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USTAWA

z dnia 14 czerwca 2007 r.

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

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 w ust. 2 uchyla si´ pkt 11;

2) w art. 2 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Osobà bliskà w rozumieniu ustawy jest zst´p-
ny, wst´pny, rodzeƒstwo, dzieci rodzeƒstwa,
ma∏˝onek, osoba przysposabiajàca i przyspo-
sobiona oraz osoba, która pozostaje faktycznie
we wspólnym po˝yciu.”;

3) w art. 3:

a) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Cz∏onkiem spó∏dzielni mo˝e byç osoba
prawna, jednak˝e takiej osobie nie przys∏u-

guje spó∏dzielcze lokatorskie prawo do loka-
lu mieszkalnego.

4. WysokoÊç wpisowego nie mo˝e przekraczaç
wysokoÊci 1/4 minimalnego wynagrodzenia
za prac´, o którym mowa w ustawie z dnia
10 paêdziernika 2002 r. o minimalnym wy-
nagrodzeniu za prac´ (Dz. U. Nr 200,
poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz
z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).”, 

b) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Je˝eli prawo odr´bnej w∏asnoÊci lokalu albo
spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe prawo do lokalu
nale˝y do kilku osób, cz∏onkiem spó∏dzielni
jest tylko jedna z nich, chyba ˝e przys∏uguje
ono wspólnie ma∏˝onkom. W wypadku zg∏o-
szenia si´ kilku uprawnionych rozstrzyga
sàd w post´powaniu nieprocesowym. Po
bezskutecznym up∏ywie wyznaczonego
przez spó∏dzielni´ terminu wystàpienia do
sàdu wyboru dokonuje spó∏dzielnia.”; 

4) w art. 4:

a) ust. 1—4 otrzymujà brzmienie:

„1. Cz∏onkowie spó∏dzielni, którym przys∏ugujà
spó∏dzielcze prawa do lokali, sà obowiàzani

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´: ustaw´ z dnia 16 wrzeÊnia

1982 r. — Prawo spó∏dzielcze oraz ustaw´ z dnia 28 lipca
2005 r. o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych. 

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 oraz z 2006 r. Nr 165,
poz. 1180.



uczestniczyç w pokrywaniu kosztów zwiàza-
nych z eksploatacjà i utrzymaniem nieru-
chomoÊci w cz´Êciach przypadajàcych na
ich lokale, eksploatacjà i utrzymaniem nie-
ruchomoÊci stanowiàcych mienie spó∏dziel-
ni przez uiszczanie op∏at zgodnie z postano-
wieniami statutu.

11. Osoby nieb´dàce cz∏onkami spó∏dzielni,
którym przys∏ugujà spó∏dzielcze w∏asno-
Êciowe prawa do lokali, sà obowiàzane
uczestniczyç w pokrywaniu kosztów zwiàza-
nych z eksploatacjà i utrzymaniem nierucho-
moÊci w cz´Êciach przypadajàcych na ich lo-
kale, eksploatacjà i utrzymaniem nierucho-
moÊci stanowiàcych mienie spó∏dzielni
przez uiszczanie op∏at na takich samych za-
sadach, jak cz∏onkowie spó∏dzielni, z zastrze-
˝eniem art. 5.

2. Cz∏onkowie spó∏dzielni b´dàcy w∏aÊciciela-
mi lokali sà obowiàzani uczestniczyç w po-
krywaniu kosztów zwiàzanych z eksploata-
cjà i utrzymaniem ich lokali, eksploatacjà
i utrzymaniem nieruchomoÊci wspólnych,
eksploatacjà i utrzymaniem nieruchomoÊci
stanowiàcych mienie spó∏dzielni przez uisz-
czanie op∏at zgodnie z postanowieniami sta-
tutu. 

3. Cz∏onkowie spó∏dzielni, którzy oczekujà na
ustanowienie na ich rzecz spó∏dzielczego lo-
katorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
albo prawa odr´bnej w∏asnoÊci lokalu, sà
obowiàzani uczestniczyç w pokrywaniu
kosztów budowy lokali przez wnoszenie
wk∏adów mieszkaniowych lub budowla-
nych. Od chwili postawienia im lokali do
dyspozycji uiszczajà oni op∏aty okreÊlone
w ust. 1 albo 2.

4. W∏aÊciciele lokali nieb´dàcy cz∏onkami spó∏-
dzielni sà obowiàzani uczestniczyç w pokry-
waniu kosztów zwiàzanych z eksploatacjà
i utrzymaniem ich lokali, eksploatacjà i utrzy-
maniem nieruchomoÊci wspólnych. Sà oni
równie˝ obowiàzani uczestniczyç w wydat-
kach zwiàzanych z eksploatacjà i utrzyma-
niem nieruchomoÊci stanowiàcych mienie
spó∏dzielni, które sà przeznaczone do wspól-
nego korzystania przez osoby zamieszkujàce
w okreÊlonych budynkach lub osiedlu. Obo-
wiàzki te wykonujà przez uiszczanie op∏at na
takich samych zasadach, jak cz∏onkowie
spó∏dzielni, z zastrze˝eniem art. 5.”,

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 41 w brzmieniu:

„41. Zarzàd spó∏dzielni prowadzi odr´bnie dla
ka˝dej nieruchomoÊci:

1) ewidencj´ i rozliczenie przychodów i kosz-
tów, o których mowa w ust. 1—2 i 4;

2) ewidencj´ wp∏ywów i wydatków fundu-
szu remontowego zgodnie z art. 6 ust. 3;
ewidencja wp∏ywów i wydatków fundu-
szu remontowego na poszczególne nieru-
chomoÊci powinna uwzgl´dniaç wszyst-

kie wp∏ywy i wydatki funduszu remonto-
wego tych nieruchomoÊci.”,

c) ust. 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

„5. Cz∏onkowie spó∏dzielni uczestniczà w kosz-
tach zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià spo∏ecznà,
oÊwiatowà i kulturalnà prowadzonà przez
spó∏dzielni´, je˝eli uchwa∏a walnego zgro-
madzenia tak stanowi. W∏aÊciciele lokali nie-
b´dàcy cz∏onkami oraz osoby nieb´dàce
cz∏onkami spó∏dzielni, którym przys∏ugujà
spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe prawa do lokali,
mogà odp∏atnie korzystaç z takiej dzia∏alno-
Êci na podstawie umów zawieranych ze
spó∏dzielnià.

6. Za op∏aty, o których mowa w ust. 1—2 i 4,
odpowiadajà solidarnie z cz∏onkami spó∏-
dzielni, w∏aÊcicielami lokali nieb´dàcymi
cz∏onkami spó∏dzielni lub osobami nieb´dà-
cymi cz∏onkami spó∏dzielni, którym przys∏u-
gujà spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe prawa do
lokali, osoby pe∏noletnie stale z nimi za-
mieszkujàce w lokalu, z wyjàtkiem pe∏nolet-
nich zst´pnych pozostajàcych na ich utrzy-
maniu, a tak˝e osoby faktycznie korzystajà-
ce z lokalu.”,

d) ust. 62 i 63 otrzymujà brzmienie:

„62. Op∏aty, o których mowa w ust. 1—2 i 4,
wnosi si´ co miesiàc z góry do 10 dnia mie-
siàca. Statut spó∏dzielni mo˝e okreÊliç inny
termin wnoszenia op∏at, nie wczeÊniejszy
jednak ni˝ ustawowy.

63. Op∏aty, o których mowa w ust. 1—2 i 4,
przeznacza si´ wy∏àcznie na cele okreÊlone
w tych przepisach.”,

e) po ust. 63 dodaje si´ ust. 64 w brzmieniu:

„64. Spó∏dzielnia jest obowiàzana, na ˝àdanie
cz∏onka spó∏dzielni, w∏aÊciciela lokalu nie-
b´dàcego cz∏onkiem spó∏dzielni lub osoby
nieb´dàcej cz∏onkiem spó∏dzielni, której
przys∏uguje spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe
prawo do lokalu, przedstawiç kalkulacj´
wysokoÊci op∏at.”, 

f) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Cz∏onkowie spó∏dzielni, osoby nieb´dàce
cz∏onkami spó∏dzielni, którym przys∏ugujà
spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe prawa do lokali,
oraz w∏aÊciciele nieb´dàcy cz∏onkami spó∏-
dzielni mogà kwestionowaç zasadnoÊç
zmiany wysokoÊci op∏at bezpoÊrednio na
drodze sàdowej. W przypadku wystàpienia
na drog´ sàdowà ponoszà oni op∏aty w do-
tychczasowej wysokoÊci. Ci´˝ar udowodnie-
nia zasadnoÊci zmiany wysokoÊci op∏at spo-
czywa na spó∏dzielni.”;

5) w art. 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ró˝nica mi´dzy kosztami eksploatacji
i utrzymania danej nieruchomoÊci, zarzàdza-
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nej przez spó∏dzielni´ na podstawie art. 1
ust. 3, a przychodami z op∏at, o których mo-
wa w art. 4 ust. 1—2 i 4, zwi´ksza odpowied-
nio przychody lub koszty eksploatacji
i utrzymania danej nieruchomoÊci w roku
nast´pnym.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Spó∏dzielnia tworzy fundusz na remonty
zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten
fundusz obcià˝ajà koszty gospodarki zaso-
bami mieszkaniowymi. Obowiàzek Êwiad-
czenia na fundusz dotyczy cz∏onków spó∏-
dzielni, w∏aÊcicieli lokali nieb´dàcych
cz∏onkami spó∏dzielni oraz osób nieb´dà-
cych cz∏onkami spó∏dzielni, którym przys∏u-
gujà spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe prawa do
lokali.”;

6) w art. 61:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Je˝eli lokal lub budynek wymaga remontu
obcià˝ajàcego spó∏dzielni´ lub przebudowy,
spó∏dzielnia mo˝e ˝àdaç od osób korzystajà-
cych z tego lokalu lub budynku jego udo-
st´pnienia w celu wykonania koniecznych
robót po wczeÊniejszym uzgodnieniu termi-
nu.”, 

b) uchyla si´ ust. 5,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Je˝eli rodzaj remontu budynku tego wyma-
ga, osoby korzystajàce z lokalu lub budynku
obowiàzane sà na ˝àdanie i koszt spó∏dziel-
ni w uzgodnionym terminie przenieÊç si´ do
lokalu zamiennego na okres wykonywania
remontu, ÊciÊle oznaczony i podany do wia-
domoÊci zainteresowanych. Okres ten nie
mo˝e byç d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy.”; 

7) w art. 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W ciàgu 3 miesi´cy po wygaÊni´ciu tytu∏u
prawnego do lokalu mieszkalnego osoby,
którym przys∏ugiwa∏o spó∏dzielcze prawo
do lokalu, oraz zamieszkujàce w tym lokalu
osoby, które prawa swoje od nich wywodzà,
sà obowiàzane do opró˝nienia lokalu. Na
spó∏dzielni nie cià˝y obowiàzek dostarcze-
nia innego lokalu.”, 

b) uchyla si´ ust. 2,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio w wy-
padku wygaÊni´cia tytu∏u prawnego do ko-
rzystania z lokalu o innym przeznaczeniu,
o ile umowa nie stanowi inaczej.”;

8) w art. 8 uchyla si´ pkt 11;

9) po art. 8 dodaje si´ rozdzia∏ 11 w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 11

Prawa cz∏onków spó∏dzielni mieszkaniowej

Art. 81. 1. Cz∏onek spó∏dzielni mieszkaniowej ma
prawo otrzymania odpisu statutu i regu-
laminów oraz kopii uchwa∏ organów
spó∏dzielni i protoko∏ów obrad organów
spó∏dzielni, protoko∏ów lustracji, rocz-
nych sprawozdaƒ finansowych oraz fak-
tur i umów zawieranych przez spó∏dziel-
ni´ z osobami trzecimi.

2. Koszty sporzàdzania odpisów i kopii
tych dokumentów, z wyjàtkiem statutu
i regulaminów uchwalonych na podsta-
wie statutu, pokrywa cz∏onek spó∏dzielni
wnioskujàcy o ich otrzymanie.

3. Statut spó∏dzielni mieszkaniowej, regu-
laminy, uchwa∏y i protoko∏y obrad orga-
nów spó∏dzielni, a tak˝e protoko∏y lu-
stracji i roczne sprawozdanie finansowe
powinny byç udost´pnione na stronie
internetowej spó∏dzielni.

Art. 82. 1. Cz∏onkowie innych ni˝ zarzàd organów
spó∏dzielni mieszkaniowej pe∏nià swoje
funkcje spo∏ecznie, z tym ˝e statut mo˝e
przewidywaç wynagrodzenie za udzia∏
w posiedzeniach, które jest wyp∏acane
w formie miesi´cznego rycza∏tu bez
wzgl´du na iloÊç posiedzeƒ i nie mo˝e
byç wi´ksze ni˝ minimalne wynagrodze-
nie za prac´, o którym mowa w ustawie
z dnia 10 paêdziernika 2002 r. o minimal-
nym wynagrodzeniu za prac´. 

2. W sk∏ad rady nadzorczej spó∏dzielni
mieszkaniowej nie mogà wchodziç oso-
by, b´dàce pracownikami spó∏dzielni.
Uchwa∏a w sprawie wyboru takiej osoby
do rady nadzorczej jest niewa˝na.
Z chwilà nawiàzania stosunku pracy
przez cz∏onka rady nadzorczej ustaje je-
go cz∏onkostwo w radzie nadzorczej tej
samej spó∏dzielni.

3. Nie mo˝na byç cz∏onkiem rady nadzor-
czej d∏u˝ej ni˝ przez 2 kolejne kadencje
rady nadzorczej.

4. Kadencja rady nadzorczej nie mo˝e
trwaç d∏u˝ej ni˝ 3 lata.

Art. 83. 1. Walne zgromadzenie spó∏dzielni miesz-
kaniowej nie mo˝e byç zastàpione przez
zebranie przedstawicieli, jednak˝e, je˝eli
statut tak stanowi, w przypadku gdy licz-
ba cz∏onków spó∏dzielni mieszkaniowej
przekroczy 500, walne zgromadzenie
mo˝e byç podzielone na cz´Êci. Rada
nadzorcza ustala zasady zaliczania
cz∏onków do poszczególnych cz´Êci wal-
nego zgromadzenia z tym, ˝e nie mo˝na
zaliczyç cz∏onków uprawnionych do lo-
kali znajdujàcych si´ w obr´bie jednej
nieruchomoÊci do ró˝nych cz´Êci walne-
go zgromadzenia.
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2. Zarzàd zwo∏uje walne zgromadzenie
przynajmniej raz w roku w ciàgu 6 mie-
si´cy po up∏ywie roku obrachunkowego.

3. Zarzàd zwo∏uje walne zgromadzenie
tak˝e na ˝àdanie:

1) rady nadzorczej;

2) przynajmniej jednej dziesiàtej, nie
mniej jednak ni˝ trzech cz∏onków, je-
˝eli uprawnienia tego nie zastrze˝ono
w statucie dla wi´kszej liczby cz∏on-
ków.

4. ˚àdanie zwo∏ania walnego zgromadze-
nia powinno byç z∏o˝one pisemnie z po-
daniem celu jego zwo∏ania.

5. W przypadku wskazanym w ust. 3 walne
zgromadzenie zwo∏uje si´ w takim ter-
minie, aby mog∏o si´ ono odbyç w cià-
gu czterech tygodni od dnia wniesienia
˝àdania. Je˝eli to nie nastàpi, zwo∏uje je
rada nadzorcza, zwiàzek rewizyjny,
w którym spó∏dzielnia jest zrzeszona,
lub Krajowa Rada Spó∏dzielcza, na koszt
spó∏dzielni. 

6. O czasie, miejscu i porzàdku obrad wal-
nego zgromadzenia lub jego cz´Êci za-
wiadamia si´ wszystkich cz∏onków na
piÊmie co najmniej 21 dni przed termi-
nem posiedzenia walnego zgromadze-
nia lub jego pierwszej cz´Êci. Zawiado-
mienie powinno zawieraç czas, miejsce,
porzàdek obrad oraz informacj´ o miej-
scu wy∏o˝enia wszystkich sprawozdaƒ
i projektów uchwa∏, które b´dà przed-
miotem obrad oraz informacj´ o prawie
cz∏onka do zapoznania si´ z tymi doku-
mentami.

7. Walne zgromadzenie mo˝e podejmo-
waç uchwa∏y jedynie w sprawach obj´-
tych porzàdkiem obrad podanym do
wiadomoÊci cz∏onków w terminach
i w sposób okreÊlony w ustawie.

8. Walne zgromadzenie jest wa˝ne nieza-
le˝nie od liczby obecnych na nim cz∏on-
ków.

9. Uchwa∏´ uwa˝a si´ za podj´tà, je˝eli by-
∏a poddana pod g∏osowanie wszystkich
cz´Êci walnego zgromadzenia, a za
uchwa∏à opowiedzia∏a si´ wymagana
w ustawie lub statucie wi´kszoÊç ogól-
nej liczby cz∏onków uczestniczàcych
w walnym zgromadzeniu. Jednak˝e
w sprawach likwidacji spó∏dzielni, prze-
znaczenia majàtku pozosta∏ego po za-
spokojeniu zobowiàzaƒ likwidowanej
spó∏dzielni, zbycia nieruchomoÊci, zby-
cia zak∏adu lub innej wyodr´bnionej jed-
nostki organizacyjnej do podj´cia
uchwa∏y konieczne jest aby w posiedze-
niach wszystkich cz´Êci walnego zgro-
madzenia, na których uchwa∏a by∏a pod-
dana pod g∏osowanie, uczestniczy∏a

∏àcznie co najmniej po∏owa ogólnej licz-
by uprawnionych do g∏osowania, chy-
ba, ˝e statut stanowi inaczej.

10. Projekty uchwa∏ i ˝àdania zamieszczenia
oznaczonych spraw w porzàdku obrad
walnego zgromadzenia lub jego wszyst-
kich cz´Êci majà prawo zg∏aszaç: zarzàd,
rada nadzorcza i cz∏onkowie. Projekty
uchwa∏, w tym uchwa∏ przygotowanych
w wyniku tych ˝àdaƒ, powinny byç wy-
k∏adane na co najmniej 14 dni przed ter-
minem walnego zgromadzenia lub jego
pierwszej cz´Êci.

11. Cz∏onkowie majà prawo zg∏aszaç projek-
ty uchwa∏ i ˝àdania, o których mowa
w ust. 10, w terminie do 15 dni przed
dniem posiedzenia walnego zgromadze-
nia lub jego pierwszej cz´Êci. Projekt
uchwa∏y zg∏aszanej przez cz∏onków
spó∏dzielni musi byç poparty przez co
najmniej 10 cz∏onków.

12. Cz∏onek ma prawo zg∏aszania poprawek
do projektów uchwa∏ nie póêniej ni˝ na
3 dni przed posiedzeniem walnego zgro-
madzenia lub jego pierwszej cz´Êci. 

13. Zarzàd jest zobowiàzany do przygotowa-
nia pod wzgl´dem formalnym i przed∏o-
˝enia pod g∏osowanie na walnym zgro-
madzeniu projektów uchwa∏ i poprawek
zg∏oszonych przez cz∏onków spó∏dziel-
ni.”;

10) w art. 10:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zobowiàzanie cz∏onka spó∏dzielni do pokry-
wania kosztów zadania inwestycyjnego
w cz´Êci przypadajàcej na jego lokal przez
wniesienie wk∏adu mieszkaniowego okreÊ-
lonego w umowie;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rozliczenie kosztów budowy nast´puje
w terminie 6 miesi´cy od dnia oddania bu-
dynku do u˝ytkowania.”,

c) uchyla si´ ust. 4 i 5; 

11) w art. 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Spó∏dzielcze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego wygasa z chwilà ustania
cz∏onkostwa oraz w innych wypadkach okreÊ-
lonych w niniejszym rozdziale.”, 

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 11—14 w brzmieniu: 

„11. Spó∏dzielnia mo˝e podjàç uchwa∏´ o wygaÊ-
ni´ciu spó∏dzielczego lokatorskiego prawa
do lokalu mieszkalnego z nast´pujàcych
przyczyn:

1) je˝eli cz∏onek pomimo pisemnego upo-
mnienia nadal u˝ywa lokal niezgodnie
z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje
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obowiàzki, dopuszczajàc do powstania
szkód, lub niszczy urzàdzenia przezna-
czone do wspólnego korzystania przez
mieszkaƒców albo wykracza w sposób
ra˝àcy lub uporczywy przeciwko porzàd-
kowi domowemu, czyniàc ucià˝liwym
korzystanie z innych lokali, lub

2) je˝eli cz∏onek jest w zw∏oce z uiszcze-
niem op∏at, o których mowa w art. 4 
ust. 1, za 6 miesi´cy.

12. W wypadku gdy spó∏dzielcze lokatorskie
prawo do lokalu mieszkalnego przys∏uguje
ma∏˝onkom, spó∏dzielnia mo˝e podjàç
uchwa∏´, o której mowa w ust. 11, wobec
jednego albo obojga ma∏˝onków.

13. Do uchwa∏y o wygaÊni´ciu spó∏dzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalne-
go stosuje si´ odpowiednio przepisy usta-
wy — Prawo spó∏dzielcze o uchwale o wy-
kluczeniu cz∏onka ze spó∏dzielni.

14. Z chwilà gdy wygaÊni´cie spó∏dzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalne-
go na podstawie uchwa∏y, o której mowa
w ust. 11 i 12, stanie si´ skuteczne, ustaje
cz∏onkostwo w spó∏dzielni.”, 

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku wygaÊni´cia spó∏dzielczego
lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalne-
go spó∏dzielnia, z zastrze˝eniem art. 15,
og∏asza nie póêniej ni˝ w ciàgu 3 miesi´cy
od dnia opró˝nienia lokalu, zgodnie z po-
stanowieniami statutu, przetarg na ustano-
wienie odr´bnej w∏asnoÊci tego lokalu, za-
wiadamiajàc o przetargu w sposób okreÊlo-
ny w statucie oraz przez publikacj´ og∏osze-
nia w prasie lokalnej. Pierwszeƒstwo w na-
byciu lokalu majà cz∏onkowie, którzy nie
majà zaspokojonych potrzeb mieszkanio-
wych i zg∏oszà gotowoÊç zawarcia umowy
o ustanowienie i przeniesienie odr´bnej
w∏asnoÊci tego lokalu. W przypadku zg∏o-
szenia si´ kilku uprawnionych, pierwszeƒ-
stwo ma najd∏u˝ej oczekujàcy. Warunkiem
przeniesienia odr´bnej w∏asnoÊci lokalu na
takiego cz∏onka jest wp∏ata wartoÊci rynko-
wej lokalu.”,

d) ust. 21 otrzymuje brzmienie: 

„21. W wypadku wygaÊni´cia spó∏dzielczego lo-
katorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
spó∏dzielnia wyp∏aca osobie uprawnionej
wartoÊç rynkowà tego lokalu. Przys∏ugujà-
ca osobie uprawnionej wartoÊç rynkowa
nie mo˝e byç wy˝sza od kwoty, jakà spó∏-
dzielnia uzyska od osoby obejmujàcej lokal
w wyniku przetargu przeprowadzonego
przez spó∏dzielni´ zgodnie z postanowie-
niami statutu.”,

e) po ust. 21 dodaje si´ ust. 22—24 w brzmieniu: 

„22. Z wartoÊci rynkowej lokalu potràca si´
przypadajàcà na dany lokal cz´Êç zobowià-

zaƒ spó∏dzielni zwiàzanych z budowà,
o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1,
w tym w szczególnoÊci niewniesiony wk∏ad
mieszkaniowy. Je˝eli spó∏dzielnia skorzy-
sta∏a z pomocy uzyskanej ze Êrodków 
publicznych lub z innych Êrodków, potràca
si´ równie˝ nominalnà kwot´ umorzenia
kredytu lub dotacji, w cz´Êci przypadajàcej
na ten lokal oraz kwoty zaleg∏ych op∏at,
o których mowa w art. 4 ust. 1, a tak˝e koszty
okreÊlenia wartoÊci rynkowej lokalu.

23. Wynagrodzenie notariusza za ogó∏ czynno-
Êci notarialnych dokonanych przy zawiera-
niu umowy oraz koszty sàdowe w post´po-
waniu wieczystoksi´gowym obcià˝ajà cz∏on-
ka spó∏dzielni, na rzecz którego spó∏dzielnia
dokonuje przeniesienia w∏asnoÊci lokalu.

24. Warunkiem wyp∏aty, o której mowa w ust. 21,
jest opró˝nienie lokalu.”;

12) uchyla si´ art. 111;

13) 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 jego lokal cz´Êci
kosztów budowy b´dàcych zobowiàza-
niami spó∏dzielni, o których mowa
w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczegól-
noÊci odpowiedniej cz´Êci zad∏u˝enia
kredytowego wraz z odsetkami z zastrze-
˝eniem pkt 2;

2) sp∏aty nominalnej kwoty umorzenia kre-
dytu lub dotacji w cz´Êci przypadajàcej
na jego lokal, o ile spó∏dzielnia skorzysta-
∏a z pomocy podlegajàcej odprowadze-
niu do bud˝etu paƒstwa uzyskanej ze
Êrodków publicznych lub z innych Êrod-
ków;

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

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

„11. Spó∏dzielnia mieszkaniowa zawiera umo-
w´, o której mowa w ust. 1, w terminie
3 miesi´cy od dnia z∏o˝enia wniosku przez
osob´ uprawnionà, chyba ˝e nierucho-
moÊç posiada nieuregulowany stan praw-
ny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomoÊciami lub spó∏dzielni nie przys∏u-
guje prawo w∏asnoÊci lub u˝ytkowania wie-
czystego gruntu, na którym wybudowa∏a
sama budynek lub wybudowali go jej po-
przednicy prawni.”,

c) uchyla si´ ust. 2 i 3,
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d) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie: 

„4. Wynagrodzenie notariusza za ogó∏ czynno-
Êci notarialnych dokonanych przy zawiera-
niu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz
koszty sàdowe w post´powaniu wieczysto-
ksi´gowym obcià˝ajà cz∏onka spó∏dzielni,
na rzecz którego spó∏dzielnia dokonuje prze-
niesienia w∏asnoÊci lokalu.

5. Wynagrodzenie notariusza za ogó∏ czynno-
Êci notarialnych dokonanych przy zawiera-
niu umowy, o której mowa w ust. 1, wynosi
1/4 minimalnego wynagrodzenia za prac´,
o którym mowa w ustawie z dnia 10 paê-
dziernika 2002 r. o minimalnym wynagro-
dzeniu za prac´.”; 

14) uchyla si´ art. 122; 

15) w art. 15:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. W wypadku wygaÊni´cia spó∏dzielczego lo-
katorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
w nast´pstwie niedokonania czynnoÊci,
o których mowa w art. 13, roszczenia o przy-
j´cie do spó∏dzielni i zawarcie umowy
o ustanowienie spó∏dzielczego lokatorskie-
go prawa do lokalu mieszkalnego przys∏u-
gujà dzieciom i innym osobom bliskim.

2. W wypadku wygaÊni´cia spó∏dzielczego lo-
katorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
na podstawie art. 11 lub niedokonania czyn-
noÊci, o których mowa w art. 14, roszczenia
o przyj´cie do spó∏dzielni i zawarcie umowy
o ustanowienie spó∏dzielczego lokatorskie-
go prawa do lokalu mieszkalnego przys∏u-
gujà ma∏˝onkowi, dzieciom i innym osobom
bliskim.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do zachowania roszczeƒ, o których mowa
w ust. 1—3, konieczne jest z∏o˝enie w termi-
nie jednego roku deklaracji cz∏onkowskiej
wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowo-
Êci do zawarcia umowy o ustanowienie
spó∏dzielczego lokatorskiego prawa do loka-
lu mieszkalnego. W wypadku zg∏oszenia si´
kilku uprawnionych, rozstrzyga sàd w post´-
powaniu nieprocesowym, bioràc pod uwa-
g´ w szczególnoÊci okolicznoÊç, czy osoba
uprawniona na podstawie ust. 1 albo 2 za-
mieszkiwa∏a odpowiednio razem z by∏ymi
ma∏˝onkami lub jednym z nich albo z by∏ym
cz∏onkiem. Po bezskutecznym up∏ywie wy-
znaczonego przez spó∏dzielni´ terminu wy-
stàpienia do sàdu, wyboru dokonuje spó∏-
dzielnia.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. W wypadku wygaÊni´cia roszczeƒ lub braku
uprawnionych osób, o których mowa w ust. 3,
spó∏dzielnia wyp∏aca osobie uprawnionej
wartoÊç rynkowà tego lokalu ustalonà zgod-
nie z art. 11 ust. 21 i 22.”;

16) w art. 171:

a) uchyla si´ ust. 1—5,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Spó∏dzielnia nie mo˝e odmówiç przyj´cia
w poczet cz∏onków nabywcy spó∏dzielczego
w∏asnoÊciowego prawa do lokalu, je˝eli od-
powiada on wymaganiom statutu. Dotyczy
to równie˝ spadkobiercy, zapisobiorcy i licy-
tanta.”;

17) w art. 172 uchyla si´ ust. 5;

18) uchyla si´ art. 173—175; 

19) w art. 178 uchyla si´ ust. 2; 

20) w art. 1711 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie: 

„1. W wypadku wygaÊni´cia spó∏dzielczego w∏asno-
Êciowego prawa do lokalu spó∏dzielnia wyp∏aca
osobie uprawnionej wartoÊç rynkowà lokalu.
Przys∏ugujàca osobie uprawnionej wartoÊç ryn-
kowa, ustalona w sposób przewidziany w ust. 2,
nie mo˝e byç wy˝sza od kwoty, jakà spó∏dzielnia
uzyska od osoby obejmujàcej lokal w wyniku
przetargu przeprowadzonego przez spó∏dzielni´,
zgodnie z postanowieniami statutu.

2. Z wartoÊci rynkowej lokalu potràca si´ nie-
wniesionà przez osob´, której przys∏ugiwa∏o
spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe prawo do lokalu,
cz´Êç wk∏adu budowlanego, a w wypadku gdy
nie zosta∏ sp∏acony kredyt zaciàgni´ty przez
spó∏dzielni´ na sfinansowanie kosztów budo-
wy danego lokalu — potràca si´ kwot´ nie-
sp∏aconego kredytu wraz z odsetkami.”;

21) w art. 1712 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie: 

„2. Prawo do lokalu, nabyte w sposób okreÊlony
w ust. 1, spó∏dzielnia powinna zbyç w drodze
przetargu w terminie 6 miesi´cy.

3. Spó∏dzielnia jest obowiàzana uiÊciç osobie
uprawnionej wartoÊç nabytego prawa po po-
tràceniu nale˝noÊci wymienionych w art. 1711

ust. 2 oraz z tytu∏u obcià˝enia hipotekà. Obo-
wiàzek spó∏dzielni powstaje dopiero z chwilà
zbycia prawa w drodze przetargu.”;

22) w art. 1714:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Na pisemne ˝àdanie cz∏onka lub osoby nie-
b´dàcej cz∏onkiem spó∏dzielni, którym przy-
s∏uguje spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe prawo
do lokalu, spó∏dzielnia mieszkaniowa jest
obowiàzana zawrzeç umow´ przeniesienia
w∏asnoÊci lokalu po dokonaniu:

1) sp∏aty przypadajàcych na ten lokal cz´Êci
zobowiàzaƒ spó∏dzielni zwiàzanych z bu-
dowà, w tym w szczególnoÊci odpowied-
niej 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 i 11.”, 
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b) po ust. 1 dodaje si´ 11 w brzmieniu:

„11. Spó∏dzielnia mieszkaniowa zawiera umo-
w´, o której mowa w ust. 1, w terminie 
3 miesi´cy od dnia z∏o˝enia wniosku przez
osob´ uprawnionà, chyba ˝e nierucho-
moÊç posiada nieuregulowany stan praw-
ny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nie-
ruchomoÊciami lub spó∏dzielni nie przys∏u-
guje prawo w∏asnoÊci lub u˝ytkowania wie-
czystego gruntu, na którym wybudowa∏a
budynek lub wybudowali go jej poprzedni-
cy prawni.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wynagrodzenie notariusza za ogó∏ czynno-
Êci notarialnych dokonanych przy zawiera-
niu umowy, o której mowa w ust. 1, wynosi
1/4 minimalnego wynagrodzenia za prac´,
o którym mowa w ustawie z dnia 10 paê-
dziernika 2002 r. o minimalnym wynagro-
dzeniu za prac´.”; 

23) art. 1719 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 1719. 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 si´ odpowied-
nio do miejsc postojowych w gara˝ach
wielostanowiskowych i gara˝y wolno
stojàcych.”; 

24) w art. 18:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zobowiàzanie cz∏onka spó∏dzielni do pokry-
wania kosztów zadania inwestycyjnego
w cz´Êci przypadajàcej na jego lokal przez
wniesienie wk∏adu budowlanego okreÊlone-
go w umowie;”,

b) dodaje ust. 4 w brzmieniu:

„4. Rozliczenie kosztów budowy nast´puje
w terminie 6 miesi´cy od dnia oddania bu-
dynku do u˝ytkowania.”;

25) w art. 23 uchyla si´ ust. 1; 

26) w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Je˝eli w okreÊlonym budynku lub budynkach
po∏o˝onych w obr´bie danej nieruchomoÊci
zosta∏a wyodr´bniona w∏asnoÊç wszystkich lo-
kali, po wyodr´bnieniu w∏asnoÊci ostatniego
lokalu stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 
24 czerwca 1994 r. o w∏asnoÊci lokali, niezale˝-
nie od pozostawania przez w∏aÊcicieli cz∏onka-
mi spó∏dzielni.”;

27) art. 271 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 271. Przepisy art. 18—22, art. 23 ust. 2, art. 24,
art. 241, art. 26 i art. 27 stosuje si´ odpo-
wiednio do u∏amkowego udzia∏u we
wspó∏w∏asnoÊci gara˝u wielostanowisko-
wego.”; 

28) po art. 271 dodaje si´ rozdzia∏ 31 w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 31

Przepisy karne

Art. 272. Kto, b´dàc cz∏onkiem zarzàdu spó∏dzielni
mieszkaniowej, pe∏nomocnikiem, proku-
rentem, syndykiem albo likwidatorem,
wbrew obowiàzkowi dopuszcza do tego,
˝e spó∏dzielnia nie zawiera umowy o prze-
niesienie w∏asnoÊci lokalu, o której mowa
w art. 12 ust. 1, art. 1714 ust. 1, art. 1715,
art. 39, art. 48 lub art. 481 podlega karze
ograniczenia wolnoÊci albo grzywny.

Art. 273. Kto, b´dàc cz∏onkiem zarzàdu spó∏dzielni
mieszkaniowej, pe∏nomocnikiem, albo li-
kwidatorem, wbrew obowiàzkowi do-
puszcza do tego, ˝e spó∏dzielnia:

1) nie udost´pnia cz∏onkowi spó∏dzielni
mieszkaniowej odpisów oraz kopii do-
kumentów, 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.

Art. 274. W sprawach o czyny, o których mowa
w art. 272 i 273, orzekanie nast´puje w try-
bie przepisów Kodeksu post´powania
w sprawach o wykroczenia.”;

29) w art. 35:

a) po ust. 2 dodaje si´ ust. 21 w brzmieniu:

„21. Je˝eli w∏aÊcicielem zbywanych dzia∏ek bu-
dowlanych, o których mowa w ust. 1, jest
Skarb Paƒstwa albo jednostki samorzàdu
terytorialnego lub ich zwiàzki i zosta∏a
przez w∏aÊciwy organ udzielona bonifikata
na zasadach okreÊlonych w przepisach
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomoÊciami, to na pisemny
wniosek osoby, której przys∏uguje roszcze-
nie o ustanowienie odr´bnej w∏asnoÊci lo-
kalu i o przeniesienie jego w∏asnoÊci, za-
rzàd spó∏dzielni jest obowiàzany w ciàgu
3 miesi´cy od dnia z∏o˝enia wniosku o wy-
odr´bnienie w∏asnoÊci lokalu wraz z udzia-
∏em w nieruchomoÊci wspólnej do wystà-
pienia z pisemnym wnioskiem do w∏aÊci-
ciela nieruchomoÊci o sprzeda˝ tej nieru-
chomoÊci na warunkach udzielonej bonifi-
katy.”,

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 41 i 42 w brzmieniu:

„41. Spó∏dzielnia mieszkaniowa, która w dniu
5 grudnia 1990 r. by∏a posiadaczem nieru-
chomoÊci gruntowej, stanowiàcej w∏as-
noÊç Skarbu Paƒstwa albo gminy, albo gdy
w∏aÊciciel tej nieruchomoÊci pozostaje nie-
znany, pomimo podj´tych staraƒ o jego
ustalenie, i przed tym dniem, na podstawie
pozwolenia na budow´ i decyzji lokaliza-
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cyjnej spó∏dzielnia ta wybudowa∏a budy-
nek, nabywa w∏asnoÊç tej nieruchomoÊci
przez zasiedzenie. Orzeczenie sàdu stwier-
dzajàce nabycie w∏asnoÊci tej nieruchomo-
Êci jest podstawà wpisu do ksi´gi wieczy-
stej.

42. Je˝eli osoba uprawniona do lokalu spó∏-
dzielczego wystàpi∏a z wnioskiem o prze-
niesienie prawa odr´bnej w∏asnoÊci,
a spó∏dzielni nie przys∏uguje prawo w∏as-
noÊci lub u˝ytkowania wieczystego gruntu,
na którym znajduje si´ obj´ty wnioskiem
lokal, a spó∏dzielnia spe∏nia warunki, o któ-
rych mowa w ust. 41, to zarzàd spó∏dzielni
obowiàzany jest, w ciàgu 3 miesi´cy od
dnia z∏o˝enia wniosku, do wystàpienia do
sàdu z wnioskiem o stwierdzenie zasiedze-
nia gruntu, na którym znajduje si´ budy-
nek, którego dotyczy wniosek.”;

30) art. 39 otrzymuje brzmienie:

„Art. 39. 1. Na pisemne ˝àdanie najemcy lokalu
u˝ytkowego, w tym gara˝u, a tak˝e
najemcy pracowni wykorzystywanej
przez twórc´ do prowadzenia dzia∏al-
noÊci w dziedzinie kultury i sztuki, któ-
ry poniós∏ w pe∏ni koszty budowy te-
go lokalu albo ponieÊli je jego po-
przednicy prawni, spó∏dzielnia jest
obowiàzana zawrzeç z tà osobà umo-
w´ przeniesienia w∏asnoÊci tego loka-
lu po dokonaniu przez najemc´ sp∏aty
z tytu∏u udzia∏u w nieruchomoÊci
wspólnej oraz sp∏aty zad∏u˝enia z ty-
tu∏u Êwiadczeƒ wynikajàcych z umo-
wy najmu.

2. Wynagrodzenie notariusza za ogó∏
czynnoÊci notarialnych dokonanych
przy zawieraniu umowy, o której mo-
wa w ust. 1, oraz koszty sàdowe w po-
st´powaniu wieczystoksi´gowym ob-
cià˝ajà osob´, na rzecz której spó∏dziel-
nia dokonuje przeniesienia w∏asnoÊci
lokalu.

3. Wynagrodzenie notariusza za ogó∏
czynnoÊci notarialnych dokonanych
przy zawieraniu umowy, o której mo-
wa w ust. 1, wynosi 1/4 minimalnego
wynagrodzenia za prac´, o którym mo-
wa w ustawie z dnia 10 paêdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prac´.”;

31) w art. 41 uchyla si´ ust. 8;

32) w art. 42:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. OkreÊlenie przedmiotu odr´bnej w∏asnoÊci
lokali w danej nieruchomoÊci nast´puje na
podstawie uchwa∏y zarzàdu spó∏dzielni spo-
rzàdzonej w formie pisemnej pod rygorem
niewa˝noÊci.”,

b) w ust. 3:

— pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) oznaczenie nieruchomoÊci obejmujàcej
budynek wraz z gruntem przynale˝nym
do tego budynku, jako podstawowà nie-
ruchomoÊç ewidencyjnà, w którym usta-
nawia si´ odr´bnà w∏asnoÊç lokali; nie-
ruchomoÊç wielobudynkowa mo˝e byç
utworzona tylko wtedy, gdy budynki sà
posadowione w sposób uniemo˝liwiajà-
cy ich rozdzielenie, lub dzia∏ka, na której
posadowiony jest budynek pozbawiona
jest dost´pu do drogi publicznej lub we-
wn´trznej;

2) rodzaj, po∏o˝enie i powierzchni´ lokali
oraz pomieszczeƒ przynale˝nych, w tym
piwnic lub pomieszczeƒ gospodarczych,
o ile piwnica lub pomieszczenie gospo-
darcze jest w tym budynku przyporzàd-
kowane danemu lokalowi a w∏adajàcy
lokalem faktycznie piwnic´ lub pomiesz-
czenie gospodarcze u˝ytkuje;”,

— w pkt 5 uchyla si´ lit. c i d;

33) w art. 43:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Projekty uchwa∏, o których mowa w art. 42
ust. 2, zarzàd spó∏dzielni wyk∏ada na co naj-
mniej 14 dni do wglàdu w lokalu siedziby
spó∏dzielni, po pisemnym, wys∏anym z co
najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, imien-
nym powiadomieniu o terminie i miejscu wy-
∏o˝enia projektów uchwa∏ do wglàdu tych
osób, których te projekty uchwa∏ dotyczà
i którym, zgodnie z przepisami niniejszej usta-
wy, przys∏uguje prawo ˝àdania przeniesienia
na nich w∏asnoÊci poszczególnych lokali.”,

b) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Zarzàd spó∏dzielni obowiàzany jest rozpa-
trzyç wnioski, o których mowa w ust. 2, naj-
póêniej w ciàgu 14 dni od up∏ywu terminu
ich sk∏adania i najdalej w ciàgu 14 dni od ich
rozpatrzenia odpowiednio skorygowaç pro-
jekt uchwa∏y i podjàç uchwa∏´ o treÊci
uwzgl´dniajàcej dokonane korekty.

4. O wynikach rozpatrzenia wniosków, o któ-
rych mowa w ust. 2, oraz o treÊci zmian pro-
jektu uchwa∏y, do którego wnioski zg∏oszo-
no, zarzàd spó∏dzielni, w ciàgu 7 dni od pod-
j´cia uchwa∏y, powiadamia na piÊmie osoby,
o których mowa w ust. 1, a tym osobom,
które wnioski zg∏asza∏y, podaje jednoczeÊnie
odpowiednie faktyczne i prawne uzasadnie-
nie nieuwzgl´dnienia w ca∏oÊci lub w cz´Êci
wniosków zg∏oszonych przez te osoby.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Uchwa∏a, o której mowa w ust. 3, wchodzi
w ˝ycie z dniem jej podj´cia, chyba ˝e zosta-
nie zaskar˝ona do sàdu zgodnie z przepisem
ust. 5.”; 
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34) w art. 44:

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

„11. W przypadku podzia∏u nieruchomoÊci sta-
nowiàcej w∏asnoÊç spó∏dzielni, polegajàce-
go na ustanowieniu odr´bnej w∏asnoÊci
choçby jednego lokalu na rzecz osoby innej
ni˝ spó∏dzielnia, obcià˝onej hipotekà istnie-
jàcà w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy, zabez-
pieczajàcà kredyt, z którego Êrodki finanso-
we przeznaczono na potrzeby tej nierucho-
moÊci, hipoteka ∏àczna nie powstaje. Je˝eli
cz∏onek spó∏dzielni, na rzecz którego spó∏-
dzielnia dokonuje przeniesienia prawa od-
r´bnej w∏asnoÊci lokalu lub budynku doko-
na∏ wszystkich sp∏at, o których mowa
w przepisach ustawy, to uzyskuje on prawo
odr´bnej w∏asnoÊci lokalu lub nieruchomo-
Êci bez obcià˝eƒ hipotecznych, z zastrze˝e-
niem art. 45 ust. 1.”, 

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 21 w brzmieniu:

„21. Dokonanie podzia∏u, o którym mowa
w ust. 11, powoduje wygaÊni´cie hipoteki
obcià˝ajàcej nieruchomoÊç w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy zabezpieczajàcej kredyt,
z którego Êrodki finansowe przeznaczono
na potrzeby innej nieruchomoÊci. W celu
zabezpieczenia kredytu zabezpieczonego
poprzednio hipotekà, która wygas∏a, spó∏-
dzielnia niezw∏ocznie obcià˝y hipotekà nie-
ruchomoÊç, na potrzeby której przeznaczo-
ne zosta∏y Êrodki pochodzàce z tego kredy-
tu, lub innà nieruchomoÊç, o której mowa
w art. 40.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przepisy ust. 11 i 21 stosuje si´ odpowiednio
w przypadku ustanowienia odr´bnej w∏as-
noÊci lokalu w nieruchomoÊci po∏o˝onej na
gruncie, którego spó∏dzielnia jest u˝ytkow-
nikiem wieczystym.”; 

35) art. 461 otrzymuje brzmienie:

„Art. 461. W wypadku przeniesienia w∏asnoÊci lo-
kalu, do którego przys∏ugiwa∏o nabywcy
spó∏dzielcze lokatorskie prawo do lokalu
mieszkalnego, wp∏ywy, o których mowa
w art. 12 ust. 1 pkt 2, przeznacza si´ na
sp∏at´ podlegajàcego odprowadzeniu
do bud˝etu paƒstwa umorzeniu kredytu
obcià˝ajàcego dany lokal.”; 

36) art. 48 otrzymuje brzmienie:

„Art. 48. 1. Na pisemne ˝àdanie najemcy spó∏-
dzielczego lokalu mieszkalnego, który
przed przej´ciem przez spó∏dzielni´
mieszkaniowà by∏ mieszkaniem przed-
si´biorstwa paƒstwowego, paƒstwo-
wej osoby prawnej lub paƒstwowej
jednostki organizacyjnej, spó∏dzielnia
jest obowiàzana zawrzeç z nim umow´
przeniesienia w∏asnoÊci lokalu, po do-
konaniu przez niego:

1) sp∏aty zad∏u˝enia z tytu∏u Êwiadczeƒ
wynikajàcych z umowy najmu lokalu; 

2) wp∏aty wk∏adu budowlanego okreÊ-
lonego przez zarzàd spó∏dzielni
w wysokoÊci proporcjonalnej do po-
wierzchni u˝ytkowej zajmowanego
mieszkania wynikajàcej ze zwalory-
zowanej ceny nabycia budynku, je-
˝eli spó∏dzielnia naby∏a budynek od-
p∏atnie.

2. ˚àdanie, o którym mowa w ust. 1,
przys∏uguje równie˝ osobie bliskiej
w stosunku do najemcy, o którym mo-
wa w ust. 1.

3. Je˝eli spó∏dzielnia mieszkaniowa na-
by∏a mieszkanie zak∏adowe, o którym
mowa w ust. 1, nieodp∏atnie, najemca,
o którym mowa w ust. 1, powinien po-
kryç koszty dokonanych przez spó∏-
dzielni´ nak∏adów koniecznych prze-
znaczonych na utrzymanie budynku,
w którym znajduje si´ ten lokal.

4. Kaucje mieszkaniowe, o których mowa
w art. 7 ust. 3 w zwiàzku z art. 9 ust. 1
ustawy z dnia 12 paêdziernika 1994 r.
o zasadach przekazywania zak∏adowych
budynków mieszkalnych przez przedsi´-
biorstwa paƒstwowe (Dz. U. Nr 119,
poz. 567, z póên. zm.3)) podlegajà zali-
czeniu na poczet wk∏adu budowlanego
lub na poczet pokrycia kosztów, o któ-
rych mowa w ust. 3.

5. WysokoÊç kaucji mieszkaniowej zali-
czonej na poczet wk∏adu budowlanego
waloryzuje si´ proporcjonalnie do
wartoÊci rynkowej lokalu. W pozosta-
∏ych przypadkach zwrot kaucji nast´-
puje w wysokoÊci Êrodków przekaza-
nych spó∏dzielni przez przedsi´bior-
stwo paƒstwowe, paƒstwowà osob´
prawnà lub paƒstwowà jednostk´ or-
ganizacyjnà.

6. Wynagrodzenie notariusza za ogó∏
czynnoÊci notarialnych dokonanych
przy zawieraniu umowy, o której mo-
wa w ust. 1, oraz koszty sàdowe w po-
st´powaniu wieczystoksi´gowym ob-
cià˝ajà najemc´, na rzecz którego spó∏-
dzielnia dokonuje przeniesienia w∏as-
noÊci lokalu.

7. Wynagrodzenie notariusza za ogó∏
czynnoÊci notarialnych dokonanych
przy zawieraniu umowy, o której mo-
wa w ust. 1, wynosi 1/4 minimalnego
wynagrodzenia za prac´, o którym mo-
wa w ustawie z dnia 10 paêdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prac´.”;
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37) w art. 481 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Po Êmierci cz∏onka spó∏dzielni, który wystàpi∏
z ˝àdaniem przeniesienia w∏asnoÊci lokalu
okreÊlonym w art. 12, je˝eli brak jest osób
uprawnionych, o których mowa w art. 15
ust. 2, jego spadkobiercy mogà ˝àdaç przenie-
sienia na nich w∏asnoÊci lokalu, nawet je˝eli
˝aden z nich nie jest cz∏onkiem spó∏dzielni.
W tym wypadku nie stosuje si´ art. 15 ust. 6
oraz uznaje si´, i˝ wniosek o przeniesienie w∏as-
noÊci lokalu zosta∏ z∏o˝ony w dniu pierwszego
wystàpienia z ˝àdaniem przez cz∏onka spó∏-
dzielni.”; 

38) po art. 49 dodaje si´ art. 491 w brzmieniu:

„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 po-
wództwem na podstawie art. 64 Kodek-
su cywilnego w zwiàzku z art. 1047 § 1
Kodeksu post´powania cywilnego. Po-
zew wolny jest od op∏aty sàdowej, zaÊ
koszty post´powania sàdowego pokry-
wa spó∏dzielnia.”;

39) w art. 541 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pisemne ˝àdania, o których mowa w art. 12,
1714, 1715, 39, 48 i 481, sk∏adane sà w wypad-
kach, o których mowa w ust. 1, do likwidatora
lub syndyka masy upad∏oÊciowej spó∏dziel-
ni.”.

Art. 2. W ustawie z dnia z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r.
— Prawo spó∏dzielcze (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 si´
nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 18 w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) otrzymania odpisu statutu i regulaminów, za-
znajamiania si´ z uchwa∏ami organów spó∏-
dzielni, protoko∏ami obrad organów spó∏-
dzielni, protoko∏ami lustracji, rocznymi spra-
wozdaniami finansowymi, umowami zawie-
ranymi przez spó∏dzielni´ z osobami trzecimi,
z zastrze˝eniem art. 81 ust. 1 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o spó∏dzielniach mieszka-
niowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116,
z póên. zm.4));”;

2) art. 31 otrzymuje brzmienie:

„Art. 31. Zarzàd spó∏dzielni powinien wydaç ka˝-
demu cz∏onkowi na jego ˝àdanie odpis
statutu oraz regulaminów wydanych na
podstawie tego statutu.”;

3) w art. 45 § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Kadencj´ rady okreÊla statut, z zastrze˝eniem
art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o spó∏dzielniach mieszkaniowych.”;

4) w art. 59 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W spó∏dzielniach, w których walne zgroma-
dzenie zostaje zastàpione przez zebranie
przedstawicieli, z zastrze˝eniem art. 83 usta-
wy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó∏dzielniach
mieszkaniowych, organami tych spó∏dzielni
sà tak˝e zebrania grup cz∏onkowskich. Zasa-
dy podzia∏u cz∏onków na grupy cz∏onkowskie
i zasady dzia∏ania tych zebraƒ okreÊla sta-
tut.”;

5) po art. 108a dodaje si´ art. 108b w brzmieniu:

„Art. 108b. § 1. Cz∏onkowie spó∏dzielni, których
prawa i obowiàzki majàtkowe sà
zwiàzane z wyodr´bnionà organi-
zacyjnie jednostkà spó∏dzielni albo
z cz´Êcià majàtku spó∏dzielni, któ-
ra nadaje si´ do takiego wyodr´b-
nienia, mogà przyjàç uchwa∏´
wi´kszoÊcià g∏osów tych cz∏on-
ków, o podziale w spó∏dzielni
w ten sposób, ˝e z tej jednostki or-
ganizacyjnej albo cz´Êci majàtku
zostanie utworzona nowa spó∏-
dzielnia. W zakresie reprezentacji
tych cz∏onków stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy o zak∏adaniu
spó∏dzielni.

§ 2. Zarzàd dotychczasowej spó∏dziel-
ni jest obowiàzany niezw∏ocznie,
jednak nie d∏u˝ej ni˝ w ciàgu 
60 dni, przygotowaç dokumenty
niezb´dne do dokonania podzia∏u,
o którym mowa w § 1, oraz udo-
st´pniç je cz∏onkom ˝àdajàcym
podzia∏u.

§ 3. Walne zgromadzenie dotychcza-
sowej spó∏dzielni nie póêniej ni˝
w ciàgu trzech miesi´cy od dnia
dor´czenia zarzàdowi spó∏dzielni
˝àdania zwo∏ania walnego zgro-
madzenia w celu podj´cia uchwa-
∏y o podziale spó∏dzielni, o której
mowa w § 1, podejmuje uchwa∏´
o podziale lub odmawiajàcà po-
dzia∏u. Uchwa∏a odmawiajàca po-
dzia∏u spó∏dzielni mo˝e byç podj´-
ta tylko ze wzgl´du na wa˝ne inte-
resy gospodarcze dotychczasowej
spó∏dzielni lub istotne interesy jej
cz∏onków.

§ 4. W razie niepodj´cia przez walne
zgromadzenie dotychczasowej
spó∏dzielni, w terminie okreÊlo-
nym w § 3, uchwa∏y o podziale
spó∏dzielni, lub w razie podj´cia
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uchwa∏y odmawiajàcej podzia∏u,
reprezentanci cz∏onków, którzy
podj´li uchwa∏´, o której mowa
w § 1, mogà w terminie szeÊciu
tygodni od dnia odbycia walnego
zgromadzenia, wystàpiç do sàdu
o wydanie orzeczenia zast´pujà-
cego uchwa∏´ walnego zgroma-
dzenia, o której mowa w § 3.

§ 5. Uchwa∏a walnego zgromadzenia
o podziale spó∏dzielni spe∏niajàca
wymagania okreÊlone w art. 108
§ 2 lub prawomocne orzeczenie
sàdu zast´pujàce takà uchwa∏´
stanowià podstaw´ do dokonania
wpisów do Krajowego Rejestru
Sàdowego i do ksi´gi wieczystej.

§ 6. Koszty post´powania sàdowego
o wydanie orzeczenia, o którym
mowa w § 4, ponoszà solidarnie
cz∏onkowie wnoszàcy o podzia∏
spó∏dzielni oraz dotychczasowa
spó∏dzielnia.”;

6) w art. 267c dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) nie przygotowuje w terminie dokumentów do-
tyczàcych dokonania podzia∏u w spó∏dzielni,
o którym mowa w art. 108b,”.

Art. 3. W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach
sàdowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167,
poz. 1398, z póên. zm.5)) po art. 27 dodaje si´ art. 27a
w brzmieniu:

„Art. 27a. Op∏at´ sta∏à w kwocie 500 z∏ pobiera si´ od
pozwu w sprawie wydania orzeczenia za-
st´pujàcego uchwa∏´ walnego zgromadze-
nia spó∏dzielni o podziale.”.

Art. 4. Je˝eli w wyniku ostatecznego rozliczenia
kosztów budowy spó∏dzielczego w∏asnoÊciowego pra-
wa do lokalu powsta∏a ró˝nica pomi´dzy wysokoÊcià
wst´pnie ustalonego wk∏adu budowlanego a kosztami
budowy lokalu, uprawniony albo zobowiàzany z tego
tytu∏u jest cz∏onek albo osoba nieb´dàca cz∏onkiem
spó∏dzielni, którym w chwili dokonania tego rozlicze-
nia przys∏uguje spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe prawo do
lokalu.

Art. 5. 1. Je˝eli cz∏onek spó∏dzielni, któremu przy-
s∏uguje spó∏dzielcze w∏asnoÊciowe prawo do lokalu
mieszkalnego, lokalu u˝ytkowego lub gara˝u, albo je-
go poprzednik prawny, by∏ w∏aÊcicielem tego lokalu
i prawo w∏asnoÊci z mocy przepisów ustawy z dnia
17 lutego 1961 r. o spó∏dzielniach i ich zwiàzkach
(Dz. U. Nr 12, poz. 61 oraz z 1974 r. Nr 47, poz. 281) zo-
sta∏o przekszta∏cone w ograniczone prawo rzeczowe
do tego lokalu, to z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy przys∏uguje mu roszczenie o ustanowienie od-

r´bnej w∏asnoÊci lokalu lub gara˝u i o przeniesienie
w∏asnoÊci tego lokalu lub gara˝u, bez jakichkolwiek
obcià˝eƒ hipotecznych na tym lokalu bàdê nierucho-
moÊci gruntowej z nim zwiàzanej.

2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, jest pod-
stawà do wystàpienia z odpowiednim wnioskiem do
zarzàdu spó∏dzielni o podj´cie uchwa∏y, 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. Je˝eli osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1,
z∏o˝y∏a ju˝ do spó∏dzielni wniosek o wyodr´bnienie
w∏asnoÊci lokalu wraz z udzia∏em w nieruchomoÊci
wspólnej, przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, to
wniosek ten nale˝y traktowaç jako z∏o˝ony w trybie
ust. 2.

4. Koszty za∏o˝enia ksi´gi wieczystej i wpisu do
niej ponosi Skarb Paƒstwa.

Art. 6. 1. Je˝eli cz∏onek spó∏dzielni mieszkaniowej,
któremu przys∏ugiwa∏o spó∏dzielcze lokatorskie pra-
wo do lokalu mieszkalnego, w zwiàzku z przekszta∏ce-
niem po dniu 23 kwietnia 2001 r. tego prawa na spó∏-
dzielcze w∏asnoÊciowe prawo do lokalu lub w zwiàzku
z nabyciem po tym dniu w∏asnoÊci tego lokalu, nie
dokona∏ ca∏kowitej sp∏aty nale˝nej spó∏dzielni z tego
tytu∏u, to z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy
niesp∏aconà kwot´ umarza si´ jako nienale˝nà, je˝eli
dokonana sp∏ata pokrywa ca∏kowite koszty budowy
lokalu.

2. Je˝eli walne zgromadzenie wyrazi zgod´ w dro-
dze uchwa∏y, to zarzàd spó∏dzielni dokona rozliczenia
nast´pujàcych kwot wp∏aconych z tytu∏u przekszta∏ce-
nia po dniu 23 kwietnia 2001 r. lokatorskiego prawa do
lokalu mieszkalnego na w∏asnoÊciowe prawo do loka-
lu lub przeniesienia po tym dniu w∏asnoÊci lokalu na
cz∏onka, któremu przys∏ugiwa∏o lokatorskie prawo do
lokalu mieszkalnego:

1) wp∏aty ró˝nicy pomi´dzy wartoÊcià rynkowà loka-
lu (wk∏adem budowlanym) a zwaloryzowanym
wk∏adem mieszkaniowym, pomniejszonà o nale˝-
nà lub udzielonà przez spó∏dzielni´ bonifikat´;

2) kwoty przypadajàcej na lokal z tytu∏u modernizacji
budynku dokonanej przez spó∏dzielni´, je˝eli kwo-
ta ta nie powi´ksza∏a wk∏adu budowlanego;

3) sp∏aty przypadajàcych na lokal zobowiàzaƒ spó∏-
dzielni z tytu∏u kredytów i po˝yczek zaciàgni´tych
na sfinansowanie kosztów remontów nierucho-
moÊci, w której znajduje si´ lokal;

w ten sposób, ˝e kwoty te zostanà wpisane na poczet
wp∏at na fundusz remontowy przypadajàcych od
osób, na rzecz których spó∏dzielnia przekszta∏ci∏a pra-
wo lokatorskie na w∏asnoÊciowe lub przenios∏a w∏as-
noÊç lokalu.

3. Osoby, których dotyczy rozliczenie okreÊlone
w ust. 2, nie dokonujà miesi´cznych wp∏at na fundusz
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remontowy do czasu a˝ kwota b´dàca ró˝nicà pomi´-
dzy sumà kwot wymienionà w ust. 2 a sumà wp∏at
miesi´cznych na fundusz remontowy przypadajàcych
na ten lokal b´dzie wi´ksza od zera. 

Art. 7. 1. Po wejÊciu w ˝ycie niniejszej ustawy
spó∏dzielnia mieszkaniowa nie mo˝e ustanawiaç
spó∏dzielczych w∏asnoÊciowych praw do lokali, ani
praw do miejsc postojowych po∏o˝onych w budyn-
kach wybudowanych na gruncie, do którego spó∏-
dzielni przys∏uguje prawo w∏asnoÊci lub u˝ytkowania
wieczystego.

2. Do dnia 31 grudnia 2010 r. na pisemne ˝àdanie
cz∏onka spó∏dzielni, któremu przys∏uguje spó∏dziel-
cze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego po∏o-
˝onego w budynku wybudowanym na gruncie, do
którego spó∏dzielni nie przys∏uguje prawo w∏asnoÊci
lub u˝ytkowania wieczystego, spó∏dzielnia jest obo-
wiàzana zawrzeç z tym cz∏onkiem umow´ o prze-
kszta∏cenie przys∏ugujàcego mu prawa na spó∏dziel-
cze w∏asnoÊciowe prawo do lokalu po dokonaniu
przez niego:

1) sp∏aty przypadajàcej na jego lokal cz´Êci kosztów
budowy b´dàcych zobowiàzaniami spó∏dzielni,
o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy,
o której mowa w art. 1, w tym w szczególnoÊci od-
powiedniej cz´Êci zad∏u˝enia kredytowego wraz
z odsetkami, z zastrze˝eniem pkt 2;

2) sp∏aty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub
dotacji w cz´Êci przypadajàcej na budow´ jego lo-
kalu, o ile spó∏dzielnia skorzysta∏a z pomocy pod-
legajàcej odprowadzeniu do bud˝etu paƒstwa
uzyskanej ze Êrodków publicznych lub innych
Êrodków;

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

2. Do istniejàcych w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy spó∏dzielczych w∏asnoÊciowych praw do loka-
li oraz praw do miejsc postojowych w wielostanowi-
skowych lokalach gara˝owych stosuje si´ przepisy ni-
niejszej ustawy.

3. Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy umo-
wa o budow´ lokalu, zawarta na podstawie dotych-
czas obowiàzujàcego art. 173 ustawy, o której mowa
w art. 1, staje si´ umowà o budow´ lokalu w rozumie-
niu art. 18 ustawy, o której mowa w art. 1.

4. Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy eks-
pektatywa spó∏dzielczego w∏asnoÊciowego prawa do
lokalu staje si´ ekspektatywà prawa odr´bnej w∏asno-
Êci lokalu.

5. Zg∏oszone na piÊmie roszczenia, o których mo-
wa w art. 12, art. 15, art. 1714, art. 1715, art. 39, art. 48
oraz art. 481 ustawy, o której mowa w art. 1, niezreali-
zowane do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, sà
rozpatrywane na podstawie niniejszej ustawy.

6. Do spraw sàdowych toczàcych si´ i niezakoƒ-
czonych prawomocnym orzeczeniem, stosuje si´ prze-
pisy niniejszej ustawy.

Art. 8. 1. Z osobà uprawnionà, która przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy z∏o˝y∏a wniosek,
o którym mowa w art. 111, 12, 1714, 1715, 39 i 48 usta-
wy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczaso-
wym, spó∏dzielnia mieszkaniowa zawiera umow´
przeniesienia w∏asnoÊci lokalu w terminie 3 miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, chyba ˝e
nieruchomoÊç posiada nieuregulowany stan prawny
w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoÊciami lub spó∏dziel-
ni nie przys∏uguje prawo w∏asnoÊci lub u˝ytkowania
wieczystego gruntu, na którym wybudowa∏a budynek
lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.

2. Kto, b´dàc cz∏onkiem zarzàdu spó∏dzielni miesz-
kaniowej, pe∏nomocnikiem, likwidatorem albo syndy-
kiem, wbrew obowiàzkowi okreÊlonemu w ust. 1 do-
puszcza do tego, ˝e spó∏dzielnia nie zawiera umowy
o przeniesienie w∏asnoÊci lokalu, w terminie okreÊlo-
nym w tym przepisie

— podlega karze ograniczenia wolnoÊci albo
grzywny.

3. W sprawach o czyny, o których mowa w ust. 2,
orzekanie nast´puje w trybie przepisów Kodeksu po-
st´powania w sprawach o wykroczenia.

Art. 9. 1. Spó∏dzielnie istniejàce w dniu wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy dokonujà zmian swoich sta-
tutów nie póêniej ni˝ do dnia 30 listopada 2007 r. Zg∏o-
szenia do Krajowego Rejestru Sàdowego tych zmian
spó∏dzielnie dokonujà w ciàgu 30 dni od dnia podj´cia
uchwa∏y, nie póêniej ni˝ do dnia 30 grudnia 2007 r.,
stosownie do wymagaƒ niniejszej ustawy i w trybie
przewidzianym w ustawie z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. —
Prawo spó∏dzielcze.

2. Do czasu zarejestrowania zmian statutów posta-
nowienia dotychczasowych statutów regulujàce funk-
cjonowanie zebrania przedstawicieli pozostajà w mocy.

Art. 10. 1. Stosujàc przepis art. 82 ust. 3 ustawy,
o której mowa w art. 1, liczb´ kadencji oblicza si´ bio-
ràc pod uwag´ dotychczasowy sta˝ cz∏onka rady nad-
zorczej.

2. Przepis art. 82 ust. 4 ustawy, o której mowa
w art. 1, ma zastosowanie do rad nadzorczych powo-
∏anych po dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 11. Je˝eli przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy rozpoczà∏ si´ bieg terminu okreÊlonego na
podstawie art. 7 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1,
w dotychczasowym brzmieniu, stosuje si´ przepisy ni-
niejszej ustawy.

Art. 12. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 31 lipca
2007 r.
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