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RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Warszawa. ]3_|(),]7
Adam Bodnar

IV.7210.58.2017.KD
›Pan Andrzej Adamczyk

Minister Infrastruktury
i Budownictwa

Warszaw a

W dniu 20 lipca 2017r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych. ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy _
Prawo spółdzielcze. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 25 sierpnia
2017r. pod poz. l596 i weszła w Życie po upływie 14 dni od daty publikacji.

Punktem Wyjścia dla uchwalenia ww. ustawy był projekt rządowy przygotowany
przez Ministerswvo Infrastruktury i Budownictwa. zawarty w Druku Sejmowym Nr 1624.

który wpłynął do Sejmu 6 czerwca br. W dniu 7 lipca 2017r. Sejm uchwalił ustawę z
niewielkimi poprawkami zgłoszonymi w roku procesu legislacyjnego. W dniu 19 lipca 2017r.
Senat RP wprowadził do tekstu ustawy 34 poprawki. które w zasadniczy sposób Zmieniłyjej
dotychczasową treść. a w wielu przypadkach wykraczały poza materię dotychczas objętą
projektem, co zresztą było sygnalizowane przez legislatorów Z Biura Legislacyjnego Sejmu
podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Infrastruktury. które odbyło się 20 lipca ZOl7r. Mimo
tak zasadniczej ingerencji w treść projektowanej ustawy na ostatnim etapie jej uchwalenia
oraz wątpliwości co do zachowania wymogów prawidłowego proccdowania nad ustawą, Sejm
w dniu 20 lipca 2017r.. praktycznie bez żadnej dyskusji nad projektem uzupełnionym o

zaproponowane w uchwale Senatu poprawki. uchwalił ustawę.

Powyższe okoliczności, w jakich doszło do uchwalenia ustawy przywołuję
7 tego powodu. że brak uzasadnicnia projektu ustawy w zakresie zmodkaowanym
34 poprawkami Senatu @ zasadniczymi znaczeniu. W istocie uniemożliwia rozstrzygnięcie



licznych wątpliwości. jakie budzi Wykładnia uchwalonych przepisów, w oparciu o intencje i

cel ustawodawcy. Brak jest bowiem materiału. który pozwalałby te intencje i cel

ustawodawcy prawidłowo zidentyfikować. Ustawa przewiduje niezwykle krótka vucatia

legis. wynoszącą zaledwie 14 dni od dnia publikacji. a dodatkowo generalnie nakazuje

stosowac nowe przepisy do stanów faktycznych i prawnych. które nastąpiły przed jej

wejściem w życie. Stanowi ona również. w art. 10. ze do spraw "adowych wszczętych i

niezakończonych prawomocnym orzeczeniem przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje sie

jej przepisy. Przyjmuje także zasadę. że jakkolwiek spółdzielnie maja 12 miesięcy na

dostosowanie statutów do nowych regulacji. to jednak w razie sprzeczności pomiedzy

postanowieniami statutów spółdzielni a przepisami ustawy. przepisy tej ustawy stosuje się już

od momentu jej wejscia w życie. Ponieważ ustawa w sposób zasadniczy zmienia

dotychczasowy model funkcjonowania spóldzielczości mieszkaniowej (w szczególności

kwestie związane z nabywaniem i utrata członkostwa w spółdzielni, kwestie związane

z zarządem nieruchomościami. funkcjonowaniem funduszy spółdzielni oraz dysponowaniem

majątkiem spółdzielni mieszkaniowej), o czym będzie jeszcze mowa poniżej. powstaje

istotna obawa. że ustawa ta jest niezgodna z art. 2 Konstytucji RP,

a w szczególności z wynikająca z tego przepisu zasadą zaufania do państwa

i stanowionego przez to państwo prawa. Trybunał Konstytucyjny Wielokrotnie zwracał

uwagę. iż zapewnienie stosownego okresu na dostosowanie się obywateli do treści aktu

prawnego służy pewności prawa i zaufaniu do państwa i tworzonego przez nie prawa.

,.Odpowiedniość" racutiu legis może oznaczać konieczność nadania jej wymiaru czasowego.

przekraczającego 14 dni [orzeczenie z 2.03.l993r.. K 9/92. OTK 1993. cz. I. s. 60-74). W

każdym przypadku dlugość mania legis musi być dostosowana do treści ustanowionej

regulacji oraz możliwości pokierowania swoimi sprawami przez jej adresatow (Wyrok Z

4.01.2000r.. K 18/99. ZU 2000 ii'l). Wymóg zachowania odpowiedniej i'amtia legis

umożliwić ma zarówno zaznajomienie się z nowym prawem. jak i dokonanie odpowiednich

działań adaptacyjnych. w tym także chroniących adresata normy przed pogorszeniem jego

sytuacji. W zakresie posługiwania się vacalt'o legit ustawodawcy służy stosunkowo znaczny

margines swobody decyzji. Nie może być to jednak arbitralnośc' nieznajdująca dostatecznego

wyjaśnienia w motywach legislator-a i okolicznościach sprawy (zob. wyrok TK z 10 grudnia

2002 r.. sygn. K 27 02, OTK ZU nr 7/A/2002. poz, 92 oraz Wyrok TK z 1 czerwca 2004 r..

sygn. U 2/03. OTK ZU nr 6/A 2004. poz. 54).















rozbieżności te zostały usunięte: Sąd Najwyższy Sąd Najwyższy w dniu 37 marca 2014 r.
podjął uchwałę (sygn. akt lll CZP 123/13.Biul.SN 2014/3/7). w której zajął stanowisko. iż:

„Spółdzielnia nilesdmniowt/ może suniodnelni'e dokonywał (':ylllłOŚl'i pitekraczajqąi-c/i
zakres mgr/dego :a :ądu niema/ioniości'q unrpń/nq ((n-l_ 27 us!. 2 ustawi" : dnia 15 grudnia
2000 r. () spóld:ielniach l711€.VZkllliłDHj*C/I, [ez/n. [i”/(XL D:. U. : 2013 i:. po:. 12.72)", W
uzasadnieniu tej uchwały Sąd Najwyższy podkreślił. że współwłasność nieruchomości
wspolnej jest czynnikiem koniecznym. nierozerwalnie związanym z odrębną własnością
lokali. Nie ma możliwości jej zniesienia. co do elementów koniecznych (art. 3 ust. 1 zdanie
drugie ustawy o wlasności lokali). stąd też rozstrzyganie kolizji interesów współwłaścicieli
musi nastąpić w obrębie współwłasności przez stworzenie efektywnego mechanizmu
zarządzania. polegajacego m.in. na poskramianiu interesów poszczególnych współwłaścicieli
na rzecz ich interesu wspólnego. Sąd Najwyższy wskazał. że interes wspólny ma podstawowe
znaczenie również z punktu widzenia regulacji dotyczących sprawowania Zarzadu
nieruchomością wspólną przez spółdzielnię mieszkaniowa. Nie ma przy tym podstaw do
twierdzenia. Że ustawodawca nie uregulował zakresu takiego zarządu. W art. 27 ust. 2 ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych został wyłączony reżim zarzadzania przewidziany W

ustawie o własności lokali. w konsekwencji czego wprowadzono reżim uregulowany w
ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. nie zamieszczając przy tym odesłania do
stosowania przepisów kodeksu cywrlnego (a więc inaczej niż w art. 1 ust. 3 i art. 19 ustawy o
własności lokali).

Natomiast Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 19 paździemika 2015r. podjął W

składzie 7 sędziów uchwałę (sygn. akt II OPS 2/l5. opubl. w ONSAiWSA 10162116). która
rozstrzygnął. Że: „Spółdzielnia writes:/raniawa ugi-kommen :ur:ąd nieruchomością Wspólną
stanowiącą współwłasność spółdzielni. na podstawie art. 27 us!. 2 iii-tany : dnia 15 grudnia
2000 r. a rpółdjelniac/i mieszkaniowych (DZ.U. : 2013 r. 1101 1222 ze : ). posiada mul
prawnY da d_itrponmi'ania rq niemclmniaścią na [618 budowlane, w i-u:uniieniu art. jpkr H
ustawi! : dnia 7 lipca 1994 7”. - Prawo budowlane (D:. U. : 2010 i'. W 243. po:. 1623 ze zm.),
w :akresie ckvplaufaą/"i i iitiei'niania nieruchomości WSI/Hihi. W uzasadnieniu uchwały
Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił. że ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie
różnicuje działań spółdzielni mieszkaniowej. sprawującej Zarzad nieruchomościąwspólną na
podstawie art. 27 ust. 2 ustawy () społdZiclniach mieszkaniowych. na czynności zwykłego
Zarzadu [ czyiuiośei przekraczające zakres zwykłego zarządu. Jest to zrozumiałe. jeżeli



przyjmuje się. że zakres zarządu. o którym mowa w art. 27 ust. 2. dotyczy utrzymania i

eksploatacji nieruchomości wspolnej.

Wreszcie, konstytucyjność dotychczasowego rozwiązania została przesadzona w

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lutego 2015 r. (sygnakt K 60/13, OTK-A

2015 2/1 [. Dz.U.2015/201) Trybunał Konstytucyjny uznał że art. 27 ust. 2. 4 i 5 w związku z

art. 241 ust, 1 oraz Z art. 26 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest zgodny z art.

21 ust. 1, art. 31 ust. 3. art. 32 ust. l i art. 64 Konstytucji. a ponadto art. 27 ust. 2-5 w związku

z art. 34' ust. 1 oraz z art. 26 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowychjest zgodny z art.

58 ust. 1 Konstytucji. W uzasadnieniu wyroku Trybunał Konstytucyjny wskazał, że przy

ocenie zaskarżonej normy nie można tracić z pola widzenia. że unormowania dotyczace

wykonywania zarządu przez spółdzielnie oraz zmiany reżimu prawnego wykonywania

zarządu. w tym także przyznanie współwłaścicielom możliwości podjęcia większością głosów

uchwały pozbawiającej spółdzielnię mieszkaniową zarządu nieruchomością wspólna.

dokonywało się na tle kompleksowych zmian, które miały miejsce w sferze prawa

spółdzielczego. Wiele z nich było skutkiem kilkukrotnej ingerencji Trybunału

Konstytucyjnego Zmiany te polegały na wzmacnianiu praw właścicieli lokali

wyodrębnionych i osłabianiu pozycji spółdzielni mieszkaniowych. w tym także na rezygnacji

7 koncepcji zwiazania członkostwa W spółdzielni ze spółdzielczym własnościowym prawem

do lokalu i prawem odrębnej własności lokalu. Trybunał stwierdził. Że W omawianym

zakresie uzasadnieniem ograniczenia prawa własności jest konieczność ochrony wolności i

praw innych osób. Skomplikowany układ stosunków właścicieli wyodrębnionych lokali i

stosunków własnościowych spółdzielni. w tym także jej członków niebędących właścicielami

zamieszkiwanych nieruchomości, wymagał stosownego wyważenia interesów wskazanych

podmimów. Przepis art. 27 ust. 2 zdanie drugie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

utrzymujący zarząd spółdzielni mieszkaniowej po ustanowieniu odrębnej własności

pierwszego lokalu w budynku należącym wcześniej w całości do tej spółdzielni, należy

postrzegać jako przepis chroniący interesy jej członków, ktorzy nie są właścicielami

zajmowanych lokali mieszkalnych.

W świetle stanu prawnego. który został ukształtowany przez przytoczone wyżej

orzecznictwo, istotne wydaje się pytanie o uzasadnienie przez ustawodawcę dokonanych

zmian w przepisach oraz wskazanie powodów. dla których uznano. że akcentowane wyżej

względy nie przemawiają już za utrzymaniem dotychczasowych rozwiazan. Zasadne wydają

się ponadto sygnalizowane w pismach do Rzecznika obawy o sprawność zarządzania



nieruchomością wspolna. w szczególnosć o możliwość szybkiego podejmowania decyzji. a
także 0 Wpływ nowych regulacji na sprawy będące w dniu wejścia wżycie ustawy w toku.
Wiele spółdzielni mieszkaniowych podpisało już wcześniej umowy dotyczące remontów czy
inwestycji. które są rozłożone W czasie. a z uwagi na bezpośrednie działanie nowej ustawy nie
jest jasne. czy najeszcze niezrealizowane prace spółdzielnia powtnna obecnie uzyskać zgodę
wlascicieli wyrażoną w fonnic uchwaly, Nie są również pozbawione podstaw watpliwości
dotyczace organizowania _ obok dotychczas funkcjonujących walnych zgromadzeń › zebrań
właścicieli i ponoszenia związanych z tym kosztow.

Z. Stosownie do art. 27 ust.] zd. drugie znowelizowanej ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych, W przypadku sprawowania przez spółdzielnię mieszkaniowa zarządu
nieruchomościami wspólnymi. przepisów ustawy o wlasności lokali o zarządzie
nieruchomością wspólna nie stosuje się. z wyjatkiem an.22 oraz art. 29 ust. l i l a. które
stosuje się odpowiednio. Zgodnie zaś z art. 37 ust. 3 przepisów ustawy
o wlasności lokali (› wspólnocie mieszkaniowej i zebraniu wlascicieli nie stosuje się.
z zastrzeżeniem ust. 2, art. 24 l i art. 26. Do podjęcia uchwały. o której mowa w art. 22 ust. 2
i 4 ustawy o wlasnosci lokali. stosuje się odpowiednio przepisy tej ustawy. Zestawienie treści
przywołanych regulacji. zawierających konglomerat odeslań do przepisów ustawy o
własności lokali. swiadczy o tym. że w przypadku uchwal. o jakich mowa w an.22 o
własności lokali. nie stosuje się art. 24 i 35 ustawy o własności lokali. W efekcie. należy
uznać. że w braku wymaganej większości do podjęcia uchwały. zarządca nieruchomosci
został pozbawiony określonej w art. 24 ustawy o własności lokali możliwości żądania
rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. To zaś grozi sytuacja. w której zarządca nie będzie mógł
podjąć jakichkolwiek działań. nawet tych koniecznych. w tym takich. do jakich obligują go
np. decyzje administracyjne organu nadzoru budowlanego (albo innego rodzaju orzeczenia).
w zakresie zapewnienia prawidlowego utrzymania i eksploatacji nieruchomości wspólnej _
jeśli uzyskanie wymaganej większości dla podjęcia uchwały w tego typu kwestiach okaze się
niemożliwe.

Z kolei wlaściciclc wyodrębnionych lokali zostali pozbawieni możliwości zaskarżenia
do sądu uchwaly. podjętej w sprawach wymienionych w art. 22 ustawy o własności lokali. na
podstawie art. 25 ustawy o wlasności lokali. ktorego _ zgodnie z przywołanymi regulacjami
znowelizowanej ustawy _ nie stosuje sie. Nawet więc wówczas. gdy w ocenie własciciela
wyodrębnionego lokalu podjęta wiekszoscia głosów uchwala jest niezgodna z przepisami
prawa albo jeśli narusza ona zasady prawidlowego zarzadzania nieruchomością wspólna lub



w inny sposób narusza jego interesy. droga sądowa do dokonania weryfikacji uchwały

pozostaje dla tego właściciela zamknięta.

Konsekwencją przyjętych w nowelizowanej ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

odwołań do regulacji zawartych w ustawie o własności lokali Zdaje się więc być bardzo

poważne ograniczenie drogi sadowej w sprawach związanych z zarządem nieruchomością

Wspólna.

3. Nowe brzmienie otrzymał także art. 36 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Również regulacje przyjęte w tym przepisie budzą moje watpliwo. i. W pierwszej kolejności

niepokoi brak staranności redakcyjnej: wydaje sie. Że zawarty w ust. 3 obowiązek spółdzielni

zawiadomienia właścicieli lokali na piśmie o wyodrębnieniu własności ostatniego lokalu w

terminie 14 dni. stanowi powtórzenie identycznego obowiązku ustanowionego w art. 26 ust. ]

zd. drugie.

Po drugie. moje watpliwości wzbudza określenie skutku. jaki wywołuje uchwała

większości właścicieli lokali w budynku lub W budynkach położonych

w obrębie danej nieruchomości. że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu

nieruchomością wspólna stosuje się odpowiednio art. 27 ustawy. Co do zasady. z chwilą

wyodrębnienia ostatniego lokalu w budynku z mocy ustawy zastosowanie

w pełnym zakresie maja przepisy ustawy o własności lokali. Z tą zatem ehwtla ustaje zarząd

spółdzielni. sprawowany dotychczas jako zarząd powierzony zgodnie z art. 17 ustawy o

spółdzielniach mieszkaniowych. Wskazana na wstepie uchwała większość właścicieli może

jednak zadecydować o powierzeniu spółdzielni zarządu (dalszego) nieruchomos ią wspólną.

Nie wiadomo jednak. jaki skutek wywiera taka uchwała w stosunku do spółdzielni. która w

tym momencie jest już całkowicie odrębnym podmiotem od powstałej wspólnoty

mieszkaniowej. Czy podjęta przez większość właścicieli lokali uchwała jest dla niej wiążąca?

Można bowiem wyobrazić sobie również i takie sytuacje. w ktorych społdzielnia nie będzie

zainteresowana dalszym sprawowaniem zarządu nieruchomością

Z drugiej zaś strony nie wiadomo. czy po upływie 3 miesiecy. które w art. '.76 ust. 2

znowelizowanej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zostały zakreślone właścicielom

wyodrębnionych lokali na podjecie omawianej uchwaly. może ona jeszcze powierzyć zarzad

spółdzielni mieszkaniowej vi tym trybie. czy też możliwość taka zostaje całkowicie

wyłączona. Ustawa nie określa bowiem konsekwencji bezskutecznego upływu wskazanego

wyżej terminu 3 miesięcy.



Zasygnalizowane wątpliwości wywołują moją obawę. iż efektem działania nowych
regulacji może być ograniczenie zarówno właścicieli lokali. jak i spółdzielni mieszkaniowej.
jako odrębnego od powstałej Wspólnoty podmiotu prawa. w podejmowaniu swobodnych
decyzji co do powierzenia i sprawowania zarządu nieruchomością wspolna.

Uwagi powyższe przekazuję Panu Ministrowi działając na podstawie art I6 ust. l

ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. (: Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. thU. z 2017 r_. poz.
958) i zwracam się z prośbą o nadesłanie w3jaśnicń dotyczacych przedstawionych trudności

co do wykładni i praktycznego stosowania przepisów znowelizowanej ustawy o
spółdzielniach mieszkaniowych. a także o zajęcie stanowiska co do zasygnalizowanycli
wątpliwości natury konstytucyjnej,

Zalacznik:

Kopia pisma ZWiązku Rcwxzyjnego Spóldzielni Mieszkaniowych RP




