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Posiadanie własnego mieszkania lub domu jest marzeniem wie-
lu osób, jednak zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych nie jest 
łatwe. Z problemami lokalowymi można sobie radzić na różne 
sposoby. Państwo wspomaga w wysiłkach najbiedniejszych oraz 
osoby młode, dopiero startujące w dorosłe życie, proponując im 
rozmaite rozwiązania, zarówno w zakresie preferencyjnego wy-
najmu, jak i nabycia czterech kątów na własność. 

mieSzkaniOWy zaSÓB Gminy
Do obowiązków każdej gminy należy zaspokajanie potrzeb miesz-
kaniowych osób o niskich dochodach, a także zapewnienie oso-
bom do tego uprawnionym lokali socjalnych i zamiennych.

Gmina lub gminne osoby prawne albo spółki prawa handlowego 
utworzone z udziałem gminy dysponują pewnym zasobem miesz-
kaniowym, czyli stanowiącymi ich własność lub znajdującymi się 
w ich posiadaniu lokalami nadającymi się do zamieszkania. Z za-
łożenia mieszkania takie mają być wynajmowane osobom o ni-
skich dochodach. Rada gminy określa w uchwale, kto i na jakich 
zasadach może ubiegać się o lokal komunalny. Oznacza to, że nie 
ma jednolitych kryteriów oraz progów dochodowych dla całego 
kraju. 
Gmina może również wynajmować lokale od innych właścicieli 
i podnajmować je osobom uprawnionym do takiej pomocy. W sto-
sunku do tych lokali gmina powinna uchwalić odrębne zasady ich 
udostępniania, natomiast jeżeli ich nie ustalono, odpowiednio 
należy stosować zasady stworzone dla lokali z zasobu mieszka-
niowego gminy. 
Mieszkanie komunalne można zasadniczo uzyskać na trzy sposo-
by: w drodze przydziału, licytacji czynszów lub zamiany. 
Aby zamieszkać w mieszkaniu z przydziału, należy spełniać 
określone kryterium dochodowe i powierzchniowe (chodzi 
o powierzchnię zajmowanego dotychczas mieszkania). Wnio-
sek o przydział mieszkania wraz z niezbędnymi oświadczeniami 
i dokumentami potwierdzającymi dochody osiągane przez osoby 
zgłaszane do zamieszkania w danym lokalu oraz dokumentujący-
mi istnienie (bądź nie) tytułu do innego mieszkania należy złożyć 
w urzędzie gminy lub miasta. Rozpatrując taki wniosek, organ ma 
prawo zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej o wydanie opi-
nii na temat sytuacji rodzinnej, dochodowej i majątkowej zarów-
no wnioskodawcy, jak i innych osób zgłoszonych do wspólnego 

lokale  
komunalne



www.prawo.kolping.pl

– 4 –

Bliżej 
Obywatela
2(10)/2013

mieszkania. Osoby, których wnioski zostaną rozpatrzone pozy-
tywnie, zostają wpisane na listę oczekujących na najem miesz-
kania. Czas oczekiwania jest bardzo różny w poszczególnych 
gminach i trwa od kilku miesięcy do kilku lat.  Jeżeli zaoferowane 
przez gminę mieszkanie z jakichś względów nie odpowiada przy-
szłemu najemcy, ma on prawo nie przyjąć propozycji. Powinien 
jednak uzasadnić odmowę. Co więcej, należy pamiętać, że dwu-
krotna odmowa powoduje zazwyczaj skreślenie z listy lub prze-
sunięcie na ostatnie miejsce na liście oczekujących.
Drugim sposobem zdobycia mieszkania komunalnego jest wzię-
cie udziału w licytacji czynszów. Raz na jakiś czas miasto wy-
stawia na przetarg od kilku do kilkunastu mieszkań. Aby wziąć 
udział w licytacji, trzeba wpłacić wadium, a następnie zapropono-
wać najlepszą stawkę spośród osób ubiegających się o wynajęcie 
danego lokalu. 
Możliwa jest również zamiana mieszkań pomiędzy lokatorami, 
i to zarówno w sytuacji, gdy jeden i drugi najemca wynajmuje 
mieszkanie od gminy, jak i wówczas, gdy tylko jeden korzysta z ta-
kiej opcji. Na zamianę muszą jednak wyrazić zgodę wynajmujący.
Umowy najmu mieszkań komunalnych mogą być zawierane wy-
łącznie na czas nieoznaczony. Jednakże z zasobu mieszkaniowego 
gminy mogą zostać wydzielone lokale przeznaczone do wynajmo-
wania osobom zatrudnionym przez gminę, na czas trwania sto-
sunku pracy.
Przed podpisaniem umowy najmu najemca może zostać zobowią-
zany do wpłacenia kaucji zabezpieczającej pokrycie należności 
z tytułu najmu lokalu przysługujących wynajmującemu w dniu 
opróżnienia lokalu. Wysokość kaucji nie może przekraczać dwu-
nastokrotności miesięcznego czynszu za dane mieszkanie. Kaucja 
zostaje zwrócona w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub 
nabycia jego własności przez najemcę.
Najemca może mieć możliwość wykupienia od gminy najmowa-
nego mieszkania, jeżeli najem został nawiązany na czas nieokre-
ślony, a gmina zdecyduje się na zbycie nieruchomości. O zamiarze 
sprzedaży gmina zawsze informuje najemców wcześniej. W ta-
kim wypadku najemca lokalu mieszkalnego ma pierwszeństwo 
w jego nabyciu, przy czym aby skorzystać z tego uprawnienia, 
musi w odpowiednim terminie (oznaczonym w zawiadomieniu, 
nie krótszym niż 21 dni) złożyć wniosek o nabycie, a następnie 
oświadczenie o wyrażeniu zgody na określoną cenę. Sprzedaż 
takiej nieruchomości odbywa się wówczas bez przetargu, a cenę 
nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość 
ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego. Kupujący może sko-
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rzystać z różnych udogodnień. Pierwszym jest możliwość rozło-
żenia zapłaty ceny na raty na okres nie dłuższy niż 10 lat. W takim 
wypadku strony określają w umowie termin zapłaty każdej raty 
wraz z oprocentowaniem, przy czym pierwsza rata podlega za-
płacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej wła-
sność. Aby zabezpieczyć roszczenia sprzedającego, na zbywanej 
nieruchomości ustanawia się hipotekę. 
Drugie udogodnienie polega na możliwości udzielenia przez 
sprzedającego bonifikaty od ustalonej ceny. Warunki jej przyzna-
nia oraz wysokość każda gmina ustala samodzielnie w drodze 
uchwały. Należy jednak liczyć się z tym, że w przypadku, gdy na-
bywający mieszkanie komunalne sprzeda je w ciągu 5 lat od daty 
jego nabycia lub wykorzysta na inne cele niż cel uzasadniający 
udzielenie bonifikaty, organ może zażądać zwrotu kwoty równej 
zwaloryzowanej bonifikacie. Podobnie jest w przypadku, gdy zby-
cia lub zmiany przeznaczenia dokonuje w takim terminie osoba 
bliska.
Najemcy, którym zależy na wykupie mieszkania, mogą również 
złożyć wniosek o wykup przed otrzymaniem zawiadomienia 
o przeznaczeniu nieruchomości na sprzedaż. Jeżeli gmina pozy-
tywnie rozpatrzy wniosek, zostanie wszczęta procedura sprze-
daży.

Lokale socjalne również pochodzą z zasobu mieszkaniowego gmi-
ny. Zgodnie z przepisami lokal socjalny to lokal nadający się do 
zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, któ-
rego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa 
domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku 
jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lo-
kal ten może posiadać obniżony standard. 
Lokale socjalne przeznaczone są dla osób najuboższych lub wy-
eksmitowanych. Czynsz w takich mieszkaniach jest jeszcze niższy 
niż w zwykłych mieszkaniach komunalnych, jego stawka nie może 
bowiem przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowią-
zującego w gminnym zasobie mieszkaniowym. 
Umowa najmu lokalu socjalnego zawierana jest zawsze na czas 
oznaczony (z odmienną sytuacją mamy do czynienia w przypad-
ku umów najmu mieszkania komunalnego). Najemcą może zostać 
osoba, która nie ma tytułu prawnego do lokalu i której dochody 
nie przekraczają wysokości określonej w uchwale rady gminy, jak 
również osoba eksmitowana, wobec której sąd orzekł o upraw-
nieniu do otrzymania lokalu socjalnego. Kolejną różnicą w sto-
sunku do wynajmu mieszkań komunalnych jest to, że od najemcy 

 lokal  
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nie pobiera się kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytu-
łu najmu lokalu.
Po upływie okresu najmu oznaczonego w umowie strony mogą 
przedłużyć jej obowiązywanie o kolejny okres. Najemca musi jed-
nak nadal znajdować się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej 
umowy. W razie wzrostu dochodów gospodarstwa domowego 
najemcy ponad limit wyznaczony przez uchwałę rady gminy od 
dnia ustania najmu do czasu opróżnienia lokalu osoba zajmująca 
lokal obowiązana jest do uiszczania odszkodowania w wysoko-
ści czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu tego 
mieszkania. 
Gmina może wypowiedzieć najem lokalu socjalnego bez zachowa-
nia terminu wypowiedzenia, jeżeli najemca uzyskał tytuł prawny 
do innego lokalu i może używać tego lokalu.

Lokal zamienny to 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 loka-
lu dotychczas używanym. Warunek ten uznaje się za spełniony, 
jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m2 po-
wierzchni łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobo-
wego – 20 m2 tej powierzchni.
Lokal zamienny przysługuje:
• lokatorowi, któremu właściciel wypowiedział najem z uwagi na 

konieczność rozbiórki lub remontu;
• lokatorowi, któremu właściciel wypowiedział najem z zacho-

waniem półrocznego terminu wypowiedzenia, ponieważ sam 
chce zamieszkać w tym mieszkaniu;

• osobie, która w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru 
lub innego losowego zdarzenia straciła dach nad głową.

tBS
Celem zapewnienia osobom o średnich dochodach możliwości 
nabycia lub wynajmu mieszkania utworzone zostały towarzystwa 
budownictwa społecznego (TBS). Ich celem jest w szczególności 
budowa mieszkań pod wynajem, przy czym czynsz należny za ko-
rzystanie z takich lokali ma być na tyle niski, aby osoby o średnich 
dochodach mogły sobie na taki wynajem pozwolić.

lokal  
zamienny
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Osoba fizyczna może ubiegać się o wynajem lokalu mieszkalnego 
w TBS, jeżeli:
• ani ona, ani osoby zgłoszone do wspólnego mieszkania w dniu 

objęcia lokalu (czyli nie w dniu składania wniosku) nie posiada-
ją tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej 
miejscowości; przez tytuł prawny do innego lokalu należy rozu-
mieć prawo własności lokalu (domu), spółdzielcze własnościo-
we prawo do lokalu, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, 
umowę najmu lokalu komunalnego (lub decyzję administracyj-
ną przydzielającą taki lokal) albo służbowego; warunek niepo-
siadania tytułu do innego lokalu obowiązuje przez cały czas 
trwania najmu w TBS; jeżeli zdarzy się, że w tym czasie osoba 
nabędzie jeden z wymienionych powyżej tytułów (np. w wyni-
ku darowizny, odziedziczenia spadku czy zawarcia umowy kup-
na), ma obowiązek zawiadomić niezwłocznie zarząd TBS o tym 
fakcie; 

• suma przeciętnych miesięcznych dochodów uzyskiwanych 
przez członków danego gospodarstwa domowego nie może 
przekroczyć w dniu zawarcia umowy określonego przez prze-
pisy minimum, tzn. 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagro-
dzenia w danym województwie, ogłoszonego przed dniem za-
warcia umowy najmu, więcej niż o:

 –  20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
 –  80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
 –  dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie do-

mowym o większej liczbie osób;
 najemca jest przy tym zobowiązany składać TBS raz na 2 lata, 

w terminie do 30 kwietnia danego roku, deklarację o średnim 
miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo do-
mowe w roku poprzednim; na żądanie TBS zarówno najemca, 
jak i osoba ubiegająca się o najem mieszkania musi przedstawić 
zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów 
uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do 
wspólnego zamieszkiwania.

W okresie od dnia 29 maja do dnia 29 listopada 2013 r. przeciętne 
miesięczne wynagrodzenie w województwach, będące podstawą do 
ustalenia minimum dochodowego dla osób ubiegających się o wy-
najem mieszkania w TBS, wynosi dla poszczególnych województw: 
dolnośląskiego 3701,84 zł; kujawsko-pomorskiego 3255,64 zł; lu-
belskiego 3409,40 zł; lubuskiego 3224,58 zł; łódzkiego 3458,27 zł; 
małopolskiego 3568,57 zł; mazowieckiego 4782,83 zł; opolskiego 
3400,06 zł; podkarpackiego 3218,95 zł; podlaskiego 3327,41 zł; 

kto może 
ubiegać się 
o wynajem

przeciętne  
miesięczne  
wynagrodzenie  
w  
województ wach
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pomorskiego 3806,16 zł; śląskiego 3905,73 zł; świętokrzyskiego 
3277,14 zł; warmińsko-mazurskiego 3184,72 zł; wielkopolskiego 
3493,07 zł; zachodniopomorskiego 3453,45 zł.
W związku z powyższym przykładowo dla województwa mało-
polskiego we wskazanym powyżej okresie limity dochodowe 
wynoszą odpowiednio: 5566,97 zł dla gospodarstwa jednoosobo-
wego; 8350,45 zł dla gospodarstwa dwuosobowego; 10 206,11 zł 
dla gospodarstwa trzyosobowego; 12 061,77 zł dla gospodar-
stwa czteroosobowego; 13 917,42 dla gospodarstwa pięcio-
osobowego. Z kolei dla województwa śląskiego limity wynoszą 
odpowiednio: 60 92,94 zł dla gospodarstwa jednoosobowego; 
91 39,41 zł dla gospodarstwa dwuosobowego; 11 170,39 zł dla 
gospodarstwa trzyosobowego; 13 201,37 zł dla gospodarstwa 
czteroosobowego; 15 232,35 zł dla gospodarstwa pięcioosobo-
wego. W województwie podkarpackim limity wynoszą kolejno 
5021,56 zł, 7532,34 zł, 9206,20 zł, 10 880,05 zł i 12 553,91 zł, 
a w województwie świętokrzyskim 5112,34 zł, 7668,51zł, 
9372,62 zł, 11 076,73 zł i 12 780,85 zł.

Stawki czynszu ustalane są przez każde TBS samodzielnie, jednak 
jego wysokość nie może w skali roku przekroczyć 4% wartości 
odtworzeniowej lokalu. Wartość odtworzeniowa lokalu to iloczyn 
jego powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego kosztu 
odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. 
Wskaźnik przeliczeniowy zależy od miejsca położenia budynków 
TBS (województwa, miasta). Tytułem przykładu można wskazać, 
że w województwie małopolskim wskaźnik ten wynosi obecnie 
3858,00 zł, zaś w samym Krakowie 4452,00 zł; w województwie 
śląskim wskaźnik wynosi 3516,00 zł, przy czym w Katowicach 
jest ustalony na poziomie 4262,00 zł; dla województwa pod-
karpackiego wskaźnik wynosi 2948,00 zł, w tym dla Rzeszowa 
3839,00 zł; z kolei dla województwa świętokrzyskiego wskaź-
nik ustalono na poziomie 2785,95 zł, w tym dla Kielc wynosi on 
4114,97 zł (stawki obowiązujące w okresie od dnia 1 kwietnia 
2013 r. do dnia 30 września 2013 r.).
We wskazanym powyżej okresie maksymalna stawka czynszu, 
jaką może zastosować TBS, dla województwa małopolskiego 
wynosi 12,86 zł/m2 (w tym dla Krakowa 14,84 zł/m2), dla woje-
wództwa śląskiego 11,72 zł/m2 (w tym dla Katowic 14,21 zł/m2), 
dla województwa podkarpackiego 9,83 zł/m2 (w tym dla Rzeszo-
wa 12,80 zł/m2), a dla województwa świętokrzyskiego 9,29 zł/m2 
(w tym dla Kielc 13,72 zł/m2).   

wysokość  
czynszu
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Ewentualne należności z tytułu najmu mieszkania istniejące 
w dniu jego opróżnienia mogą być zabezpieczone kaucją ustana-
wianą w umowie zawieranej przez TBS z najemcą. 

Jak już o tym była mowa powyżej, najemca ma obowiązek przed-
kładać TBS raz na 2 lata deklarację o średnim miesięcznym docho-
dzie. Jeżeli najemca w deklaracji złożył oświadczenie niezgodne 
z prawdą, TBS rozwiązuje z nim umowę najmu bez zachowania 
terminu wypowiedzenia. Z tą chwilą najemca staje się osobą zaj-
mującą lokal bez tytułu prawnego i do czasu opuszczenia miesz-
kania musi płacić TBS miesięczne odszkodowanie za korzystanie 
z lokalu w wysokości 200% czynszu miesięcznego jaki płaciłby, 
gdyby umowa nie została rozwiązana.

Z kolei niezłożenie przez najemcę do dnia 30 kwietnia corocz-
nej deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie lub wykazanie 
w deklaracji dochodów przekraczających wskazane powyżej war-
tości może skutkować wypowiedzeniem przez TBS umowy najmu 
w części dotyczącej czynszu. W takim wypadku regulacje dotyczą-
ce wysokości czynszu nie znajdują zastosowania, co oznacza, że 
TBS może stosować czynsz wolny. Podobnie będzie, jeżeli najem-
ca uzyska w czasie obowiązywania umowy najmu tytuł prawny 
do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.

Partycypacja w kosztach, czyli udział w kosztach budowy loka-
lu mieszkalnego, daje partycypantowi prawo wskazania osoby, 
z którą po zakończeniu budowy TBS będzie musiał zawrzeć umo-
wę najmu. 
Partycypantem może być:
• osoba fizyczna – może ona zawrzeć z TBS umowę w sprawie 

partycypacji w kosztach budowy mieszkania, które następnie 
będzie od TBS wynajmować; kwota partycypacji nie może prze-
kroczyć 30% kosztów budowy lokalu; po zakończeniu najmu 
i opróżnieniu lokalu kwota partycypacji jest zwracana najemcy 
lub jego następcom prawnym w ciągu 12 miesięcy, przy czym 
jej wysokość powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odse-
tek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi 
wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach bu-
dowy lokalu; ustalenie innego sposobu obliczania kwoty pod-
legającej zwrotowi jest niedopuszczalne; TBS nie może ani od-
mówić uprawnionym osobom zwrotu kwoty partycypacji, ani 
dokonać jej pomniejszenia celem zabezpieczenia jakichkolwiek 
wierzytelności względem najemcy; kwota ta ma bowiem służyć 
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wyłącznie realizacji celu, jakim jest współuczestnictwo w kosz-
tach budowy mieszkań;

• pracodawca, który chce uzyskać mieszkania dla swoich pracow-
ników – może on zawrzeć z TBS umowę o partycypacji w kosz-
tach budowy tych lokali, co daje mu prawo do dokonywania bez 
zgody TBS przeniesienia praw i obowiązków wynikających z ta-
kiej umowy na rzecz wskazanych przez siebie najemców;

• osoba prawna mająca interes w uzyskaniu mieszkania przez 
wskazaną osobę – stając się stroną umowy o partycypację 
w kosztach budowy określonego mieszkania (mieszkań), zy-
skuje prawo do dokonywania bez zgody TBS przeniesienia 
praw i obowiązków wynikających z takiej umowy na rzecz 
wskazanych przez siebie najemców;

• powiat, gmina lub związek międzygminny – zawiera z TBS 
umowę o partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych, 
których będzie najemcą, w celu podnajmowania takich miesz-
kań osobom fizycznym; taki podnajem nie wymaga zgody TBS.

Prawa z tytułu partycypacji w kosztach mogą być przez partycy-
panta zbywane. Można tego dokonać w drodze cesji, czyli umowy 
zawartej pomiędzy aktualnym a przyszłym partycypanem. Umo-
wa taka musi być sporządzona w formie pisemnej, najlepiej w for-
mie aktu notarialnego. Osoba nabywająca w taki sposób miesz-
kanie w TBS powinna dopilnować, aby w lokalu nie przebywały 
ani nie były zameldowane osoby trzecie. Powinna także pamiętać 
o opłaceniu podatku od czynności cywilnoprawnych. 
Przeniesienia praw z tytułu partycypacji w kosztach można rów-
nież dokonać w drodze darowizny. Umowa darowizny musi być 
potwierdzona przez notariusza. Jeżeli obdarowanym jest ktoś 
z najbliższej rodziny (córka, syn, wnuki, rodzice, dziadkowie, ro-
dzeństwo, pasierb, ojczym czy macocha), darowizna będzie zwol-
niona z podatku od spadków i darowizn; w przypadku innych 
obdarowanych (w tym także zięcia i synowej) konieczne będzie 
uiszczenie stosownego podatku. 
Bez względu na sposób przeniesienia osoba wstępująca w prawa 
i obowiązki partycypanta musi spełniać opisane powyżej kryteria.

Znajdujące się w zasobach TBS mieszkania, wybudowane przy 
wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego na podstawie wniosków złożonych do dnia 30 wrześ-
nia 2009 r., mogą być wyodrębnione na własność. Właścicielem 
mieszkania może zostać jedynie osoba, która jest jego najemcą 
i która partycypowała w kosztach jego budowy. Wyodrębnienia 
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nie można przeprowadzić przed upływem 5 lat od dnia uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie budynku.
Cena mieszkania nie może być niższa niż jego wartość rynkowa 
i powinna uwzględniać pokrycie wszystkich zobowiązań przypa-
dających na lokal (w tym w szczególności spłatę odpowiedniej 
części zadłużenia kredytowego TBS wraz z odsetkami, spłatę 
przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu w kwocie 
nominalnej oraz koszty wyceny nieruchomości). Kwotę partycy-
pacji w kosztach zalicza się przy tym na poczet ceny.

SpÓłDzielCze  lOkatOrSkie  
praWO DO lOkalu
Od opisanych powyżej form korzystania z mieszkania, opartych 
na umowie najmu, należy odróżnić spółdzielcze lokatorskie pra-
wo do lokalu mieszkalnego. Aby osoba mogła nabyć takie prawo, 
musi być członkiem spółdzielni mieszkaniowej, w której zaso-
bach znajduje się dane mieszkanie. 

Członkiem spółdzielni może być:
• osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności praw-

nych albo miała tę zdolność ograniczoną;
• oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu 

mieszkalnego przysługiwało tylko jednemu z nich;
• osoba prawna, jednakże takiej osobie nie przysługuje spółdziel-

cze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.
Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może za-
tem przysługiwać osobie fizycznej lub małżonkom. Nie może na-
tomiast przysługiwać osobie prawnej.

Faktycznym właścicielem mieszkania lokatorskiego jest spółdziel-
nia mieszkaniowa. Osoby w nim zamieszkujące mają tylko prawo 
do używania mieszkania. Spółdzielcze lokatorskie prawo jest nie-
zbywalne, nie przechodzi też na spadkobierców i nie podlega egze-
kucji, co oznacza, że osoby, które nabyły w ten sposób mieszkanie, 
nigdy nie będą mogły go sprzedać ani przekazać w spadku. 
Nie ma jednak przeszkód, aby mieszkanie takie wynająć lub oddać 
w bezpłatne używanie. Zgoda spółdzielni nie jest w tym wypadku 
potrzebna, chyba że zostaje zmienione przeznaczenie lokalu lub 
sposób korzystania z niego. 
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Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje 
z chwilą zawarcia między członkiem a spółdzielnią umowy o usta-
nowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu miesz-
kalnego. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności 
w formie pisemnej. Nakłada ona z jednej strony na spółdzielnię 
mieszkaniową obowiązek oddania członkowi lokalu mieszkalnego 
do używania, z drugiej zaś strony na członka obowiązek wniesienia 
wkładu mieszkaniowego oraz uiszczania opłat. Należy jednak za-
strzec, że jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miało-
by wpływ na wysokość opłat na rzecz spółdzielni, członek obowią-
zany jest do pisemnego powiadomienia spółdzielni o tej czynności. 
Jeżeli członek spółdzielni wynajął lub użyczył mieszkanie osobie 
trzeciej, umowa w związku z tym zawarta wygasa najpóźniej z chwi-
lą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu.

Z członkiem spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie spółdziel-
czego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia za-
wiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisem-
nej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do za-
warcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdziel-
czego lokatorskiego prawa do tego lokalu. W konsekwencji członek 
jest zobowiązany do wniesienia wkładu mieszkaniowego według 
zasad określonych w statucie w wysokości odpowiadającej różnicy 
między kosztem budowy przypadającym na jego 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 zacią-
gniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów bu-
dowy danego lokalu, członek jest obowiązany uczestniczyć w spłacie 
tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie 
prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu mał-
żonkom, przypada drugiemu małżonkowi. Małżonkowi zmarłego 
członka spółdzielni przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet 
członków spółdzielni. W takim przypadku pozostali spadkobiercy 
są uprawnieni wyłącznie do dziedziczenia wkładu.

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa 
z chwilą:
• ustania członkostwa;
• podjęcia przez spółdzielnię uchwały o wygaśnięciu tego pra-

wa; spółdzielnia może podjąć taką uchwałę, jeżeli członek po-
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mimo pisemnego upomnienia nadal używa lokal niezgodnie 
z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszcza-
jąc do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone 
do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza 
w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domo-
wemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub jest 
w zwłoce z uiszczeniem opłat za 6 miesięcy.

W takim wypadku małżonkowi, dzieciom, wnukom, dziadkom, ro-
dzeństwu, a także osobom pozostającym faktycznie we wspólnym 
pożyciu przysługuje roszczenie o przyjęcie do spółdzielni i zawar-
cie umowy spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.
Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu 
małżeństwa małżonkowie powinni w terminie jednego roku za-
wiadomić spółdzielnię o tym, któremu z nich przypadło spółdziel-
cze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, albo przedstawić 
dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa. 
Były małżonek niebędący członkiem spółdzielni powinien złożyć 
deklarację członkowską w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym 
przypadło mu prawo do lokalu. Byłemu małżonkowi przysługuje 
roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni. Jeżeli mał-
żonkowie nie dopełnią wskazanych powyżej obowiązków, spół-
dzielnia wyznaczy im w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy 
niż 6 miesięcy, a po jego bezskutecznym upływie będzie upraw-
niona do podjęcia uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokator-
skiego prawa do lokalu. W takim wypadku osobom bliskim, tzn. 
dzieciom, wnukom, dziadkom, rodzeństwu, a także osobom pozo-
stającym faktycznie we wspólnym pożyciu, przysługuje roszcze-
nie o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy spółdzielczego 
lokatorskiego prawa do lokalu.
W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa 
do lokalu spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość ryn-
kową lokalu. Kwota ta nie może być jednak większa od tej, jaką 
spółdzielnia otrzyma od osoby obejmującej lokal w wyniku prze-
targu (kwota ta pomniejszana jest o zobowiązania członka wobec 
spółdzielni). 

Osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do loka-
lu, nie ma możliwości przekształcenia go w spółdzielcze własno-
ściowe prawo. Może natomiast zażądać od spółdzielni zawarcia 
umowy przeniesienia własności lokalu. W celu przeprowadzenia 
przewłaszczenia osoba posiadająca spółdzielcze lokatorskie pra-
wo do lokalu musi złożyć w spółdzielni mieszkaniowej wniosek, 
spłacić koszty związane z budową oraz zadłużeniem z tytułu 

przewłaszczenie
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kosztów i opłat eksploatacyjnych przypadających na mieszkanie, 
a także pokryć koszty notarialne i sądowe związane z ustanowie-
niem odrębnej własności lokalu.  
Po zawarciu umowy mieszkanie staje się odrębną własnością, co 
powoduje, że ograniczony dotąd w swoich prawach posiadacz lo-
kalu może nim swobodnie rozporządzać: może je sprzedać, daro-
wać, zapisać komuś w testamencie.

SpÓłDzielCze WłaSnOŚCiOWe  
praWO DO lOkalu
Odmienną konstrukcją prawną jest spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu. Jest ono najbardziej zbliżone do prawa własno-
ści, choć zachodzą pomiędzy nimi pewne różnice. Jest to bowiem 
ograniczone prawo rzeczowe, z więc prawo ustanowione na rze-
czy cudzej. Składa się na nie prawo do korzystania z lokalu oraz 
prawo do rozporządzania nim. W przeciwieństwie do spółdziel-
czego lokatorskiego prawa jest ono zbywalne (możemy je sprze-
dać, zamienić lub darować), podlega dziedziczeniu (możemy je 
zatem zapisać komuś w testamencie) i egzekucji, można je także 
obciążać np. hipoteką. 
Choć faktycznym właścicielem mieszkania jest spółdzielnia, oso-
ba posiadająca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może 
(ale nie musi) założyć dla swojego mieszkania odrębną księgę 
wieczystą. 
Osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do 
lokalu, może bez zgody spółdzielni wynająć lub oddać mieszka-
nie w bezpłatne używanie. Nie może jednak zmienić samodzielnie 
przeznaczenia lokalu.

Własnościowe prawo do lokalu może przysługiwać nie tylko 
osobie fizycznej, ale także osobie prawnej. Jako prawo podzielne 
może należeć do kilku osób, z tym że członkiem spółdzielni może 
być tylko jedna z nich, chyba że prawo przysługuje wspólnie 
małżonkom. Zasadą było, że spółdzielcze prawo do lokalu mogło 
przysługiwać tylko osobie będącej członkiem spółdzielni miesz-
kaniowej. Obecnie zachodzi od niej wiele wyjątków, co w isto-
cie oznacza, że własnościowe prawo do lokalu nie jest już ściśle 
związane z członkostwem w spółdzielni. Niemniej jednak spół-
dzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabyw-

uprawnieni
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cy prawa (czyli osoby, która kupiła mieszkanie od poprzedniego 
właściciela), jeżeli odpowiada on wymaganiom statutu. Dotyczy 
to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.

Od sierpnia 2007 r. spółdzielnie mieszkaniowe nie mogą ustana-
wiać własnościowych spółdzielczych praw do lokali. Co więcej, 
wszystkie umowy o budowę lokalu zawarte przez spółdzielnie 
z członkami spółdzielni ubiegającymi się o ustanowienie spół-
dzielczego własnościowego prawa do lokalu z mocy prawa stały 
się z dniem 31 lipca 2007 r. umowami o budowę lokalu zawiera-
nymi z członkiem spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie od-
rębnej własności lokalu. W konsekwencji osoby, którym na mocy 
zawartej ze spółdzielnią umowy miało przysługiwać spółdzielcze 
własnościowe prawo do zakupionego mieszkania, otrzymały pra-
wo odrębnej własności takiego mieszkania.

Jak już była o tym mowa wcześniej, osoba posiadająca spółdziel-
cze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego może sprzedać 
swoje mieszkanie, darować je lub dokonać zamiany. Wszelkie 
postanowienia statutu spółdzielni ograniczające to prawo są nie-
ważne. Niedopuszczalny jest również zakaz zbywania prawa do 
mieszkania do czasu spłaty udzielonego członkowi kredytu. 
Aby umowa zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lo-
kalu (czyli np. umowa sprzedaży, zamiany, czy darowizny) była 
ważna, musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Wypis 
takiego aktu notariusz przesyła niezwłocznie spółdzielni.
Zbycie własnościowego prawa do lokalu obejmuje również zby-
cie wkładu budowlanego. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie 
samego wkładu jest nieważne, prawo do wkładu jest bowiem pra-
wem związanym z prawem do lokalu. 
Nierozstrzygnięta wydaje się natomiast kwestia dotycząca tego, 
kto jest zobowiązany do spłaty niewniesionych jeszcze części 
wkładu budowlanego, jeżeli do zbycia dochodzi przed spłatą 
całego wkładu. W takiej sytuacji bowiem zbywający mieszkanie 
poprzez nieuiszczenie całości wkładu nie spłaca zaciągniętego 
przez spółdzielnię kredytu wraz z odsetkami w części przypada-
jącej na jego lokal. Niektórzy komentatorzy są zdania, że mimo 
zbycia własnościowego prawa do lokalu podmiotem zobowią-
zanym w stosunku do spółdzielni w tym zakresie pozostaje 
nadal zbywca, chyba że nastąpiło przejęcie długu na podstawie 
umowy zawartej między spółdzielnią a nabywcą spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu za zgodą zbywcy albo umowy 
zawartej między zbywcą a nabywcą za zgodą spółdzielni. Można 
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też spotkać się z poglądem, że w razie zbycia własnościowego 
spółdzielczego prawa do lokalu przed spłatą całego wkładu bu-
dowlanego obowiązek spłaty niewniesionych jeszcze rat prze-
chodzi na nabywcę, chyba że z mocy unormowań wewnątrzspół-
dzielczych cały wkład stał się, w związku ze zbyciem, natych-
miast wymagalny.
Do przeniesienia spółdzielczego własnościowego prawa do loka-
lu, dla którego jest prowadzona księga wieczysta, konieczny jest 
wpis nabywcy tego prawa do księgi wieczystej.

Osoba, która nie założyła dla swojego mieszkania księgi wie-
czystej, może udokumentować istnienie spółdzielczego własno-
ściowego prawa do lokalu zaświadczeniem wstawionym przez 
spółdzielnię. Zaświadczenia takiego może żądać notariusz przy-
gotowujący umowę sprzedaży czy darowizny mieszkania; jest 
ono również podstawą oznaczenia lokalu w księdze wieczystej; 
o okazanie zaświadczenia może poprosić również osoba przymie-
rzająca się do kupna takiego mieszkania.
W praktyce zdarzają się sytuacje, w których spółdzielnia odma-
wia wydania zaświadczenia zarówno swojemu członkowi, jak 
i osobie niebędącej członkiem, której przysługuje spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu. W takich sytuacjach, jeżeli nota-
riusz odmawia sporządzenia aktu notarialnego, zainteresowana 
osoba powinna wystąpić do sądu z powództwem przeciwko spół-
dzielni o ustalenie, że przysługuje jej wspomniane prawo.

Osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do 
lokalu, może zmienić swój status i zażądać od spółdzielni zawar-
cia umowy przeniesienia własności lokalu. Odrębna własność 
daje bowiem pełne prawo własności mieszkania, określa udział 
w nieruchomości wspólnej (np. części gruntu oraz budynku), 
zapewnia większy wpływ na kwestie związane z zarządzaniem 
i eksploatacją budynku (w ramach wspólnoty mieszkaniowej). 

podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania bu-

downictwa mieszkaniowego – tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 255 z późn. zm.
2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych – tekst 

jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.
3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – tekst 

jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.
4. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego – tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 
31, poz. 266 z późn. zm.

dowód  
istnienia  

prawa

przewłaszczenie


