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Art. 1. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó∏-
dzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119,
poz. 1116, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 1 po ust. 1 dodaje si´ ust. 11 w brzmieniu:

„11. Spó∏dzielnia mieszkaniowa nie mo˝e odnosiç
korzyÊci majàtkowych kosztem swoich cz∏on-
ków, w szczególnoÊci z tytu∏u przekszta∏ceƒ
praw do lokali.”;

2) w art. 12:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na pisemne ˝àdanie cz∏onka, któremu przy-
s∏uguje spó∏dzielcze lokatorskie prawo do
lokalu mieszkalnego, spó∏dzielnia jest obo-
wiàzana zawrzeç z tym cz∏onkiem umow´
przeniesienia w∏asnoÊci lokalu po dokona-
niu przez niego:

1) sp∏aty przypadajàcej na ten lokal cz´Êci
zobowiàzaƒ spó∏dzielni zwiàzanych z bu-
dowà, o których mowa w art. 10 ust. 1
pkt 1, w tym w szczególnoÊci odpowied-
niej cz´Êci zad∏u˝enia kredytowego spó∏-
dzielni wraz z odsetkami, a je˝eli spó∏-
dzielnia skorzysta∏a z pomocy uzyskanej
ze Êrodków publicznych lub z innych
Êrodków — sp∏aty przypadajàcej na ten
lokal cz´Êci umorzenia kredytu w kwocie
podlegajàcej odprowadzeniu przez spó∏-
dzielni´ do bud˝etu paƒstwa,

2) sp∏aty zad∏u˝enia z tytu∏u op∏at, o których
mowa w art. 4 ust. 1.”,

b) po ust. 11 dodaje si´ ust. 12 w brzmieniu:

„12. Spó∏dzielnia mieszkaniowa zawiera umow´,
o której mowa w ust. 1, w terminie 6 miesi´-
cy od dnia z∏o˝enia wniosku przez osob´
uprawnionà, chyba ˝e nieruchomoÊç posia-
da nieuregulowany stan prawny w rozumie-
niu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami lub
spó∏dzielni nie przys∏uguje prawo w∏asnoÊci

lub u˝ytkowania wieczystego gruntu, na
którym wybudowa∏a sama budynek lub wy-
budowali go jej poprzednicy prawni.”;

3) w art. 1714 ust. 1 i 11 otrzymujà brzmienie:

„1. Na pisemne ˝àdanie cz∏onka lub osoby nieb´-
dàcej cz∏onkiem spó∏dzielni, którym przys∏ugu-
je spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe prawo do lokalu,
spó∏dzielnia mieszkaniowa jest obowiàzana
zawrzeç umow´ przeniesienia w∏asnoÊci loka-
lu po dokonaniu przez niego:

1) sp∏aty przypadajàcych na ten lokal cz´Êci zo-
bowiàzaƒ spó∏dzielni zwiàzanych z budowà,
w tym w szczególnoÊci odpowiedniej cz´Êci
zad∏u˝enia kredytowego spó∏dzielni wraz
z odsetkami,

2) sp∏aty zad∏u˝enia z tytu∏u op∏at, o których
mowa w art. 4 ust. 1.

11. Spó∏dzielnia mieszkaniowa zawiera umow´,
o której mowa w ust. 1, w terminie 6 miesi´cy
od dnia z∏o˝enia wniosku przez osob´ upraw-
nionà, chyba ˝e nieruchomoÊç posiada nieure-
gulowany stan prawny w rozumieniu art. 113
ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gos-
podarce nieruchomoÊciami lub spó∏dzielni nie
przys∏uguje prawo w∏asnoÊci lub u˝ytkowania
wieczystego gruntu, na którym wybudowa∏a
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 nast´puje w trybie
przepisów Kodeksu post´powania
w sprawach o wykroczenia.”;

5) art. 461 otrzymuje brzmienie:

„Art. 461. Wp∏ywy ze sp∏at przypadajàcej na lokal
cz´Êci umorzenia kredytu, o ile spó∏-
dzielnia skorzysta∏a ze Êrodków publicz-
nych lub innych Êrodków, przeznacza
si´ na sp∏at´ podlegajàcego odprowa-
dzeniu do bud˝etu paƒstwa umorzenia
kredytu obcià˝ajàcego ten lokal.”;

6) art. 491 otrzymuje brzmienie:

„Art. 491. Osoba, która na podstawie ustawy mo-
˝e ˝àdaç ustanowienia prawa odr´bnej
w∏asnoÊci lokalu, w razie bezczynnoÊci
spó∏dzielni, mo˝e wystàpiç do sàdu
z powództwem na podstawie art. 64 Ko-
deksu cywilnego w zwiàzku z art. 1047
§ 1 Kodeksu post´powania cywilnego.
Koszty sàdowe oraz koszty zast´pstwa
procesowego pokrywa spó∏dzielnia.”.

1779

USTAWA

z dnia 18 grudnia 2009 r.

o zmianie ustawy o spó∏dzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustaw´ z dnia 30 listopada

1995 r. o pomocy paƒstwa w sp∏acie niektórych kredytów
mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz
refundacji bankom wyp∏aconych premii gwarancyjnych
i ustaw´ z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy
o spó∏dzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63,
poz. 591, z 2005 r. Nr 72, poz. 643, Nr 122, poz. 1024,
Nr 167, poz. 1398 i Nr 260, poz. 2184, z 2006 r. Nr 165,
poz. 1180, z 2007 r. Nr 125, poz. 873, z 2008 r. Nr 235,
poz. 1617 oraz z 2009 r. Nr 65, poz. 545, Nr 117, poz. 988
i Nr 202, poz. 1550.
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Art. 2. W ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o po-
mocy paƒstwa w sp∏acie niektórych kredytów miesz-
kaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz re-
fundacji bankom wyp∏aconych premii gwarancyjnych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115, z póên. zm.3)) po
art. 11a dodaje si´ art. 11d i 11e w brzmieniu:

„Art. 11d. Przekszta∏cenie spó∏dzielczego lokator-
skiego prawa do lokalu na w∏asnoÊciowe
prawo do lokalu, o którym mowa w art. 10
ust. 1 pkt 3 i 5 oraz w art. 11 ust. 6, nast´-
puje w drodze zawarcia mi´dzy cz∏onkiem
a spó∏dzielnià umowy o ustanowienie
spó∏dzielczego w∏asnoÊciowego prawa do
lokalu, w terminie 3 miesi´cy od dnia z∏o-
˝enia przez cz∏onka wniosku o przekszta∏-
cenie tego prawa. Umowa powinna byç
zawarta pod rygorem niewa˝noÊci w for-
mie pisemnej.

Art. 11e. 1. Spó∏dzielnia zawiera umow´ o przenie-
sienie prawa w∏asnoÊci lokalu mieszkal-
nego, o której mowa w art. 10 ust. 1
pkt 3 i 5 oraz w art. 11 ust. 6, w terminie
3 miesi´cy od dnia z∏o˝enia wniosku
przez osob´ uprawnionà, chyba ˝e nie-
ruchomoÊç posiada nieuregulowany
stan prawny w rozumieniu art. 113
ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoÊciami (Dz. U.
z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z póên. zm.4))
lub spó∏dzielni nie przys∏uguje prawo
w∏asnoÊci lub u˝ytkowania wieczystego
gruntu, na którym wybudowa∏a sama
budynek lub wybudowali go jej po-
przednicy prawni.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, bieg-
nie od dnia wejÊcia w ˝ycie uchwa∏y za-
rzàdu okreÊlajàcej przedmiot odr´bnej
w∏asnoÊci lokali, o której mowa
w art. 42 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o spó∏dzielniach mieszkanio-
wych, albo od dnia uprawomocnienia
si´ orzeczenia sàdu, w przypadku gdy
uchwa∏a ta zosta∏a zaskar˝ona do sà-
du.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmia-
nie ustawy o spó∏dzielniach 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 si´ art. 7 ust. 2—6 i art. 8.

Art. 4. 1. W przypadku wniosków z∏o˝onych:

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 brzmie-
niu obowiàzujàcym 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 usta-
wy, o której mowa w art. 1

— spó∏dzielnia jest obowiàzana, po spe∏nieniu wa-
runków, 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 w∏asnoÊci lokalu w terminie do dnia
30 czerwca 2010 r.

2. W razie niepodj´cia przez zarzàd spó∏dzielni
uchwa∏y okreÊlajàcej przedmiot odr´bnej w∏asnoÊci
lokali, o której mowa w art. 42 ustawy wymienionej
w art. 1, albo zaskar˝enia uchwa∏y do sàdu, spó∏dziel-
nia jest obowiàzana do zawarcia umowy o przeniesie-
nie w∏asnoÊci lokalu w terminie 3 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie uchwa∏y zarzàdu albo od dnia uprawo-
mocnienia si´ orzeczenia sàdu. W razie bezczynnoÊci
spó∏dzielni, stosuje si´ art. 491 ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

3. W przypadku gdy spó∏dzielni nie przys∏uguje
prawo w∏asnoÊci lub u˝ytkowania wieczystego grun-
tu, na którym wybudowa∏a budynek albo wybudowa-
li go jej poprzednicy prawni, lub nieruchomoÊç posia-
da nieuregulowany stan prawny w rozumieniu
art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gos-
podarce nieruchomoÊciami, wniosek, o którym mowa
w ust. 1, uznaje si´ za z∏o˝ony w trybie art. 6 niniejszej
ustawy.

4. Wnioski, o których mowa w ust. 1, dotyczàce
przekszta∏cenia spó∏dzielczego w∏asnoÊciowego pra-
wa do lokalu oraz o przeniesieniu u∏amkowego udzia-
∏u we wspó∏w∏asnoÊci wielostanowiskowego gara˝u,
w przypadku, o którym mowa w ust. 3, pozostawia si´
bez rozpatrzenia.

5. Wynagrodzenie notariusza za ogó∏ czynnoÊci
notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy,
o której mowa w ust. 1, oraz koszty sàdowe w post´-
powaniu wieczystoksi´gowym obcià˝ajà wniosko-
dawc´, na rzecz którego spó∏dzielnia dokonuje prze-
niesienia w∏asnoÊci lokalu.

6. Wynagrodzenie notariusza za ogó∏ czynnoÊci
notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy,
o której mowa w ust. 1, wynosi 1/4 minimalnego wy-
nagrodzenia za prac´, o którym mowa w ustawie
z dnia 10 paêdziernika 2002 r. o minimalnym wynagro-
dzeniu za prac´ (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 istniejàcych w dniu wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy spó∏dzielczych w∏asnoÊciowych praw
do lokali oraz praw do miejsc postojowych w wielo-
stanowiskowych lokalach gara˝owych stosuje si´
przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie
ustawy o spó∏dzielniach mieszkaniowych oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw, z uwzgl´dnieniem prze-
pisów niniejszej ustawy.

———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 213, poz. 2157, z 2005 r.
Nr 94, poz. 786, z 2006 r. Nr 53, poz. 385 i Nr 249,
poz. 1828, z 2008 r. Nr 223, poz. 1459 i Nr 237, poz. 1650
oraz z 2009 r. Nr 30, poz. 190, Nr 65, poz. 545 i Nr 222,
poz. 1752.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r.
Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459,
z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708 i Nr 220,
poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59,
poz. 369 i Nr 220, poz. 1412 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100,
Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279
i 1281 i Nr 206, poz. 1590.
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2. Z dniem 31 lipca 2007 r. umowa o budow´ loka-
lu, zawarta na podstawie art. 173 ustawy, o której mo-
wa w art. 1, w brzmieniu obowiàzujàcym do tego
dnia, staje si´ umowà o budow´ lokalu w rozumieniu
art. 18 ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu
nadanym jej ustawà z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmia-
nie ustawy o spó∏dzielniach mieszkaniowych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.

3. Z dniem 31 lipca 2007 r. ekspektatywa spó∏dziel-
czego w∏asnoÊciowego prawa do lokalu staje si´ eks-
pektatywà prawa odr´bnej w∏asnoÊci lokalu.

4. Do spraw sàdowych toczàcych si´ i niezakoƒ-
czonych prawomocnym orzeczeniem stosuje si´ prze-
pisy dotychczasowe.

Art. 6. 1. Do dnia 31 grudnia 2012 r. na pisemne
˝àdanie cz∏onka spó∏dzielni, któremu przys∏uguje
spó∏dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalne-
go, po dokonaniu przez tego cz∏onka sp∏at, o których
mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1,
spó∏dzielnia jest obowiàzana dokonaç przekszta∏cenia
przys∏ugujàcego mu prawa na spó∏dzielcze w∏asno-
Êciowe prawo do lokalu, w przypadku gdy:

1) spó∏dzielni nie przys∏uguje prawo w∏asnoÊci lub
u˝ytkowania wieczystego gruntu, na którym wybu-
dowa∏a sama lub jej poprzednicy prawni budynek,
w którym znajduje si´ lokal obj´ty ˝àdaniem, albo

2) lokal znajduje si´ w budynku po∏o˝onym na nieru-
chomoÊci, dla której nie zosta∏ okreÊlony przed-
miot odr´bnej w∏asnoÊci lokali na podstawie
uchwa∏y zarzàdu, o której mowa w art. 42 ustawy,
o której mowa w art. 1, lub uchwa∏a ta zosta∏a
zaskar˝ona do sàdu.

2. Realizacja ˝àdania, o którym mowa w ust. 1, na-
st´puje w drodze zawarcia mi´dzy cz∏onkiem a spó∏-
dzielnià umowy o ustanowienie spó∏dzielczego w∏as-
noÊciowego prawa do lokalu. Umowa powinna byç za-
warta pod rygorem niewa˝noÊci w formie pisemnej.

Art. 7. CzynnoÊci prawne, w wyniku których nastà-
pi∏o ustanowienie spó∏dzielczego w∏asnoÊciowego
prawa do lokalu, dokonane po dniu 31 lipca 2007 r.
bez zachowania formy aktu notarialnego, sà wa˝ne.

Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 30 grud-
nia 2009 r.
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