich nie jest członkiem
spółdzielni. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o
przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu
pierwszego wystąpienia z żądaniem przez najemcę.
Art. 49. [Sądowe ustanowienie odrębnej własności lokalu]
1. Jeżeli przed upływem 24 miesięcy od dnia wejścia
ustawy w życie spółdzielnia nie podejmie czynności, o
których mowa w art. 41 i 42, a nie toczy się postępowanie sądowe w trybie art. 43 ust. 5, sąd na wniosek
członka spółdzielni mieszkaniowej, któremu zgodnie z
przepisami ustawy przysługuje, z zastrzeżeniem art.
36, prawo żądania przeniesienia na niego własności
lokalu należącego przed tym dniem do spółdzielni,
orzeknie o ustanowieniu odrębnej własności lokalu
mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, na
zasadach określonych w art. 39-43.
2. Postępowanie toczy się według przepisów Kodeksu
postępowania cywilnego o zniesieniu współwłasności,
z wyjątkiem art. 625. Koszty sądowe postępowania
ponosi spółdzielnia.
Art. 491. [Bezczynność spółdzielni]
Osoba, która na podstawie ustawy może żądać ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu, w razie
bezczynności spółdzielni, może wystąpić do sądu z
powództwem na podstawie art. 64 Kodeksu cywilnego
w związku z art. 1047 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego.
Art. 50. (uchylony).
Art. 51.(uchylony).
Art. 52. [Prawa do domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych budowanych w celu przeniesienia
ich własności, powstałe przed dniem wejścia w
życie ustawy]
Do istniejących w dniu wejścia ustawy w życie praw do
domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych budowanych w celu przeniesienia ich własności na rzecz
członków stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału
21 ustawy. Do czasu przeniesienia własności na rzecz
członka spółdzielni mają zastosowanie zasady:
1)jeżeli prawo do domu jednorodzinnego przeszło na
kilku spadkobierców, powinni oni, w terminie jednego
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roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród
siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności
prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa,
włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności domu. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, na wniosek spadkobierców lub spółdzielni, sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy
przedstawiciela. Pełnomocnik (przedstawiciel) uprawniony jest do udziału w walnym zgromadzeniu;
2)w razie śmierci jednego z małżonków, którym prawo
do domu jednorodzinnego przysługiwało wspólnie,
przepis pkt 1 stosuje się odpowiednio;
3)po przeprowadzeniu rozliczenia kosztów budowy i
ostatecznym ustaleniu wkładów budowlanych, wniesieniu przez członków tych wkładów bądź też ich części i przejęciu zobowiązań spółdzielni pokrywających
resztę należności z tytułu wkładów spółdzielnia przenosi na członków własność przydzielonych domów
wraz z prawami do działek;
4)przeniesienie własności domu może nastąpić także
na rzecz spadkobierców członka lub małżonków, jeżeli
prawo do domu przysługuje im obojgu;
5)członkowie, oprócz wkładu budowlanego, obowiązani są pokryć koszty przeniesienia własności domu, a
także udział w kosztach likwidacji spółdzielni, o ile
przeniesienie własności następuje w ramach postępowania likwidacyjnego.
Art. 53. [Mieszkania rotacyjne spółdzielni]
1. Członek spółdzielni, który w dniu wejścia ustawy w
życie zamieszkuje w mieszkaniu rotacyjnym należącym do tej spółdzielni, staje się z tym dniem najemcą
tego mieszkania w rozumieniu przepisów ustawy o
najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, a jeżeli przed tym dniem wniósł wymagany
wkład mieszkaniowy - staje się osobą uprawnioną do
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w rozumieniu niniejszej ustawy.
2. Przepis ust. 1 nie narusza praw nabytych członka
spółdzielni do zawarcia umowy w sprawie ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa innego lokalu
mieszkalnego lub prawa odrębnej własności takiego
lokalu.
Art. 54. [Obowiązek dokonania zmian w statutach
spółdzielni]
1. Spółdzielnie istniejące w dniu wejścia ustawy w
życie dokonają zmian swoich statutów stosownie do
wymagań niniejszej ustawy i w trybie przewidzianym w
ustawie - Prawo spółdzielcze. Zgłoszenia do rejestru
tych zmian spółdzielnie dokonają nie później niż do
dnia 31 grudnia 2002 r.
e-mail: zdzislaw.malecki@aimproperty.pl

64
2. Do czasu zarejestrowania zmian statutów postanowienia dotychczasowych statutów pozostają w mocy.
Jednakże w razie sprzeczności między nimi a przepisami niniejszej ustawy stosuje się przepisy tej ustawy.
Art. 541. [Spółdzielnie w likwidacji lub w upadłości]
1. Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do spółdzielni mieszkaniowych będących w likwidacji lub w
upadłości.
2. Pisemne żądania, o których mowa w art. 12, 17 14,
1715, 39, 48 i 481, składane są w wypadkach, o których
mowa w ust. 1, do likwidatora lub syndyka masy upadłościowej spółdzielni.

Przepisu art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września
1982 r. - Prawo spółdzielcze nie stosuje się do ustanawiania prawa odrębnej własności lokali i przeniesienia własności lokali, domów jednorodzinnych oraz
miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych.
Art. 55. [Wejście w życie ustawy]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od
dnia ogłoszenia, z tym że przepisy art. 27a ust. 1 pkt 1
lit. g, ust. 3 pkt 3 lit. a oraz ust. 6 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 30, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do wpłat na wyodrębniony
fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej dokonanych od dnia 1 stycznia 2001 r.

Art. 542. [Wyłączenie decyzji o zbyciu nieruchomości spod wyłącznych kompetencji walnego
zgromadzenia spółdzielni]

USTAWA
z dnia 14 czerwca 2007 r.
o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw(1)
Dz.U.2007.125.873
Obowiązuje od 31 lipca 2007 r.
Art. 1. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr
119, poz. 1116, z późn. zm.(2)) wprowadza się następujące zmiany: uwzględniono w tekście jednolitym
ustawy
Art. 2. W ustawie z dnia z dnia 16 września 1982
r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz.
1848, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z 2005 r. Nr 122,
poz. 1024 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651) wprowadza
się następujące zmiany:
1) w art. 18 w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) otrzymania odpisu statutu i regulaminów, zaznajamiania się z uchwałami organów spółdzielni, protokołami obrad organów spółdzielni, protokołami lustracji,
rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami
zawieranymi przez spółdzielnię z osobami trzecimi, z
zastrzeżeniem art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z
2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.(4));”;
2) art. 31 otrzymuje brzmienie:
„Art. 31. Zarząd spółdzielni powinien wydać każdemu członkowi na jego żądanie odpis statutu oraz
regulaminów wydanych na podstawie tego statutu.”;
3) w art. 45 § 4 otrzymuje brzmienie:
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„§ 4. Kadencję rady określa statut, z zastrzeżeniem art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
spółdzielniach mieszkaniowych.”;
4) w art. 59 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. W spółdzielniach, w których walne zgromadzenie zostaje zastąpione przez zebranie przedstawicieli, z zastrzeżeniem art. 83 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, organami
tych spółdzielni są także zebrania grup członkowskich.
Zasady podziału członków na grupy członkowskie i
zasady działania tych zebrań określa statut.”;
5) po art. 108a dodaje się art. 108b w brzmieniu:
„Art. 108b. § 1. Członkowie spółdzielni, których
prawa i obowiązki majątkowe są związane z wyodrębnioną organizacyjnie jednostką spółdzielni albo z częścią majątku spółdzielni, która nadaje się do takiego
wyodrębnienia, mogą przyjąć uchwałę większością
głosów tych członków, o podziale w spółdzielni w ten
sposób, że z tej jednostki organizacyjnej albo części
majątku zostanie utworzona nowa spółdzielnia. W
zakresie reprezentacji tych członków stosuje się odpowiednio przepisy o zakładaniu spółdzielni.
§ 2. Zarząd dotychczasowej spółdzielni jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu 60
dni, przygotować dokumenty niezbędne do dokonania
podziału, o którym mowa w § 1, oraz udostępnić je
członkom żądającym podziału.
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§ 3. Walne zgromadzenie dotychczasowej spółdzielni nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia
doręczenia zarządowi spółdzielni żądania zwołania
walnego zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o
podziale spółdzielni, o której mowa w § 1, podejmuje
uchwałę o podziale lub odmawiającą podziału. Uchwała odmawiająca podziału spółdzielni może być podjęta
tylko ze względu na ważne interesy gospodarcze dotychczasowej spółdzielni lub istotne interesy jej członków.
§ 4. W razie niepodjęcia przez walne zgromadzenie dotychczasowej spółdzielni, w terminie określonym w § 3, uchwały o podziale spółdzielni, lub w
razie podjęcia uchwały odmawiającej podziału, reprezentanci członków, którzy podjęli uchwałę, o której
mowa w § 1, mogą w terminie sześciu tygodni od dnia
odbycia walnego zgromadzenia, wystąpić do sądu o
wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę walnego
zgromadzenia, o której mowa w § 3.
§ 5. Uchwała walnego zgromadzenia o podziale
spółdzielni spełniająca wymagania określone w art.
108 § 2 lub prawomocne orzeczenie sądu zastępujące
taką uchwałę stanowią podstawę do dokonania wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego i do księgi wieczystej.
§ 6. Koszty postępowania sądowego o wydanie
orzeczenia, o którym mowa w § 4, ponoszą solidarnie
członkowie wnoszący o podział spółdzielni oraz dotychczasowa spółdzielnia.”;
6) w art. 267c dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) nie przygotowuje w terminie dokumentów dotyczących dokonania podziału w spółdzielni, o którym mowa
w art. 108b,”.
Art. 3. W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167,
poz. 1398, z późn. zm.(5)) po art. 27 dodaje się art.
27a w brzmieniu:
„Art. 27a. Opłatę stałą w kwocie 500 zł pobiera
się od pozwu w sprawie wydania orzeczenia zastępującego uchwałę walnego zgromadzenia spółdzielni o
podziale.”.
Art. 4. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia
kosztów budowy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powstała różnica pomiędzy wysokością
wstępnie ustalonego wkładu budowlanego a kosztami
budowy lokalu, uprawniony albo zobowiązany z tego
tytułu jest członek albo osoba niebędąca członkiem
spółdzielni, którym w chwili dokonania tego rozliczenia
przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.
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Art. 5. 1. Jeżeli członek spółdzielni, któremu
przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu, albo
jego poprzednik prawny, był właścicielem tego lokalu i
prawo własności z mocy przepisów ustawy(6) z dnia 17
lutego 1961 r. o spółdzielniach i ich związkach (Dz. U.
Nr 12, poz. 61 oraz z 1974 r. Nr 47, poz. 281) zostało
przekształcone w ograniczone prawo rzeczowe do
tego lokalu, to z dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy przysługuje mu roszczenie o ustanowienie
odrębnej własności lokalu lub garażu i o przeniesienie
własności tego lokalu lub garażu, bez jakichkolwiek
obciążeń hipotecznych na tym lokalu bądź nieruchomości gruntowej z nim związanej.
2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, jest podstawą do wystąpienia z odpowiednim wnioskiem do
zarządu spółdzielni o podjęcie uchwały, w trybie art.
41, art. 42 ust. 1 i 2, ust. 3 pkt 1-4, ust. 4-7 oraz art. 43
ustawy, o której mowa w art. 1.
3. Jeżeli osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1,
złożyła już do spółdzielni wniosek o wyodrębnienie
własności lokalu wraz z udziałem w nieruchomości
wspólnej, przed dniem wejścia w życie ustawy, to
wniosek ten należy traktować jako złożony w trybie
ust. 2.
4. Koszty założenia księgi wieczystej i wpisu do
niej ponosi Skarb Państwa.
Art. 6. 1. (7)
2. Jeżeli walne zgromadzenie wyrazi zgodę w
drodze uchwały, to zarząd spółdzielni dokona rozliczenia następujących kwot wpłaconych z tytułu przekształcenia po dniu 23 kwietnia 2001 r. lokatorskiego
prawa do lokalu mieszkalnego na własnościowe prawo
do lokalu lub przeniesienia po tym dniu własności lokalu na członka, któremu przysługiwało lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego:
1) wpłaty różnicy pomiędzy wartością rynkową
lokalu (wkładem budowlanym) a zwaloryzowanym
wkładem mieszkaniowym, pomniejszoną o należną lub
udzieloną przez spółdzielnię bonifikatę;
2) kwoty przypadającej na lokal z tytułu modernizacji budynku dokonanej przez spółdzielnię, jeżeli
kwota ta nie powiększała wkładu budowlanego;
3) spłaty przypadających na lokal zobowiązań
spółdzielni z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych
na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomości, w
której znajduje się lokal;
w ten sposób, że kwoty te zostaną wpisane na
poczet wpłat na fundusz remontowy przypadających
od osób, na rzecz których spółdzielnia przekształciła
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prawo lokatorskie na własnościowe lub przeniosła
własność lokalu.
3. Osoby, których dotyczy rozliczenie określone
w ust. 2, nie dokonują miesięcznych wpłat na fundusz
remontowy do czasu aż kwota będąca różnicą pomiędzy sumą kwot wymienioną w ust. 2 a sumą wpłat
miesięcznych na fundusz remontowy przypadających
na ten lokal będzie większa od zera.
Art. 7. 1. Po wejściu w życie niniejszej ustawy
spółdzielnia mieszkaniowa nie może ustanawiać
spółdzielczych własnościowych praw do lokali, ani
praw do miejsc postojowych położonych w budynkach wybudowanych na gruncie, do którego
spółdzielni przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego.
Art. 8. (14)
Art. 9. 1. Spółdzielnie istniejące w dniu wejścia
w życie niniejszej ustawy dokonują zmian swoich statutów nie później niż do dnia 30 listopada 2007 r.
Zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego tych

zmian spółdzielnie dokonują w ciągu 30 dni od dnia
podjęcia uchwały, nie później niż do dnia 30 grudnia
2007 r., stosownie do wymagań niniejszej ustawy i w
trybie przewidzianym w ustawie z dnia 16 września
1982 r. - Prawo spółdzielcze.
2. Do czasu zarejestrowania zmian statutów postanowienia dotychczasowych statutów regulujące
funkcjonowanie zebrania przedstawicieli pozostają w
mocy.
Art. 10. 1. (15)
2. Przepis art. 82 ust. 4 ustawy, o której mowa w
art. 1, ma zastosowanie do rad nadzorczych powołanych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 11. Jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rozpoczął się bieg terminu określonego na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy, o której mowa w
art. 1, w dotychczasowym brzmieniu, stosuje się przepisy niniejszej ustawy.
Art. 12. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2007 r.

USTAWA
z dnia 18 grudnia 2009 r.

o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych
ustaw(1)
Dz.U.2009.223.1779
art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności odpowiedArt. 1. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o niej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z
spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr odsetkami, a jeżeli spółdzielnia skorzystała z pomocy
119, poz. 1116, z późn. zm.(2)) wprowadza się nastę- uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środpujące zmiany:
ków - spłaty przypadającej na ten lokal części umo1) w art. 1 po ust. 1 dodaje się ust. 11 w brzmie- rzenia kredytu w kwocie podlegającej odprowadzeniu
niu:
przez spółdzielnię do budżetu państwa,
„11. Spółdzielnia mieszkaniowa nie może od- 2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art.
nosić korzyści majątkowych kosztem swoich 4 ust. 1.”,
członków, w szczególności z tytułu przekształceń
b) po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:
praw do lokali.”;
2) w art. 12:
„12. Spółdzielnia mieszkaniowa zawiera umowę,
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
o której mowa w ust. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia
„1. Na pisemne żądanie członka, któremu przy- złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że
sługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w
mieszkalnego, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia
tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub spółdzielpo dokonaniu przez niego:
ni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania
1) spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań wieczystego gruntu, na którym wybudowała sama
spółdzielni związanych z budową, o których mowa w budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.”;
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3) w art. 1714 ust. 1 i 11 otrzymują brzmienie:
„1. Na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, którym przysługuje
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana zawrzeć umowę
przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez
niego:
1) spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, w tym w
szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami,2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1.
11. Spółdzielnia mieszkaniowa zawiera umowę, o
której mowa w ust. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia
złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że
nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w
rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania
wieczystego gruntu, na którym wybudowała budynek
lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.”;
4) art. 274 otrzymuje brzmienie:
„Art. 274. W sprawach o czyny, o których mowa w
art. 273, orzekanie następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.”;
5) art. 461 otrzymuje brzmienie:
„Art. 461. Wpływy ze spłat przypadającej na lokal
części umorzenia kredytu, o ile spółdzielnia skorzystała ze środków publicznych lub innych środków, przeznacza się na spłatę podlegającego odprowadzeniu
do budżetu państwa umorzenia kredytu obciążającego
ten lokal.”;
6) art. 491 otrzymuje brzmienie:
„Art. 491. Osoba, która na podstawie ustawy może żądać ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu, w razie bezczynności spółdzielni, może wystąpić
do sądu z powództwem na podstawie art. 64 Kodeksu
cywilnego w związku z art. 1047 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego pokrywa spółdzielnia.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o
pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów
mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych
oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115, z późn.
zm.(3)) po art. 11a dodaje się art. 11d i 11e w brzmieniu:
„Art. 11d. Przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na własnościowe prawo do
lokalu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 5 oraz w
art. 11 ust. 6, następuje w drodze zawarcia między
członkiem a spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez członka wniosku
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o przekształcenie tego prawa. Umowa powinna być
zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Art. 11e. 1. Spółdzielnia zawiera umowę o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, o
której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 5 oraz w art. 11 ust.
6, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku
przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość
posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu
art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261,
poz. 2603, z późn. zm.(4)) lub spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego
gruntu, na którym wybudowała sama budynek lub
wybudowali go jej poprzednicy prawni.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, biegnie od
dnia wejścia w życie uchwały zarządu określającej
przedmiot odrębnej własności lokali, o której mowa w
art. 42 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, albo od dnia uprawomocnienia
się orzeczenia sądu, w przypadku gdy uchwała ta
została zaskarżona do sądu.”.
Art. 3. W ustawie z dnia 14 czerwca 2007 r. o
zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr
125, poz. 873, z 2008 r. Nr 235, poz. 1617 oraz z 2009
r. Nr 117, poz. 988) uchyla się art. 7 ust. 2-6 i art. 8.
Art. 4. 1. W przypadku wniosków złożonych:
1) przed dniem 31 lipca 2007 r., o których mowa w art.
111, art. 12, art. 1714, art. 1715, art. 39, art. 48 i art. 481
ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed tym dniem, oraz
2) od dnia 31 lipca 2007 r. do dnia 29 grudnia
2009 r., o których mowa w art. 12, art. 1714 i art. 1715
ustawy, o której mowa w art. 1
- spółdzielnia jest obowiązana, po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 12 ust. 1, art. 1714 ust.
1 i art. 1715 ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, do zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu w terminie do dnia 30 czerwca
2010 r.
2. W razie niepodjęcia przez zarząd spółdzielni
uchwały określającej przedmiot odrębnej własności
lokali, o której mowa w art. 42 ustawy wymienionej w
art. 1, albo zaskarżenia uchwały do sądu, spółdzielnia
jest obowiązana do zawarcia umowy o przeniesienie
własności lokalu w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia
w życie uchwały zarządu albo od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu. W razie bezczynności spółdzielni, stosuje się art. 491 ustawy, o której mowa w
art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
3. W przypadku gdy spółdzielni nie przysługuje
prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu,
na którym wybudowała budynek albo wybudowali go
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jej poprzednicy prawni, lub nieruchomość posiada
nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113
ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami, wniosek, o którym mowa w ust. 1,
uznaje się za złożony w trybie art. 6 niniejszej ustawy.
4. Wnioski, o których mowa w ust. 1, dotyczące
przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz o przeniesieniu ułamkowego udziału
we współwłasności wielostanowiskowego garażu, w
przypadku, o którym mowa w ust. 3, pozostawia się
bez rozpatrzenia.
5. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności
notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o
której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają wnioskodawcę,
na rzecz którego spółdzielnia dokonuje przeniesienia
własności lokalu.
6. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności
notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o
której mowa w ust. 1, wynosi 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240,
poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).
Art. 5. 1. Do istniejących w dniu wejścia w życie
niniejszej ustawy spółdzielczych własnościowych praw
do lokali oraz praw do miejsc postojowych w wielostanowiskowych lokalach garażowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, z uwzględnieniem przepisów
niniejszej ustawy.
2. Z dniem 31 lipca 2007 r. umowa o budowę lokalu, zawarta na podstawie art. 173 ustawy, o której
mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do tego
dnia, staje się umową o budowę lokalu w rozumieniu
art. 18 ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu
nadanym jej ustawą z dnia 14 czerwca 2007 r. o
zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
3. Z dniem 31 lipca 2007 r. ekspektatywa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu staje się
ekspektatywą prawa odrębnej własności lokalu.

4. Do spraw sądowych toczących się i niezakończonych prawomocnym orzeczeniem stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 6. 1. Do dnia 31 grudnia 2012 r. na pisemne
żądanie członka spółdzielni, któremu przysługuje
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, po dokonaniu przez tego członka spłat, o których
mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1,
spółdzielnia jest obowiązana dokonać przekształcenia
przysługującego mu prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w przypadku gdy:
1) spółdzielni nie przysługuje prawo własności
lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała sama lub jej poprzednicy prawni budynek, w
którym znajduje się lokal objęty żądaniem, albo
2) lokal znajduje się w budynku położonym na
nieruchomości, dla której nie został określony przedmiot odrębnej własności lokali na podstawie uchwały
zarządu, o której mowa w art. 42 ustawy, o której mowa w art. 1, lub uchwała ta została zaskarżona do
sądu.
2. Realizacja żądania, o którym mowa w ust. 1,
następuje w drodze zawarcia między członkiem a
spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego
własnościowego prawa do lokalu. Umowa powinna
być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
Art. 7. Czynności prawne, w wyniku których nastąpiło ustanowienie spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu, dokonane po dniu 31 lipca 2007 r.
bez zachowania formy aktu notarialnego, są ważne.
Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2009 r.

USTAWA
z dnia 20 lipca 2017 r.

o Krajowym Zasobie Nieruchomości
Dz. U. z 2017 r. poz. 1529; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984 oraz z 2018 r. poz. 756, poz. 1496 i poz. 1716.
WYPISY
Mając na względzie wynikający z art. 75 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obowiązek prowadzenia przez
władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli oraz wynikający z art. 5
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej obowiązek kierowania się zasadą zrównoważonego rozwoju, a także zaAiM PROPERTY
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dania władz publicznych realizowane w szczególności przez wprowadzanie instrumentów zwiększających dostępność mieszkań i kształtowanie stabilnych ram finansowania budownictwa mieszkaniowego, uchwala się
niniejszą ustawę.
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. [Przedmiot ustawy]
1. Ustawa określa:
1)zasady utworzenia i funkcjonowania Krajowego Zasobu Nieruchomości;
2)zasady kwalifikowania i przekazywania nieruchomości, w tym nieruchomości budynkowych i lokalowych,
do Krajowego Zasobu Nieruchomości, które:
a)stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa, w
tym zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo
Leśne Lasy Państwowe, zwane dalej "Lasami Państwowymi", oraz powierzonych Krajowemu Ośrodkowi
Wsparcia Rolnictwa, a także powierzonych Agencji
Mienia Wojskowego, i które nie zostały oddane w
użytkowanie wieczyste,
b)są przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu
Państwa
- którymi gospodaruj ą właściwe organy;
3)zasady gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład Krajowego Zasobu Nieruchomości;
4)zasady gospodarowania mieszkaniami na wynajem.
2. Przepisów ustawy, dotyczących sprzedaży i najmu,
nie stosuje się do mieszkań i lokali o czynszu innym
niż czynsz normowany.
3. Przepisów ustawy nie stosuje się do nieruchomości
oddanych w trwały zarząd na cele obronności i bezpieczeństwa państwa przed dniem ogłoszenia ustawy.
Art. 2. [Mienie tworzące Zasób; gospodarowanie
nieruchomościami przez KZN]
1. Mienie Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 1
ust. 1 pkt 2, przejęte w trybie niniejszej ustawy tworzy
Zasób Nieruchomości, zwany dalej "Zasobem".
2. Zasób tworzą również nieruchomości nabyte przez
Krajowy Zasób Nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.
3. Zasobem gospodaruje państwowa osoba prawna Krajowy Zasób Nieruchomości, zwany dalej "KZN", na
zasadach określonych w ustawie.
4. KZN jest obowiązany do gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi do Zasobu z zachowaniem szczególnej staranności przy wykonywaniu gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w
skład Zasobu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i
jego ochroną.
5. W celu realizacji zadań określonych w art. 5 ust. 1
KZN uprawniony jest do bezpłatnego wykorzystywania
danych zgromadzonych w systemie ewidencji gruntów
AiM PROPERTY
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i budynków, o którym mowa w ustawie z dnia 17 maja
1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2016 r. poz. 1629 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i
1509), oraz danych znajdujących się w zasobach
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Art. 3. [Definicje legalne]
1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1)czynsz normowany - czynsz najmu określony zgodnie z przepisami rozdziału 7;
2)inwestycja mieszkaniowa - przedsięwzięcie, w wyniku którego powstanie budynek mieszkalny, w którym
zostanie wyodrębnione przynajmniej jedno mieszkanie;
3)mieszkanie - samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 24
czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1892), znajdujący się w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym, albo budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.
1332), w którym wydzielono wyłącznie lokale mieszkalne;
4)mieszkanie na wynajem - mieszkanie zlokalizowane
w inwestycji mieszkaniowej zrealizowanej na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste lub
sprzedanej w trybie określonym w przepisie art. 53
ust. 1 lub 2, przeznaczonym na wynajem o czynszu
normowanym;
5)najem z opcją - umowę najmu o czynszu normowanym związaną z prawem najemcy do nabycia prawa
własności mieszkania;
6)najem bez opcji - umowę najmu o czynszu normowanym niezwiązaną z prawem najemcy do nabycia
prawa własności mieszkania;
7)najem bez bliższego określenia - zarówno umowę
najmu z opcją, jak i umowę najmu bez opcji;
8)najemca z opcją - osobę, która zawarła umowę najmu z opcją;
9)najemca bez opcji - osobę, która zawarła umowę
najmu bez opcji;
10)najemca bez bliższego określenia - zarówno najemcę z opcją, jak i najemcę bez opcji;
11)realizacja uzbrojenia technicznego - budowę, przebudowę, rozbiórkę lub remont:
a)sieci uzbrojenia terenu, w rozumieniu art. 2 pkt 11
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i
kartograficzne, w tym przyłączy,
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b)dróg i zjazdów w celu zapewnienia dostępu do drogi
publicznej;
12)właściwy organ - starostę wykonującego zadania z
zakresu administracji rządowej, prezydenta miasta na
prawach powiatu wykonującego zadania z zakresu
administracji rządowej, Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Prezesa Agencji
Mienia Wojskowego lub Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
2. Do mieszkania w rozumieniu ust. 1 pkt 3 stosuje się
przepisy budowlane dotyczące lokalu mieszkalnego, w
tym przepisy dotyczące warunków technicznych dla
pomieszczeń mieszkalnych.
3. Ilekroć w ustawie jest mowa o częściach nieruchomości lub udziałach w nich, stosuje się odpowiednio
przepisy dotyczące nieruchomości, jako przedmiotu
odrębnej własności.
Rozdział 2
Krajowy Zasób Nieruchomości
Art. 4. [KZN - osobowość prawna; siedziba; podstawy prawne działania; powiernictwo]
1. KZN jest państwową osobą prawną w rozumieniu
art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn.
zm.).
2. Siedzibą KZN jest miasto stołeczne Warszawa.
3. KZN działa na podstawie ustawy i statutu.
4. Skarb Państwa powierza KZN wykonywanie prawa
własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz w
stosunku do mienia, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt
2, oraz nieruchomości nabytych na rzecz Skarbu Państwa, o których mowa w art. 2 ust. 2.
5. KZN, obejmując we władanie powierzone składniki
mienia Skarbu Państwa, wykonuje we własnym imieniu prawa i obowiązki z nimi związane w stosunku do
osób trzecich, jak również we własnym imieniu wykonuje związane z tymi składnikami obowiązki publicznoprawne.
6. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw finansów publicznych nadaje KZN, w drodze
rozporządzenia, statut, mając na względzie potrzebę
zapewnienia sprawnego działania KZN, właściwego
wykorzystania środków publicznych zgromadzonych i
gospodarowanych przez KZN w celu realizacji jego
zadań ustawowych oraz zgodności działalności KZN z
przepisami o finansach publicznych.
Art. 5. [Zadania KZN]
1. Do zadań KZN należy:
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1)gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w
skład Zasobu na zasadach określonych w ustawie;
2)tworzenie warunków do zwiększania dostępności
mieszkań, w szczególności przez wykorzystywanie
nieruchomości wchodzących w skład Zasobu do realizacji inwestycji mieszkaniowych i mieszkań o czynszu
normowanym;
3)podejmowanie działań w celu realizacji, na nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu, inwestycji
mieszkaniowych;
4) tworzenie warunków ułatwiających powstawanie
mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy;
5) tworzenie warunków poprawiających funkcjonowanie społecznego budownictwa czynszowego rozumianego jako budownictwo mieszkaniowe, w przypadku
którego spełniane są łącznie następujące warunki:
a)dostęp do lokali mieszkalnych odbywa się na zasadach nierynkowych na podstawie kryteriów określonych przez organy władzy publicznej,
b)na etapie budowy, przebudowy lub użytkowania
budynków podmioty realizujące inwestycje korzystają
ze wsparcia środkami KZN lub publicznymi,
c)jest realizowane przez podmioty, których głównym
celem działania nie jest osiągnięcie zysku;
6)finansowanie lub współfinansowanie, na nieruchomościach wchodzących w skład Zasobu, realizacji
uzbrojenia technicznego terenu lub podejmowanie
innych działań ułatwiających taką realizację;
7)przygotowanie nieruchomości wchodzących w skład
Zasobu, w szczególności podejmowanie działań podnoszących walory gospodarcze tych nieruchomości, w
tym działań, których wynikiem będzie przygotowanie
nieruchomości do zabudowy przez podział nieruchomości lub scalenie i podział nieruchomości adekwatny
do jej przyszłej funkcji lub zrealizowanie uzbrojenia
technicznego;
8)podejmowanie działań w celu zapewnienia, że nieruchomości przeznaczone przez KZN pod budownictwo mieszkaniowe mogą być zabudowane budynkami
mieszkaniowymi, a następnie użytkowane w sposób
prawidłowy i niezagrażający bezpieczeństwu oraz
zdrowiu mieszkańców;
9)udzielanie, na zasadach określonych w odrębnych
ustawach, w oparciu o przychody KZN, w tym środki
finansowe pochodzące z odpłatnego zbycia nieruchomości wchodzących w skład Zasobu, finansowego
wsparcia zwiększającego dostępność mieszkań dla
gospodarstw domowych.
2. Realizacja uzbrojenia technicznego lub innych działań ułatwiających realizację inwestycji mieszkaniowej
podejmowana jest przez KZN po analizie kosztów ich
budowy, sposobu oraz źródeł ich finansowania, wpłye-mail: zdzislaw.malecki@aimproperty.pl
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wu efektów realizacji tego uzbrojenia na poziom realizacji zadań KZN, o których mowa w ust. 1, a także po
uwzględnieniu zakresu niezbędnych do wykonania
prac oraz poziomu współfinansowania kosztów tych
prac przez gminę i operatora mieszkaniowego.
………………………..
Art. 10. [Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa]
1. Właściwe organy prowadzą wykazy nieruchomości
Skarbu Państwa, którymi gospodarują, położonych:
1)w granicach gmin miejskich, miast w gminach miejsko-wiejskich, dzielnic m.st. Warszawy, delegatur i
dzielnic innych gmin miejskich, o których mowa w
przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy z
dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60);
2)poza granicami, o których mowa w pkt 1, jeżeli przeznaczenie tych nieruchomości ustalone w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku wynikające z funkcji terenu określonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy umożliwia ich zagospodarowanie na potrzeby realizacji inwestycji mieszkaniowych.
2. Wykazy nieruchomości, o których mowa w ust. 1,
zawierają informacje o:
1)położeniu i oznaczeniu nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków;
2)numerze księgi wieczystej, o ile jest założona;
3)powierzchni nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków;
4)przeznaczeniu nieruchomości ustalonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a
w razie jego braku informacje zawarte w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, dotyczące kierunków zmian w strukturze
przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, a

także kierunków i wskaźników zagospodarowania
terenów, na których położona jest nieruchomość;
5)stanie prawnym nieruchomości, w szczególności o:
a)ograniczonych prawach rzeczowych ustanowionych
na nieruchomości, w tym hipotekach,
b)użytkowaniu wieczystym,
c)umowach i porozumieniach dotyczących nieruchomości lub jej części, w tym umowach zawartych przez
właściwy organ,
d)zgłoszonych roszczeniach wobec nieruchomości lub
jej części, w których właściwy organ reprezentuje
Skarb Państwa jako stronę lub jest świadkiem, lub
posiada o nich informacje,
………………………
Art. 15. [Przekazanie wykazów nieruchomości
do KZN]
1. Starostowie wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej oraz prezydenci miast na prawach
powiatu wykonujący zadania z zakresu administracji
rządowej przekazują wykazy nieruchomości, o których
mowa w art. 10, do KZN niezwłocznie po stwierdzeniu
kompletności tych wykazów przez wojewodów.
2. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia
Rolnictwa, Prezes Agencji Mienia Wojskowego oraz
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych przekazują
do KZN wykazy nieruchomości, o których mowa w art.
10, sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia
danego roku, w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy wykaz.
………………………..
Art. 141. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia
ogłoszenia, z wyjątkiem art. 4 ust. 6, art. 17, art. 129,
art. 130, art. 132-134 i art. 140, które wchodzą w życie
w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

Publikacja: 29.11.2018

Problemy z rządowym programem Mieszkanie plus
Anna Krzyżanowska
Rządowy program, dzięki któremu państwo miało budować tanie mieszkania dla niezamożnych rodzin, nie działa.
Pierwsze dwa lata realizacji programu Mieszkanie+ można uznać za stracone – wynika z raportu, który powstał
na potrzeby rządu, a do którego dotarła „Rzeczpospolita". Dokument trafił już na biurko premiera Morawieckiego
i Jarosława Kaczyńskiego.
Od momentu inauguracji programu w czerwcu 2016 r. popełniono wiele błędów – twierdzą autorzy raportu.
Wskazują częste zmiany koncepcji i źle przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury akty prawne. Ich zdaniem najpoważniejszą szkodą jest stworzenie u wyborców „całkowicie nierealnych oczekiwań". Rząd zapewniał,
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że czynsze nie przekroczą kilkunastu złotych w dużych miastach i kilku złotych w mniejszych. Twierdził również,
że da się budować mieszkania za 2500 zł za metr kwadratowy.
– Jeżeli my nie potrafimy zbudować budynków poniżej 3 tys. zł, trudno zrozumieć, jak chciało osiągnąć to państwo – uważa Grzegorz Kiełpsz, prezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich.
Zdaniem autorów raportu program można uratować. Trzeba jednak zmienić przepisy tak, by m.in. ułatwić inw estowanie w nieruchomości.
– To naturalne, że w początkowych etapach realizacji programu testowano różne rozwiązania. Nie wszystkie się
sprawdziły. Dziś nie mamy wątpliwości, że niezbędne elementy układanki są na swoim miejscu lub za chwilę
będą – komentuje zarzuty z raportu Mirosław Barszcz, prezes PFR Nieruchomości, który od stycznia 2018 r.
odpowiada za realizację programu.
W programie ma powstać 100 tys. mieszkań, do tej pory wybudowano zaledwie 480.
Publikacja: 2018-11-09

Mieszkanie Plus: zmiana przepisów ma pomóc wybudować tysiące mieszkań
Renata Krupa-Dąbrowska
Rząd nie chce już sterować wysokością czynszu za lokale wynajęte w programie Mieszkanie+. Ich wysokość
ustali inwestor.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju chce wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu programu Mieszkanie+. Taka informacja pojawiła się w czwartek w wykazie prac legislacyjnych rządu. Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o
Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN). Lada dzień powinien trafić do uzgodnień publicznych.
Ministerstwo chce usprawnić przede wszystkim funkcjonowanie KZN, czyli państwowego banku ziemi. Nie działał bowiem za dobrze. Szykują się również poważne zmiany w zasadach ustalania czynszu w mieszkaniach wybudowanych w programie Mieszkanie +.
Resort proponuje rozwiązania umożliwiające pozyskiwanie przez KZN nieruchomości należących do jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub instytutów badawczych. W zamian za ich przekazane spółki otrzymają
wynagrodzenie odpowiadające cenie rynkowej.
Pieniądze za przekazanie gruntów do KZN otrzymają również: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Mienia Wojskowego. Będą miały udział w dochodach ze zbycia nieruchomości.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części
Na podstawie art. 4a ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Rozporządzenie określa:
1) wzór i terminy przekazywania gminie, przez zarządców nieruchomości, danych dotyczących czynszów najmu
lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, zwanych dalej „danymi dotyczącymi
czynszów”;
2) wzór sporządzanego przez gminę zestawienia danych dotyczących czynszów oraz sposoby publikacji i udostępniania przez gminę tych danych.
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§ 2.
Zarządcy nieruchomości określają dane dotyczące czynszów według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia. Dane określane są za okresy półroczne danego roku kalendarzowego i przekazywane urzędowi
gminy właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w terminie:
1) za pierwsze półrocze – do końca lipca danego roku;
2) za drugie półrocze – do końca stycznia roku następnego.
§ 3.
Gmina sporządza zestawienie danych dotyczących czynszów według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
rozporządzenia i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym w terminie określonym w art. 4a ust. 1 ustawy z
dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Gmina może również udostępniać zestawienie tych danych, na stronach internetowych urzędu gminy,
także za półrocze danego roku.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
-------------------------------------------

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

1)

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr
167, poz. 1193 i Nr 249, poz. 1833 oraz z 2007 r. Nr 128, poz. 902 i Nr 173, poz. 1218.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. (poz. 1873)
Załącznik nr 1
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Załącznik nr 2
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USTAWA
z dnia 12 września 2002 r.

o normalizacji
T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483.
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa określa podstawowe cele i zasady
normalizacji oraz jej organizację i finansowanie.
Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) normalizacji - rozumie się przez to działalność zmierzającą do uzyskania optymalnego, w danych okolicznościach, stopnia uporządkowania w określonym zakresie, poprzez ustalanie postanowień przeznaczonych do powszechnego i wielokrotnego stosowania,
dotyczących istniejących lub mogących wystąpić problemów;
2) normalizacji krajowej - rozumie się przez to normalizację prowadzoną na szczeblu krajowym, nieobejmuAiM PROPERTY
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WYPISY
jącą działań prowadzonych: w poszczególnych branżach lub sektorach gospodarki, na szczeblu lokalnym,
na szczeblu stowarzyszeń lub przedsiębiorców i urzędów;
3) dokumencie normalizacyjnym - rozumie się przez to
dokument ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów działalności lub ich wyników, niebędący aktem prawnym; podstawowym dokumentem normalizacyjnym jest norma;
4) normie - rozumie się przez to dokument przyjęty na
zasadzie konsensu i zatwierdzony przez upoważnioną
jednostkę organizacyjną, ustalający - do powszechnego i wielokrotnego stosowania - zasady, wytyczne lub
charakterystyki odnoszące się do różnych rodzajów
działalności lub ich wyników i zmierzający do uzyskae-mail: zdzislaw.malecki@aimproperty.pl
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nia optymalnego stopnia uporządkowania w określonym zakresie;
5) konsensie - rozumie się przez to ogólne porozumienie charakteryzujące się brakiem trwałego sprzeciwu znaczącej części zainteresowanych w odniesieniu do istotnych zagadnień, osiągnięte w procesie
rozpatrywania poglądów wszystkich zainteresowanych
i zbliżenia przeciwstawnych stanowisk.
Rozdział 2
Cele i zasady normalizacji krajowej
Art. 3. Normalizacja krajowa prowadzona jest w celu:
1) racjonalizacji produkcji i usług poprzez stosowanie
uznanych reguł technicznych lub rozwiązań organizacyjnych;
2) usuwania barier technicznych w handlu i zapobiegania ich powstawaniu;
3) zapewnienia ochrony życia, zdrowia, środowiska i
interesu konsumentów oraz bezpieczeństwa pracy;
4) poprawy funkcjonalności, kompatybilności i zamienności wyrobów, procesów i usług oraz regulowania ich różnorodności;
5) zapewnienia jakości i niezawodności wyrobów, procesów i usług;
6) działania na rzecz uwzględnienia interesów krajowych w normalizacji europejskiej i międzynarodowej;
7) ułatwiania porozumiewania się przez określanie
terminów, definicji, oznaczeń i symboli do powszechnego stosowania.
Art. 4. W normalizacji krajowej stosuje się następujące zasady:
1) jawności i powszechnej dostępności;
2) uwzględniania interesu publicznego;
3) dobrowolności uczestnictwa w procesie opracowywania i stosowania norm;
4) zapewnienia możliwości uczestnictwa wszystkich
zainteresowanych w procesie opracowywania norm;
5) konsensu jako podstawy procesu uzgadniania treści
norm;
6) niezależności od administracji publicznej oraz jakiejkolwiek grupy interesów;
7) jednolitości i spójności postanowień norm;
8) wykorzystywania sprawdzonych osiągnięć nauki i
techniki;
9) zgodności z zasadami normalizacji europejskiej i
międzynarodowej.
Rozdział 3
Polskie Normy i inne dokumenty normalizacyjne
Art. 5. 1. Polska Norma jest normą krajową, przyjętą
w drodze konsensu i zatwierdzoną przez krajową jednostkę normalizacyjną, powszechnie dostępną, oznaczoną - na zasadzie wyłączności - symbolem PN.
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2. Polska Norma może być wprowadzeniem normy
europejskiej lub międzynarodowej. Wprowadzenie to
może nastąpić w języku oryginału.
3. Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne.
4. Polskie Normy mogą być powoływane w przepisach
prawnych po ich opublikowaniu w języku polskim.
5. Polskie Normy korzystają z ochrony jak utwory literackie, a autorskie prawa majątkowe do nich przysługują krajowej jednostce normalizacyjnej.
6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do norm
europejskich i międzynarodowych, z zachowaniem
porozumień międzynarodowych.
7. Ochrony Polskich Norm, o której mowa w ust. 5, nie
narusza ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 i
1662 oraz z 2015 r. poz. 1240).
Art. 6. Przepisy art. 5 ust. 3 i 5-7 odnoszą się również
do innych niż Polskie Normy dokumentów normalizacyjnych zatwierdzonych przez krajową jednostkę normalizacyjną, przy czym dokumenty takie mogą zostać
zachowane w języku oryginału.
Art. 7. 1. Wyroby spełniające wymagania Polskich
Norm oznaczane są na zasadzie dobrowolności znakiem zgodności z Polską Normą pod warunkiem uzyskania certyfikatu zgodności upoważniającego do takiego oznaczenia.
2. Wyłączne prawo do wyrażenia zgody na oznaczenie wyrobu znakiem zgodności z Polską Normą przysługuje krajowej jednostce normalizacyjnej.
3. Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego może
upoważnić jednostki certyfikujące, powołane na mocy
odrębnych przepisów, do wydawania certyfikatu zgodności z Polską Normą.
4. Uzyskanie certyfikatu, o którym mowa w ust. 3, jest
równoznaczne z uzyskaniem prawa do oznaczenia
wyrobu znakiem zgodności z Polską Normą.
5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia,
sposób nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polska Normą, mając na względzie ułatwienie
producentom i dystrybutorom oznaczania wyrobów
znakiem zgodności z Polską Normą oraz uwzględniając:
1) cele systemu stosowania znaku zgodności;
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2) wymagania stawiane wyrobom, które mają być
oznaczone znakiem zgodności;
3) zasady wydawania certyfikatu zgodności.
6. Producent lub osoba wprowadzająca wyroby do
obrotu może zadeklarować ich zgodność z Polskimi
Normami deklaracją zgodności wydaną na własną
odpowiedzialność, przy czym wymagania stawiane
takiej deklaracji określają Polskie Normy.
7. Deklaracja zgodności nie upoważnia do oznaczenia
wyrobu znakiem zgodności, o którym mowa w ust. 1.
8. Sprawy sporne wynikające z oceny zgodności z
Polską Normą, dotyczące interpretacji postanowień
Polskich Norm, rozstrzyga Prezes Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego, po zasięgnięciu opinii właściwego
komitetu technicznego.
Art. 8. 1. W celu zapewnienia w obszarze normalizacji ochrony interesów państwa w zakresie obronności i
bezpieczeństwa mogą być opracowywane, zatwierdzane i wycofywane, przez inne niż Polski Komitet
Normalizacyjny jednostki, dokumenty normalizacyjne,
w tym Normy Obronne, co do których nie jest wymagane spełnienie zasad normalizacji wymienionych w
art. 4 oraz art. 5 ust. 3 i 5-7.
2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, w
celu zapewnienia w obszarze normalizacji ochrony
interesów państwa w zakresie obronności i bezpieczeństwa:
1) sposób organizacji i prowadzenia przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz Ministra Obrony Narodowej
i ministra właściwego do spraw wewnętrznych norma-

lizacji związanej z obronnością i bezpieczeństwem
państwa;
2) rodzaje dokumentów normalizacyjnych dotyczących
obronności i bezpieczeństwa państwa;
3) tryb opracowywania, zatwierdzania i stosowania
dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym Norm Obronnych, w zakresie, który nie może być ujęty w Polskich
Normach;
4) tryb zatwierdzania i wprowadzania do stosowania
zagranicznych dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa.
Rozdział 4
Polski Komitet Normalizacyjny
Art. 9. 1. Tworzy się Polski Komitet Normalizacyjny,
zwany dalej "PKN", jako krajową jednostkę normalizacyjną zapewniającą realizację celów wymienionych w
art. 3, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 4.
2. PKN jest państwową jednostką organizacyjną.
3. PKN ma wyłączne prawo używania skrótu "PKN" i
zastrzeżonego znaku graficznego.
4. Organizację, zakres i sposób działania PKN określa
statut nadany przez Prezesa Rady Ministrów w drodze
zarządzenia.
…………………………..
Art. 29. Traci moc ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o
normalizacji (Dz. U. Nr 55, poz. 251, z późn. zm.).
Art. 30. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ W SPRAWIE
SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462)
tj. z dnia 13 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935)
Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 12) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz.
1202, 1276, 1496 i 1669) zarządza się, co następuje:
ROZDZIAŁ 1. PRZEPISY OGÓLNE.
§ 1 [Określenie zakresu i formy projektu] Rozporządzenie określa szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, nie ograniczając zakresu
opracowań projektowych w stadiach poprzedzających
opracowanie projektu budowlanego, wykonywanych
równocześnie, w szczególności projektu technologiczAiM PROPERTY

www.aimproperty.pl

nego oraz na potrzeby związane z wykonywaniem
robót budowlanych.
§ 2 [Powołanie] Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o
ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
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ROZDZIAŁ 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE FORMY I
ZAKRESU PROJEKTU BUDOWLANEGO.
§ 3 [Elementy projektu]
1. Na stronie tytułowej projektu budowlanego należy
zamieścić:
1) nazwę, adres i kategorię obiektu budowlanego oraz
jednostkę ewidencyjną, obręb i numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany;
2) imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres;
3) nazwę i adres jednostki projektowania;
4) imię, nazwisko, numer uprawnień, specjalność oraz
podpis projektanta, oraz imiona i nazwiska osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania
w odpowiedniej specjalności opracowujących poszczególne części projektu budowlanego, wraz z określeniem zakresu ich opracowania, specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych oraz datę
opracowania i podpisy;
5) spis zawartości projektu budowlanego wraz z wykazem załączonych do projektu wymaganych przepisami
szczególnymi uzgodnień, pozwoleń lub opinii, także
specjalistycznych, oraz, stosownie do potrzeb,
oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych, o
których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy.
2. Jeżeli projekt architektoniczno-budowlany podlega
sprawdzeniu, na stronie (stronach) tytułowej należy
zamieścić imiona i nazwiska osób sprawdzających
projekt, wraz z podaniem przez każdą z nich specjalności i numeru posiadanych uprawnień budowlanych,
datę i podpisy.
§ 4 [Metryka]
1. Na rysunkach wchodzących w skład projektu budowlanego należy umieścić metrykę projektu zawierającą:
1) nazwę i adres obiektu budowlanego;
2) tytuł (nazwę), skalę i numer rysunku;
3) imię i nazwisko projektanta (projektantów), specjalność i numer uprawnień budowlanych;
4) datę i podpis.
2. W projekcie architektoniczno-budowlanym, objętym
obowiązkiem sprawdzenia, należy umieścić w metryce, o której mowa w ust. 1, imię i nazwisko osoby
sprawdzającej rysunek, specjalność i numer posiadanych uprawnień budowlanych oraz datę i podpis potwierdzający sprawdzenie.
3. Projekt obiektu budowlanego przeznaczony do wielokrotnego zastosowania, spełniający wymagania §
11‒13, może być zastosowany jako projekt architektoniczno-budowlany przez projektanta obiektu budowlanego, po dostosowaniu do ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy albo decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego.
§ 5 [Systematyka] Wszystkie strony i arkusze stanowiące części projektu budowlanego oraz załączniki do
projektu powinny być ponumerowane. Części projektu
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budowlanego odrębnie oprawione oraz załączniki powinny mieć numerację zgodną ze spisem zawartości
tego projektu.
§ 6 [Oprawa]
1. Projekt budowlany należy sporządzić w czytelnej
technice graficznej oraz oprawić w okładkę przystosowaną do formatu A4, w sposób uniemożliwiający dekompletację projektu.
2. Dopuszcza się oprawę projektu budowlanego w
tomy obejmujące:
1) projekt zagospodarowania działki lub terenu,
oświadczenie, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 3
ustawy, oraz informację o obszarze oddziaływania
obiektu;
2) projekt architektoniczno-budowlany i wyniki badań
geologiczno-inżynierskich oraz ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,
o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy.
3. Do zamierzenia budowlanego zawierającego więcej
niż jeden obiekt budowlany lub dotyczącego obiektu
budowlanego wielkogabarytowego można stosować
oprawę wielotomową.
4. Projekt budowlany należy opracować w języku polskim, stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia
graficzne i literowe określone w Polskich Normach
wymienionych w załączniku do rozporządzenia lub
inne objaśnione w legendzie.
5.(uchylony)
§ 7 [Części składowe projektu]
1. Wymagania rozporządzenia dotyczące projektu
zagospodarowania działki lub terenu i projektu architektoniczno-budowlanego należy spełnić z zachowaniem przepisu art. 34 ust. 2 ustawy, uwzględniając w
szczególności właściwości danego obiektu budowlanego, takie jak przeznaczenie, sposób użytkowania,
usytuowanie, rozmiary, sposób i zakres oddziaływania
na otoczenie i złożoność rozwiązań technicznych oraz
rodzaj i specyfikę obiektu budowlanego.
2. Z projektu budowlanego zawierającego obiekty budowlane lub ich części niejawne, służące obronności i
bezpieczeństwu państwa, powinny być wyłączone
części projektu zawierające układy funkcjonalne, technologiczne, parametry techniczne, dane o wyposażeniu oraz inne mogące ujawnić charakter, przeznaczenie i nazwę obiektu budowlanego. Zakres wyłączenia
określa inwestor zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych oraz umowami i porozumieniami międzynarodowymi.
§ 8 [Części: opisowa i rysunkowa]
1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien zawierać część opisową oraz część rysunkową
sporządzoną na kopii mapy do celów projektowych
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.
2. Część opisowa, o której mowa w ust. 1, sporządzona z uwzględnieniem § 7, powinna określać:
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1) przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt
budowlany ‒ zakres całego zamierzenia, a w razie
potrzeby kolejność realizacji obiektów;
2) istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu
z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiórek
obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego
użytkowania;
3) projektowane zagospodarowanie działki lub terenu,
w tym urządzenia budowlane związane z obiektami
budowlanymi, układ komunikacyjny, w tym określający
parametry techniczne dróg pożarowych, sieci i urządzenia uzbrojenia terenu zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, ukształtowanie terenu i
zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części
rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub
terenu;
4) zestawienie powierzchni poszczególnych części
zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak:
powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejących
obiektów budowlanych, powierzchnie dróg, parkingów,
placów i chodników, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych części
terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzją o
warunkach zabudowy albo decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
5) dane informujące, czy działka lub teren, na którym
jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do
rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na
podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
6) dane określające wpływ eksploatacji górniczej na
działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego;
7) informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz
higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrębnymi;
8) inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robót budowlanych;
9) w przypadku budynków ‒ powierzchnię zabudowy, o której mowa w pkt 4, określanej zgodnie z
zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczącej
określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w załączniku do
rozporządzenia.
3. Część rysunkowa, sporządzona na mapie, z
uwzględnieniem § 7, powinna określać:
1) orientację położenia działki lub terenu w stosunku
do sąsiednich terenów i stron świata;
2) granice działki budowlanej lub terenu, usytuowanie,
obrys i układ istniejących i projektowanych obiektów
budowlanych, w tym urządzeń budowlanych z nimi
związanych, z oznaczeniem wejść i wjazdów oraz
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liczby kondygnacji, charakterystycznych rzędnych,
wymiarów i wzajemnych odległości obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych oraz ich przeznaczenia,
w nawiązaniu do istniejącej zabudowy terenów sąsiednich, rodzaj i zasięg uciążliwości, zasięg obszaru
ograniczonego użytkowania, układ komunikacji wewnętrznej przedstawiony w nawiązaniu do istniejącej i
projektowanej komunikacji zewnętrznej, określający
układ dróg wewnętrznych, dojazdów, bocznic kolejowych, parkingów, placów i chodników, w miarę potrzeby przekroje oraz profile elementów tego układu, charakterystyczne rzędne i wymiary, a także oznaczenie
przebiegu dróg pożarowych oraz dojść łączących wyjścia z obiektów budowlanych z drogą pożarową;
3) ukształtowanie terenu, z oznaczeniem zmian w
stosunku do stanu istniejącego, a w razie potrzeby
charakterystyczne rzędne i przekroje pionowe terenu;
4) ukształtowanie zieleni, z oznaczeniem istniejącego
zadrzewienia podlegającego adaptacji lub likwidacji,
oraz układ projektowanej zieleni wysokiej i niskiej, a w
razie potrzeby charakterystyczne rzędne i przekroje
pionowe terenu;
5) urządzenia przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, w tym rodzaj i wielkość źródeł, usytuowanie
stanowisk czerpania wody i dojazd do nich dla samochodów straży pożarnej oraz charakterystyczne rzędne i wymiary;
6) układ sieci i instalacji uzbrojenia terenu, przedstawiony z przyłączami do odpowiednich sieci zewnętrznych i wewnętrznych oraz urządzeń budowlanych, w
tym: wodociągowych, ujęć wody ze strefami ochronnymi, cieplnych, gazowych i kanalizacyjnych lub służących do oczyszczania ścieków, oraz określający
sposób odprowadzania wód opadowych, z podaniem
niezbędnych profili podłużnych, spadków, przekrojów
przewodów oraz charakterystycznych rzędnych, wymiarów i odległości, wraz z usytuowaniem przyłączy,
urządzeń i punktów pomiarowych;
7) układ linii lub przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz związanych z nim urządzeń technicznych, przedstawiony w powiązaniu z sieciami zewnętrznymi, z oznaczeniem miejsca i rzędnych w miarę potrzeby, przyłączenia do sieci zewnętrznych i złączy z instalacją obiektów budowlanych oraz charakterystycznych elementów, punktów pomiarowych, symboli i wymiarów;
8) w razie potrzeby rezerwę i podział terenu wynikający z programu całego zamierzenia budowlanego oraz
przewidywanej rozbudowy;
9) granice obszaru terenu zamkniętego i zewnętrznych
stref ochronnych, na którym znajdują się obiekty budowlane służące obronności i bezpieczeństwu państwa.
§ 9 [Dodatkowe rysunki] Dane, o których mowa w §
8 ust. 3, mogą być zamieszczone na dodatkowych
rysunkach, jeżeli poprawi to czytelność projektu zagospodarowania działki lub terenu. W razie konieczności
przedstawienia układu sieci i instalacji zewnętrznych
na oddzielnych rysunkach, należy do projektu załączyć
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zbiorczy rysunek koordynacyjny uzbrojenia działki lub
terenu.
§ 10 [Skala] Projekt zagospodarowania działki lub
terenu powinien być sporządzony na kopii mapy do
celów projektowych, o której mowa w § 8 ust. 1, w
skali dostosowanej do rodzaju i wielkości obiektu lub
zamierzenia budowlanego i zapewniającej jego czytelność.
§ 11 [Opis techniczny]
1. Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego powinien zawierać zwięzły opis techniczny oraz
część rysunkową.
2. Opis techniczny, o którym mowa w ust. 1, sporządzony z uwzględnieniem § 7, powinien określać:
1) przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, jego
charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość,
długość, szerokość i liczbę kondygnacji;
2) w stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych - zestawienie powierzchni użytkowych obliczanych według Polskiej
Normy, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 9, z
uwzględnieniem następujących zasad:
a) przez lokal mieszkalny należy rozumieć wydzielone trwałymi ścianami w obrębie budynku pomieszczenie lub zespół pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich
potrzeb mieszkaniowych,
b) powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej lub większej od 2,20 m
należy zaliczać do obliczeń w 100%, o wysokości
równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od
2,20 m ‒ w 50%, natomiast o wysokości mniejszej
od 1,40 m pomija się całkowicie;
3) formę architektoniczną i funkcję obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagań,
o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;
4) układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące
obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, a dla
konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce ‒ wyniki ewentualnych badań doświadczalnych,
rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych
elementów konstrukcji obiektu, kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji
górniczej,
rozwiązania
konstrukcyjnomateriałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród
budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy,
przebudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opiAiM PROPERTY
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su technicznego należy dołączyć ocenę techniczną
obejmującą aktualne warunki geotechniczne i stan
posadowienia obiektu;
5) w stosunku do obiektu budowlanego użyteczności
publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego ‒
sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w
szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;
6) w stosunku do obiektu budowlanego usługowego,
produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane
technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem obiektu i
jego rozwiązaniami budowlanymi;
7) w stosunku do obiektu budowlanego liniowego rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuż
jego trasy, oraz rozwiązania techniczno-budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczególnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych;
8) rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia
budowlano-instalacyjnego, zapewniające użytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w
szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: wodociągowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, gazowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji obiektu
budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń, przy
czym należy przedstawić:
a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych - założone parametry klimatu wewnętrznego z powołaniem przepisów techniczno-budowlanych oraz przepisów dotyczących racjonalizacji użytkowania energii,
b) dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych
podstawowych urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie
wartości mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami;
9) rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych
urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzących całość technicznoużytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu
obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych,
mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem;
10) charakterystykę energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. z 2017
r. poz. 1498 oraz z 2018 r. poz. 138), określającą w
zależności od potrzeb:
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a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń
zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego
stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku,
b) w przypadku budynku wyposażonego w instalacje
ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze ‒ właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w
tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród
przezroczystych i innych,
c) parametry sprawności energetycznej instalacji
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub
chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ
na gospodarkę energetyczną budynku,
d) dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności
energii
zawarte
w
przepisach
technicznobudowlanych;
11) dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sąsiednie pod względem:
a) zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i
sposobu odprowadzania ścieków,
b) emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów,
pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i
zasięgu rozprzestrzeniania się,
c) rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,
d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego,
pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się,
e) wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne
- mając na uwadze, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywać ograniczenie lub eliminację wpływu obiektu budowlanego na
środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami;
12) w stosunku do budynku - analizę możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w
energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze
źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub
chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy
opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych, w rozumieniu przepisów Prawa
energetycznego, oraz pompy ciepła, określającą:
a) roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody
użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków,
b) dostępne nośniki energii,
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c) (uchylona),
d) wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do
analizy porównawczej:
- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub
- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,
e) obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię,
f) wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię;
13) warunki ochrony przeciwpożarowej określone w
odrębnych przepisach.
3. Analiza, o której mowa w ust. 2 w pkt 12, może zostać przeprowadzona dla wszystkich znajdujących się
na tym samym obszarze budynków o tym samym
przeznaczeniu i o podobnych parametrach technicznoużytkowych.
§ 12 [Opis części rysunkowej]
1. Część rysunkowa, o której mowa w § 11 ust. 1, sporządzona z uwzględnieniem § 7, powinna przedstawiać:
1) elewacje w liczbie dostatecznej do wyjaśnienia formy architektonicznej obiektu budowlanego oraz jego
wyglądu zewnętrznego ze wszystkich widocznych
stron, z określeniem graficznym lub opisowym na rysunku wyrobów wykończeniowych i kolorystyki elewacji;
2) rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów
obiektu budowlanego, w tym widok dachu lub przekrycia oraz przekroje, a dla obiektu liniowego ‒ przekroje
normalne i podłużne (profile), przeprowadzone w charakterystycznych miejscach obiektu budowlanego,
konieczne do przedstawienia:
a) układu funkcjonalno-przestrzennego obiektu budowlanego,
b) rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych obiektu budowlanego i jego powiązania z podłożem oraz przyległymi obiektami budowlanymi,
c) położenia sytuacyjno-wysokościowego i skrajnych
parametrów instalacji i urządzeń technologicznych,
związanych lub mających wpływ na konstrukcję obiektu budowlanego, funkcjonowanie instalacji i urządzeń
oraz bezpieczeństwo ich użytkowania,
d) budowli przemysłowych i innych tworzących samonośną całość techniczno-użytkową, jak komin, zbiornik, kolumna rafineryjna, z uwzględnieniem niezbędnych wymiarów, w tym zewnętrznych w rzucie poziomym i pionowym
- z nawiązaniem do poziomu terenu, przestrzeni wewnętrznych obiektu budowlanego, w szczególności
pomieszczeń, rodzaju konstrukcji, przekrojów jego
elementów, a także instalacji oraz gabarytów (obrysu)
urządzeń technologicznych, o których mowa w lit. c;
3) w stosunku do budynku ogrzewanego, wentylowanego i klimatyzowanego ‒ rozwiązania konstrukcyjnomateriałowe przegród zewnętrznych wraz z niezbędnymi szczegółami budowlanymi, mającymi wpływ na
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właściwości cieplne i szczelność powietrzną przegród,
jeżeli ich odwzorowanie nie było wystarczające na
rysunkach, o których mowa w pkt 2;
4) podstawowe urządzenia instalacji ogólnotechnicznych i technologicznych lub ich części, jeżeli ich odwzorowanie nie było wystarczające na rysunkach, o
których mowa w pkt 2;
5) zasadnicze elementy wyposażenia technicznego,
ogólnobudowlanego, umożliwiającego użytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem,
w tym:
a) instalacje: wodociągowe, kanalizacyjne, ogrzewcze,
wentylacyjne, chłodnicze, klimatyzacyjne i gazowe,
b) instalacje i urządzenia budowlane: elektryczne i
telekomunikacyjne oraz instalację piorunochronną,
c) instalacje i urządzenia budowlane ochrony przeciwpożarowej określone w przepisach odrębnych
- wraz ze sposobem powiązania instalacji obiektu budowlanego bezpośrednio z sieciami (urządzeniami)
zewnętrznymi albo z instalacjami zewnętrznymi na
zagospodarowywanym terenie oraz związanymi z nimi
urządzeniami technicznymi, uwidocznione na rzutach i
przekrojach pionowych obiektu budowlanego, co najmniej w formie odpowiednio opisanych schematów lub
przedstawione na odrębnych rysunkach.
2. Część rysunkowa powinna być zaopatrzona w niezbędne oznaczenia graficzne i wyjaśnienia opisowe
umożliwiające jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego. Dotyczy to także klas odporności ogniowej
elementów budowlanych, stanowiących oddzielenia
przeciwpożarowe oraz obudowy dróg ewakuacyjnych.
3. Opracowanie części rysunkowej projektu budowlanego obiektu liniowego należy dostosować odpowiednio do charakteru i specyfiki funkcjonalnej i technicznej
obiektu.
4. Część rysunkowa projektu przebudowy, rozbudowy
lub nadbudowy obiektu budowlanego powinna wyróżniać graficznie stan istniejący.
§ 13 [Skala]
1. Część rysunkowa projektu architektonicznobudowlanego powinna być, z zastrzeżeniem ust. 2,
sporządzona w skali dostosowanej do specyfiki i charakteru obiektu budowlanego oraz stopnia dokładności

oznaczeń graficznych na rysunkach, jednak nie mniejszej niż:
1) 1:200 dla obiektów budowlanych o dużych rozmiarach;
2) 1:100 dla pozostałych obiektów budowlanych i ich
wydzielonych części;
3)(uchylony)
2. W stosunku do obiektu budowlanego liniowego należy dobierać skale rysunków dostosowane do długości obiektu i umożliwiające odwzorowanie obiektu z
dokładnością zapewniającą czytelność projektu budowlanego.
§ 13a [Zakres informacji o obszarze oddziaływania] Informacja o obszarze oddziaływania obiektu zawiera:
1) wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania obiektu;
2) zasięg obszaru oddziaływania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo informację, że
obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na
działce lub działkach, na których został zaprojektowany.
ROZDZIAŁ 3. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE.
§ 14 [Wniosek o pozwolenie na budowę] Do wniosku o pozwolenie na budowę lub odrębnego wniosku o
zatwierdzenie projektu budowlanego, złożonego przed
dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się
przepisy dotychczasowe.
§ 15 [Zasady obliczania] Przepisu § 11 ust. 2 pkt 2,
dotyczącego zasad obliczania powierzchni użytkowej,
nie stosuje się przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków
mieszkalnych jednorodzinnych i lokali mieszkalnych,
jeżeli zasady te nie były stosowane w tych budynkach i
lokalach oddanych do użytkowania przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.
§ 16 [Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w
życie z dniem 29 kwietnia 2012 r.3)

ZAŁĄCZNIK WYKAZ POLSKICH NORM POWOŁANYCH W ROZPORZĄDZENIU.
Miejsce
normy
1 2
Lp.

powołania
Numer normy

1
2
§ 6 ust. 4
3
4
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3
PN-EN ISO
4157-1:2001
PN-EN ISO
4157-2:2001
PN-EN ISO
4157-3:2001
PN-EN
ISO
6284:2001

Tytuł normy (zakres powołania)
4
Rysunek budowlany ‒ ‒ Systemy oznaczeń ‒ ‒ Część 1: Budynki i
części budynków
Rysunek budowlany ‒ ‒ Systemy oznaczeń ‒ ‒ Część 2: Nazwy i
numery pomieszczeń
Rysunek budowlany ‒ ‒ Systemy oznaczeń ‒ ‒ Część 3:
Identyfikatory pomieszczeń
ISO
Rysunek budowlany ‒ Oznaczanie odchyłek granicznych
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5
6
7
8
9

PN-EN
ISO
11091:2001
PN-B01025:2004
PN-B01027:2002
PN-B01029:2000
PN-ISO
§ 8 ust. 2 pkt 9
9836: 1997

ISO
Rysunek budowlany ‒ ‒ Projekty zagospodarowania terenu
Rysunek budowlany ‒ ‒ Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno-budowlanych
Rysunek budowlany ‒ ‒ Oznaczenia graficzne stosowane w
projektach zagospodarowania działki lub terenu
Rysunek budowlany ‒ ‒ Zasady wymiarowania na rysunkach
architektoniczno-budowlanych
Właściwości użytkowe w budownictwie ‒ Określanie i obliczanie
wskaźników powierzchniowych i kubaturowych

USTAWA
z dnia 16 września 2011 r.

o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
Dz.U.2011.232.1377
Ustawa obowiązuje od 29.04.2012r
WYPISY
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa reguluje zasady ochrony praw nabywcy, wobec którego deweloper zobowiązuje się do
ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego
i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, albo
do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości
zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość.
Art. 2. 1. Ustawa określa:
1) środki ochrony wpłat dokonywanych przez nabywcę;
2) zasady i tryb zawierania umów deweloperskich;
3) obowiązki przedkontraktowe dewelopera;
4) treść umowy deweloperskiej;
5) prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej;
6) zasady postępowania ze środkami nabywcy w
przypadku upadłości dewelopera.
Art. 22. 1. Umowa deweloperska zawiera w szczególności:
1) określenie stron, miejsca i daty podpisania umowy
deweloperskiej;
AiM PROPERTY
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2) cenę nabycia prawa, o którym mowa w art. 1;
3) informację o nieruchomości, na której przeprowadzone ma być przedsięwzięcie deweloperskie obejmującą informację o powierzchni działki, stanie
prawnym nieruchomości, w szczególności oznaczenie właściciela lub użytkownika wieczystego, istniejących na niej obciążeniach hipotecznych i służebnościach;
4) określenie położenia oraz istotnych cech domu
jednorodzinnego, będącego przedmiotem umowy
deweloperskiej, lub budynku, w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem tej
umowy;
5) określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w
budynku;
6) określenie powierzchni i układu pomieszczeń
oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do
których wykonania zobowiązuje się deweloper;
7) termin przeniesienia na nabywcę prawa, o którym
mowa w art. 1;
8) wysokość i terminy lub warunki spełniania świadczeń pieniężnych przez nabywcę na rzecz dewelopera;
9) informacje dotyczące:
a) mieszkaniowego rachunku powierniczego, a w
szczególności numer rachunku, zasady dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rae-mail: zdzislaw.malecki@aimproperty.pl
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chunku oraz informację o kosztach prowadzenia rachunku,
b) gwarancji bankowej, a w szczególności nazwę banku, gwarantowaną kwotę oraz termin obowiązywania
gwarancji albo
c) gwarancji ubezpieczeniowej, a w szczególności
nazwę ubezpieczyciela, gwarantowaną kwotę oraz
termin obowiązywania gwarancji;
10) numer pozwolenia na budowę oraz oznaczenie
organu, który je wydał oraz informację czy jest ostateczne lub czy jest zaskarżone;
11) termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych danego przedsięwzięcia deweloperskiego;
12) określenie warunków odstąpienia od umowy deweloperskiej, o których mowa w art. 29, a także warunków zwrotu środków pieniężnych wpłaconych przez
nabywcę w razie skorzystania z tego prawa;
13) określenie wysokości odsetek i kar umownych dla
stron umowy deweloperskiej;
14) wskazanie sposobu pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
15) oświadczenie nabywcy o odbiorze prospektu informacyjnego wraz z załącznikami i zapoznaniu się
przez nabywcę z ich treścią, w tym poinformowaniu
nabywcy przez dewelopera o możliwości zapoznania
się z dokumentami, o których mowa w art. 21;
16) termin i sposób zawiadomienia nabywcy o odbiorze lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
17) informację o zgodzie banku na bezobciążeniowe
wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i przeniesienie
jego własności po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę,
jeżeli takie obciążenie istnieje;
18) zobowiązanie dewelopera do wybudowania budynku, wyodrębnienia lokalu mieszkalnego i przeniesienia prawa własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na nabywcę, albo
przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości
wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu
jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość
lub przeniesienia ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z
części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych.
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2. W przypadku zmian, które nastąpiły w treści prospektu informacyjnego lub załączniku w czasie pomiędzy doręczeniem prospektu informacyjnego wraz
z załącznikami, a podpisaniem umowy deweloperskiej, w treści umowy deweloperskiej postanowienia
wynikające z tych zmian podkreśla się wyraźnie w
sposób jednoznaczny i widoczny.
3. Zmiany w treści umowy deweloperskiej, o których
mowa w ust. 2, wiążą nabywcę tylko wtedy, gdy wyraził zgodę na włączenie ich do treści umowy.
Art. 35. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z
późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 34 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Minister właściwy do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego, uwzględniając zawartość projektu budowlanego
w celu zapewnienia czytelności danych;
2) szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych
warunków posadawiania obiektów budowlanych,
uwzględniając przydatność gruntu na potrzeby projektowanego obiektu i jego charakteru oraz zakwalifikowania go do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.”;
2) w art. 57 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W przypadku zawiadomienia o zakończeniu
budowy lub złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego
lub budynku z częścią mieszkalną, w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych
lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 34
ust. 6 pkt 1.”.
……………………..
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