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Uchwała SN z dnia 
22 maja 2013 r., 
III CZP 18/13, „Biuletyn 
SN” 2013, nr 5, s. 5

Zasiedzenie służebności 
przesyłu

1. Przed wejściem w  życie 
art. 3051–3054 k.c. było dopusz-
czalne nabycie w drodze zasie-
dzenia na rzecz przedsiębior-
cy służebności odpowiadającej 
treścią służebności przesyłu.

2. Okres występowania na nie-
ruchomości stanu faktycznego 
odpowiadającego treści służeb-
ności przesyłu przed wejściem 
w życie art. 3051–3054 k.c. podle-
ga doliczeniu do czasu posiada-
nia wymaganego do zasiedzenia 
tej służebności.

Uchwała SN z dnia 
27 czerwca 2013 r., 
III CZP 31/13, „Biuletyn 
SN” 2013, nr 6, s. 5

Zasiedzenie służebności 
przesyłu

Spółka wodna, utworzona do 
wykonywania, utrzymywania 
oraz eksploatacji urządzeń słu-
żących do zapewnienia wody 

dla ludności (art. 164 ust. 1 usta-
wy z dnia 18 lipca 2001 r. – Pra-
wo wodne, jedn. tekst: Dz.U. 
z 2012 r. Nr 28, poz. 145 ze zm.), 
mogła nabyć przed wejściem 
w życie art. 3051–3054k.c. w dro-
dze zasiedzenia służebność 
gruntową odpowiadającą treś-
cią służebności przesyłu.

W uchwale z dnia 22 maja 2013 r. 
Sąd Najwyższy przesądził, że przed 
wejściem w życie przepisów regu-
lujących służebność przesyłu do-
puszczalne było zasiedzenie słu-
żebności, która odpowiadała jej 
treścią, a czas posiadania tej słu-
żebności w całości podlega doli-
czeniu do czasu posiadania słu-
żebności przesyłu (unormowanej 
w art. 3051–3054 k.c. obowiązują-
cych od 3 sierpnia 2008 r.). Sąd 
Najwyższy powtórzył pogląd wy-
rażony już wcześniej w  uchwa-
le z dnia 7 października 2008 r.1, 
zgodnie z którym przed ustawo-

 1 III CZP 89/08, LEX nr 458125. Pogląd ten 

można uznać za utrwalony w orzecz-

nictwie. Zob. także m.in.: uchwałę 

SN z dnia z 17 stycznia 2003 r., III CZP 

79/02,OSNC z 2003 r., nr 11, poz. 142; 

uchwałę siedmiu sędziów SN z dnia 

9 sierpnia 2011 r., III CZP 10/11, OSNC 

z 2011 r., nr 12, poz. 129; wyrok SN z dnia 

wym uregulowaniem służebno-
ści przesyłu (art. 3051–3054 k.c.) 
dopuszczalne było nabycie przez 
przedsiębiorstwo w drodze zasie-
dzenia służebności odpowiadającej 
treści służebności przesyłu. Należy 
podkreślić, że zgodnie z orzeczni-
ctwem SN służebność ta posiadała 
charakter służebności gruntowej. 
Powyższy pogląd znalazł wy-
raz także w  uchwale SN z  dnia 
27 czerwca 2013 r. Odwołując się 
do dotychczasowego orzeczni-
ctwa, Sąd Najwyższy stwierdził, że 
dopuszczalne było przed 3 sierpnia 
2008 r. nabywanie przez przedsię-
biorców służebności gruntowych 
o treści odpowiadającej służebno-
ści przesyłu i nie było konieczne 
związanie tej służebności z włas-
nością nieruchomości władnącej2.

Przed przedstawieniem uzasad-
nienia uchwały SN z dnia 22 maja 

12 grudnia 2008 r., II CSK 389/08, Lex 

nr 484715).

 2 W następstwie przedstawionych roz-

ważań SN stwierdził, że spółka wodna, 

której dotyczyło pytanie prawne, może 

być – z tych samych względów co spół-

dzielnia mieszkaniowa – traktowana jak 

przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 k.c. 

i w konsekwencji nabyć przez zasiedze-

nie służebność o treści odpowiadającej 

służebności przesyłu.

Jerzy Pisuliński (red.), Katarzyna Pałka, Michał Kućka

Przegląd orzecznictwa – 
prawo prywatne
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2013 r. warto przypomnieć, że rzą-
dowy projekt ustawy o  zmianie 
ustawy – Kodeks cywilny (druk 
sejmowy nr  3595, VI kadencja)3 
przewidywał w  art.  3 regulację 
o następującej treści: „Do zasie-
dzenia służebności przesyłu wli-
cza się okres posiadania służebno-
ści, który przed wejściem w życie 
ustawy z  dnia 30 maja 2008  r. 
o zmianie ustawy – Kodeks cywil-
ny oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. Nr 116, poz. 731) uzasad-
niał nabycie służebności gruntowej 
o treści odpowiadającej służebno-
ści przesyłu”. Regulacja ta budziła 
zastrzeżenia4. W rezultacie rządo-
wy projekt ustawy o zmianie usta-
wy – Kodeks cywilny (druk sejmo-
wy nr 74)5, który jest przedmiotem 
prac Sejmu obecnej kadencji, prze-
widuje rozwiązanie umożliwiające 
doliczenie okresu posiadania nie-
przekraczającego połowy czasu 
wymaganego do zasiedzenia6. 

 3 http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/

A0EB3767DD1EC986C12577E40047722

7/$file/3595.pdf (dostęp: 29 listopada 

2013 r.).

 4 Zob. L. Bosek, Opinia prawna dotycząca 

zgodności z Konstytucją RP rozwiązań 

zaproponowanych w projekcie ustawy 

o  zmianie ustawy – Kodeks cywilny, 

„Zeszyty Prawnicze BAS” 2011, nr 3, 

s. 175 i n.; M. Warciński, Opinia praw-

na na temat rządowego projektu usta-

wy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny 

(druk nr 3595), Warszawa, dnia 22 marca 

2011 r., s. 17 i n., opublikowana na stronie: 

http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk6.nsf/

Opdodr?OpenPage&nr=3595 (dostęp: 

29 listopada 2013 r.).

 5 http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.

xsp?nr=74 (dostęp: 29 listopada 2013 r.).

 6 Zob. R. Trzaskowski, Opinia prawna do 

rządowego projektu ustawy o zmianie 

W uchwale z dnia 22 maja 2013 r. 
Sąd Najwyższy podkreślił, że wpro-
wadzając służebność przesyłu, 
ustawodawca nie przewidział re-
gulacji intertemporalnej co do 
biegu terminu zasiedzenia tej słu-
żebności. Stwierdził, że reguły pra-
wa międzyczasowego pełnią dwie 
podstawowe funkcje: mają z jednej 
strony zapewnić osiągnięcie celów 
nowych przepisów, a z drugiej stro-
ny chronić stabilność i społeczne 
zaufanie do stanowionego prawa. 
Po przeanalizowaniu powyższych 
funkcji Sąd Najwyższy uznał, że 
możliwość pełnego uwzględnienia 
okresu, w którym istniał stan fak-
tyczny odpowiadający treści słu-
żebności przesyłu, na poczet ter-
minu potrzebnego do zasiedzenia 
służebności przesyłu uregulowanej 
w art. 3051–3054 k.c. jest rozwiąza-
niem najbardziej uzasadnionym. 
Wprowadzenie służebności przesy-
łu nie spowodowało, zdaniem Sądu 
Najwyższego, istotnych zmian 
w sferze prawnej właściciela nie-
ruchomości, na której zlokalizowa-
ne są urządzenia przesyłowe, nowe 
przepisy potwierdziły bowiem je-
dynie „treść normatywną, która 
już wcześniej wynikała z przepisów 
o służebnościach gruntowych (co 
potwierdziła trwała linia orzecz-
nicza)”. Nie doszło zatem w istocie 
do wprowadzenia nowego prawa 
rzeczowego. Z uwagi na powyższe 
Sąd Najwyższy doszedł do wnio-
sku, że uwzględnianie okresu po-

ustawy – Kodeks cywilny (druk nr 74), 

Warszawa, dnia 17 kwietnia 2012 r., 

opublikowana na stronie: http://

orka.sejm.gov.pl/rexdomk7.nsf/

Opdodr?OpenPage&nr=74 (dostęp: 

29 listopada 2013 r.).

siadania służebności odpowiada-
jącej treścią służebności przesyłu 
(a zatem okresu sprzed 3 sierpnia 
2008 r.) jest zgodne z celami nowej 
regulacji i nie narusza gwarancyj-
nego charakteru norm prawa inter-
temporalnego. Stwierdził również, 
że spełnia to wymogi proporcjonal-
ności, ponieważ ogranicza prawo 
własności w zakresie koniecznym 
do ochrony praw innego podmiotu 
(przedsiębiorcy). 

Przedstawione uzasadnienie 
Sądu Najwyższego nie jest przeko-
nujące. Należy zauważyć, że moż-
liwość zasiedzenia służebności 
gruntowej o treści odpowiadającej 
służebności przesyłu nie wynikała 
z przepisów, lecz była efektem do-
konania przez Sąd Najwyższy ich 
funkcjonalnej wykładni. Warto 
podkreślić, że wykładnia ta uwa-
żana była przez niektórych przed-
stawicieli doktryny za sprzeczną 
z prawem7, opiera się bowiem na 
założeniu, że ustanowienie służeb-
ności gruntowej na rzecz przedsię-
biorstwa przesyłowego nie narusza 
art. 285 k.c. Tymczasem przepis ten 
stanowi wyraźnie, że nierucho-
mość można obciążyć służebnoś-
cią gruntową na rzecz właściciela 
innej nieruchomości (§ 1), i wpro-
wadza zasadę użyteczności, zgod-
nie z którą służebność gruntowa 
może mieć jedynie na celu zwięk-
szenie użyteczności nieruchomo-
ści władnącej lub jej oznaczonej 
części (§ 2)8. Sąd Najwyższy, ak-

 7 Zob. np. L. Bosek, Opinia prawna…, dz. 

cyt., s. 180 oraz G. Matusik, Własność 

urządzeń przesyłowych a prawa do gruntu, 

Warszawa 2011, s. 382 i n.

 8 W literaturze wyrażany jest pogląd, że 

ustanowienie służebności gruntowej, 
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ceptując możliwość zasiedzenia 
przez przedsiębiorcę samodzielnej 
(niezwiązanej z własnością nieru-
chomości władnącej) służebności 
gruntowej o treści odpowiadającej 
służebności przesyłu, stosuje da-
leko idącą wykładnię rozszerzają-
cą, która zdaje się wykraczać poza 
dopuszczalne granice. Należy pod-
kreślić, że wykładnia ta prowadzi 
do naruszenia prawa własności 
(wyrażonego w art. 64 ust. 1 Kon-
stytucji), i trudno uznać, że ograni-
czenie tego prawa wynika z ustawy 
zgodnie z wymogiem przewidzia-
nym w art. 64 ust. 3 Konstytucji. 
Poza tym po stronie przedsiębior-
cy brak jest jakiegokolwiek prawa 
konstytucyjnego9, mogącego uza-
sadniać wspomnianą ingerencję 
w prawo własności, a ewentualny 
ważny interes publiczny mógłby 
zostać zaspokojony przez rozwią-
zania bardziej kompromisowe. 

Z powyższego wynika, że prze-
prowadzone w uchwale z dnia 22 
maja 2013 r. wnioskowanie Sądu 
Najwyższego jest oparte na wąt-
pliwych podstawach. Utrwalo-
na w  orzecznictwie wykładnia 
art. 292 w zw. z art. 285 k.c., zgod-
nie z którą przedsiębiorca może 
zasiedzieć służebność gruntową 
o treści odpowiadającej służebno-

która nie realizuje celu określonego 

w art. 285 § 2 k.c., nie jest dopuszczalne 

(umowa ustanawiająca takie prawo jest 

nieważna, zob. M. Warciński, Służebno-

ści gruntowe według kodeksu cywilnego, 

Warszawa 2013, s. 191–193). 

 9 Posiadaczowi służebności nie przysługuje 

tzw. ekspektatywa maksymalnie ukształ-

towana w rozumieniu prawa konstytu-

cyjnego – zob. szerzej na temat L. Bosek, 

Opinia prawna …, dz. cyt., s. 186–187.

ści przesyłu, budzi wątpliwości co 
do jej zgodności z prawem. Opar-
cie uzasadnienia uchwały na tej li-
nii orzeczniczej i twierdzenie, że 
trudno w przypadku art. 3051–3054 
k.c. mówić o wprowadzeniu zmia-
ny normatywnej, zdaje się zatem 
nie być uprawnione.

Opracowała Katarzyna Pałka

Uchwała składu 
siedmiu sędziów SN 
z dnia 24 maja 2013 r., 
III CZP 104/12, OSNC 
z 2013 r., nr 10, poz. 113

Ekspektatywa spółdzielczego 
własnościowego prawa 
do lokalu; księga wieczysta 
dla spółdzielczego 
własnościowego prawa 
do lokalu

Spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu ustanowione 
w budynku położonym na grun-
cie, do którego spółdzielni nie 
przysługuje własność albo użyt-
kowanie wieczyste, stanowi eks-
pektatywę tego prawa; niedo-
puszczalne jest założenie księgi 
wieczystej w celu jej ujawnienia.

Komentowana uchwała Sądu 
Najwyższego, wydana w składzie 
siedmiu sędziów (nie nadano jej 
mocy zasady prawnej), jest od-
powiedzią na wniosek Prokurato-
ra Generalnego o rozstrzygnięcie 
ujawniających się w orzecznictwie 
rozbieżności w wykładni prawa – 
tj. przepisów dotyczących ustana-
wiania spółdzielczego własnościo-
wego prawa do lokalu, czyli art. 7 
ust.  2 ustawy z  dnia 14  czerwca 
2007 r. o zmianie ustawy o spół-

dzielniach mieszkaniowych oraz 
o  zmianie niektórych innych 
ustaw10 (dalej: ustawa z 2007 r.) 
i art. 6 ustawy z dnia 18 grudnia 
2009 r. o zmianie ustawy o spół-
dzielniach mieszkaniowych oraz 
o  zmianie niektórych innych 
ustaw11 (dalej: ustawa z 2009 r.). 
Niestety, SN zamiast ograniczyć 
się do prostej odpowiedzi na py-
tanie Prokuratora Generalnego, 
niepotrzebnie zagmatwał i tak już 
skomplikowaną materię prawa 
spółdzielczego, wyrażając przy tym 
szereg dyskusyjnych tez.

Zgodnie z  obowiązującym od 
31 lipca 2007 r. art. 7 ust. 1 usta-
wy z 2007 r. spółdzielnia mieszka-
niowa nie może ustanawiać spół-
dzielczych własnościowych praw 
do lokali, ani praw do miejsc po-
stojowych położonych w budyn-
kach wybudowanych na gruncie, 
do którego spółdzielni przysługuje 
prawo własności lub użytkowania 
wieczystego (w ustawie tej uchy-
lono też przepisy dotyczące usta-
nawiania spółdzielczego własnoś-
ciowego prawa do lokalu: art. 171 
ust.  1–5 oraz art.  173–175 ustawy 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o spół-
dzielniach mieszkaniowych12 – da-
lej: u.s.m.). Jednocześnie ustawo-
dawca przewidział w art. 7 ust. 213 
(obowiązującym od 31 lipca 2007 r. 

 10 Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 873 z późn. 

zm.

 11 Dz.U. z 2009 r. Nr 233, poz. 1779.

 12 Dz.U. z 2013 r. poz. 1222.

 13 Redakcja art. 7 jest błędna, zawarto 

w nim bowiem dwa ustępy oznaczone 

tak samo (dwa ustępy drugie). Komen-

tarz odnosi się wyłącznie do przepisu 

rozpoczynającego się od słów „Do dnia 

31 grudnia…”
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do 30 grudnia 2009 r.) możliwość 
(do 31 grudnia 2010 r.) przekształ-
cenia spółdzielczego lokatorskiego 
prawa do lokalu mieszkalnego po-
łożonego w budynku wybudowa-
nym na gruncie, do którego spół-
dzielni nie przysługiwało prawo 
własności lub użytkowania wieczy-
stego, w spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu. Rozwiązanie to 
zostało – z pewnymi modyfikacja-
mi – powtórzone w art. 6 ustawy 
z 2009 r., który we wspomnianym 
zakresie zastąpił art. 7 ust. 2 usta-
wy z 2007 r. W zamierzeniu ustawo-
dawcy art. 6 miał umożliwiać – tym 
razem do 31 grudnia 2012 r. – prze-
kształcenie spółdzielczego lokator-
skiego prawa do lokalu mieszkal-
nego w spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu, m.in. w przypad-
ku gdy spółdzielni nie przysługuje 
prawo własności lub użytkowania 
wieczystego gruntu, na którym wy-
budowała sama lub jej poprzednicy 
prawni budynek, w którym znajdu-
je się lokal objęty żądaniem. Na tle 
tych przepisów powstała wątpli-
wość co do dopuszczalności ustano-
wienia spółdzielczego własnościo-
wego prawa do lokalu (od 31 lipca 
2007 r. do 31 grudnia 2012 r.) na 
gruncie, do którego spółdzielni nie 
przysługiwało prawo własności lub 
użytkowanie wieczyste.

Za dopuszczalnością ustanowie-
nia spółdzielczego własnościowe-
go prawa do lokalu na podstawie 
art. 7 ust. 2 ustawy z 2007 r. – choć 
bez szerszego uzasadnienia – opo-
wiedział się jednoznacznie SN 
w postanowieniu z dnia 16 listopa-
da 2011 r.14 Argumentacja SN ogra-

 14 II CSK 538/10, LexPolonica nr 5016841, 

wydane w składzie siedmiu sędziów 

niczyła się jednak do powtórzenia 
literalnego brzmienia art. 7 ust. 2 
ustawy z 2007 r. (bez próby inter-
pretacji tego przepisu szerzej na 
tle przepisów ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych). Podobne 
stanowisko na tle art. 6 wyraził SN 
w uchwale z dnia 16 maja 2012 r.15 
(również z powołaniem się jedy-
nie na literalne brzmienie przepi-
su, który określił „wyjątkowym”).

Przeciwko ustanowieniu spół-
dzielczego własnościowego pra-
wa do lokalu na podstawie art. 7 
ust. 2 ustawy z 2007 r. opowiedział 
się SN w postanowieniu z dnia 16 
stycznia 2009 r.16, w którym szerzej 
uzasadnił swoje stanowisko, aniże-
li w postanowieniu z 16 listopada 
2011 r. Stwierdził on, że zastoso-
wanie art. 7 ust. 2 ustawy z 2007 r. 
nie może prowadzić do powstania 
spółdzielczego własnościowego 

(nie nadano mu mocy zasady prawnej). 

W sprawie, o której orzekał SN, umowę 

ustanawiającą spółdzielcze własnościowe 

prawo do lokalu uznano za nieważną, jak 

bowiem ustalono, nie została zawarta 

w trybie, o którym stanowił art. 7 ust. 2 

ustawy z 2007 r., a zatem była sprzeczna 

z zakazem wynikającym z art. 7 ust. 1 

ustawy z 2007 r. Na stanowisko wyrażo-

ne w postanowieniu z dnia 16 listopada 

2011 r. powołał się SN w postanowieniu 

z dnia 7 grudnia 2011 r., II CSK 605/10, 

LexPolonica nr 5176055. W tej sprawie 

jednak również nie zachodziły przesłanki 

ustanowienia spółdzielczego własnościo-

wego prawa do lokalu określone w art. 7 

ust. 2 ustawy z 2007 r. Zob. też wyrok 

Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28 

czerwca 2013 r., I ACa 203/13, LexPolo-

nica nr 7519403.

 15 III CZP 15/02, OSNC z 2013 r., nr 1, poz. 2.

 16 III CZP 133/08, OSNC z 2010 r., nr 1, 

poz. 17.

prawa do lokalu, ale co najwyżej 
do zmiany charakteru przysłu-
gującego członkowi posiadania 
zależnego lokalu mieszkalnego – 
z  posiadania w  zakresie prawa 
obligacyjnego w posiadanie w za-
kresie prawa rzeczowego ograni-
czonego (w konsekwencji do umo-
wy przekształcenia nie stosowało 
się przepisów o ograniczonych pra-
wach rzeczowych, np. w zakresie 
jej formy). Jak podkreślił SN, roz-
wiązanie wynikające z tego przepi-
su było sprzeczne z regułą, według 
której spółdzielcze lokatorskie pra-
wo do lokalu mieszkalnego może 
być ustanowione tylko w budynku 
stanowiącym własność lub współ-
własność spółdzielni (art. 9 ust. 2 
u.s.m.), co oznacza, że takie prawo 
nie mogło powstać w budynku nie-
stanowiącym własności lub współ-
własności spółdzielni, konsekwen-
tnie więc nie mogło być również 
przekształcone w prawo rzeczowe 
ograniczone.

W komentowanej uchwale SN 
trafnie uznał, że ani art. 7 ust. 2 
ustawy z 2007 r., ani art. 6 ustawy 
z 2009 r. nie mogą stanowić pod-
stawy dla powstania spółdziel-
czego własnościowego prawa do 
lokalu na gruncie, do którego nie 
przysługuje spółdzielni prawo 
własności lub użytkowanie wie-
czyste (tym samym potwierdził 
stanowisko wyrażone w postano-
wieniu z dnia 16 stycznia 2009 r.). 
Prowadziłoby to bowiem, jak za-
znaczył, do ustanowienia ograni-
czonego prawa rzeczowego przez 
nieuprawnionego (bez udziału 
właściciela nieruchomości, a więc 
z naruszeniem art. 64 ust. 3 Kon-
stytucji). Co więcej, zdaniem SN 
zagrażałoby to pewności obrotu, 
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szczególnie w razie założenia dla 
takiego spółdzielczego własnościo-
wego prawa do lokalu księgi wie-
czystej. By (jak się zdaje) chronić 
interesy spółdzielców korzystają-
cych z lokali mieszkalnych znajdu-
jących się na gruncie, do którego 
spółdzielni nie przysługuje prawo 
własności lub użytkowania wie-
czystego, SN odwołał się do kon-
strukcji „ekspektatywy spółdziel-
czego własnościowego prawa do 
lokalu” („prawa podmiotowego 
tymczasowego”, „prawa przejścio-
wego” – jak inaczej określił eks-
pektatywę). Przyjął, że art. 7 ust. 2 
ustawy z 2007 r. określał, a art. 6 
ustawy z 2009 r. określa – jedy-
nie przesłanki powstania roszcze-
nia o zawarcie umowy ustanawia-
jącej spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu (przesłanki po-
wstania ekspektatywy tego pra-
wa). Jako jedną z przesłanek SN 
uznał „sam fakt przydziału”, tj. 
zawarcia umowy ustanawiającej 
spółdzielcze lokatorskie prawo do 
lokalu mieszkalnego położonego 
na gruncie niestanowiącym włas-
ności (użytkowania wieczystego) 
spółdzielni. Mimo że umowa taka 
była w świetle art. 9 ust. 1 u.s.m. 
nieważna, gdyż spółdzielcze lo-
katorskie prawo do lokalu miesz-
kalnego może być ustanowione 
wyłącznie w budynku stanowią-
cym własność lub współwłasność 
spółdzielni, jej zawarcie miało 
w ocenie SN skutkować powsta-
niem stosunku zobowiązaniowe-
go pomiędzy spółdzielnią a spół-
dzielcą. Tym samym wszelkie 
spłaty, o których mowa w art. 7 
ust. 2 ustawy z 2007 r. i art. 6 ust. 1 
ustawy z  2009  r., nie mogą być 
traktowane jako świadczenia nie-

należne w rozumieniu art. 410 § 2 
k.c., ponieważ spółdzielca uiszcza 
„należności odpowiadające war-
tości przyszłego, ukształtowane-
go prawa rzeczowego”. Zdaniem 
SN art. 6 ustawy z 2009 r. (wcześ-
niej art. 7 ust. 2 ustawy z 2007 r.) 
prowadzi do „stabilizacji sytuacji 
prawnej uprawnionego członka 
spółdzielni jako beneficjenta eks-
pektatywy spółdzielczego włas-
nościowego prawa do lokalu i jed-
nocześnie do wzmocnienia jego 
pozycji w relacjach prawnych ze 
spółdzielnią”. Sąd Najwyższy prze-
sądził również, że „uzyskane tym-
czasowe prawo podmiotowe jest 
zbywalne i dziedziczne”. W związ-
ku z powyższym SN stwierdził też, 
że de lege lata w ogóle nie powstaje 
kwestia dopuszczalności zakłada-
nia księgi wieczystej dla ujawnia-
nia spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu, nie jest natomiast 
możliwe założenie księgi wieczy-
stej dla samej ekspektatywy spół-
dzielczego własnościowego prawa 
do lokalu.

Ramy niniejszego komentarza 
nie pozwalają na pełną polemikę 
ze stanowiskiem SN, dlatego poni-
żej skrótowo zwrócono uwagę na 
najważniejsze kwestie.

Należy z aprobatą przyjąć sta-
nowisko SN, zgodnie z  którym 
na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy 
z 2007 r. i art. 6 ustawy z 2009 r. 
niedopuszczalne było i jest usta-
nowienie spółdzielczego własnoś-
ciowego prawa do lokalu17. Musi 

 17 Nieprzekonujący jest jednak argument 

SN odnoszący się do bezpieczeństwa 

obrotu. Gdyby bowiem uznać za do-

puszczalne ustanawianie spółdzielcze-

go własnościowego prawa do lokalu 

więc budzić zdziwienie wyrażo-
ny w  uchwale pogląd SN, który 
z  przywołanych przepisów wy-
wodzi roszczenie o  ustanowie-
nie takiego prawa. Oznacza to 
bowiem, że ustawodawca z  jed-
nej strony w art. 7 ust. 1 ustawy 
z 2007 r. zabrania ustanawiania 
spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu, jeśli spółdzielni 
przysługuje prawo własności bu-
dynku, w którym lokal ten jest po-
łożony, a z drugiej wpierw w art. 7 
ust. 2 ustawy z 2007 r., a następnie 
w art. 6 ustawy z 2009 r. dopusz-
cza taką możliwość, jeśli tylko spół-
dzielnia nabędzie prawo własności 
budynku po 30 lipca 2007 r. (sko-
ro „ostatnim ogniwem”, jak to ujął 
SN, umożliwiającym uzyskanie 
przez spółdzielcę spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu 
jest uzyskanie przez spółdzielnię 
„odpowiedniego tytułu prawnego 
do nieruchomości”). Taki pogląd 
nie nadaje się do obrony. Prze-
pisy art. 7 ust. 2 ustawy z 2007 r. 
oraz art. 6 ustawy z 2009 r. są we-
wnętrznie sprzeczne, a także nie 
są spójne z  przepisami ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych 
(choćby z przywołanym powyżej 
art. 9 ust. 2 u.s.m.). Skoro niedo-
puszczalne jest ustanowienie spół-
dzielczego własnościowego pra-
wa do lokalu po 30 lipca 2007 r., 
to po tym dniu nie może powstać 
roszczenie o  jego ustanowienie. 
Sąd Najwyższy przeprowadza 

w nienależących do spółdzielni budyn-

kach, to rozporządzenia dotyczące tego 

prawa (np. obciążenie go hipoteką) 

byłyby ważne i skuteczne, a nie – jak 

podkreśla SN – „skuteczne” wyłącznie 

w przekonaniu spółdzielni i jej członka.
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w uchwale niepotrzebnie rozbu-
dowany wywód dotyczący ekspek-
tatywy spółdzielczego własnościo-
wego prawa do lokalu18, z której 
zrezygnował przecież ustawodaw-
ca w ustawie z 2007 r. Zresztą SN 
na zmianę posługuje się pojęciem 
„roszczenia o ustanowienie spół-
dzielczego własnościowego prawa 
do lokalu” i „ekspektatywy spół-
dzielczego własnościowego prawa 
do lokalu”, co podważa sens wy-
różnienia ekspektatywy. Na tym tle 
całkowicie arbitralne i pozbawione 
normatywnych podstaw jest twier-
dzenie SN o „zbywalności” i „dzie-
dziczności” takiej ekspektatywy 
(nie wiadomo przy tym np., w ja-
kiej formie miałaby zostać zawar-
ta umowa zbycia takiej ekspektaty-
wy). Należy też negatywnie ocenić 
stanowisko SN, zgodnie z którym 
w  wyniku zawarcia nieważnej 
umowy o ustanowienie spółdziel-

 18 Co do koncepcji ekspektatywy w ogól-

ności zob. krytyczne uwagi Bartłomieja 

Swaczyny: B. Swaczyna, Warunkowe 

czynności prawne, Warszawa 2012, s. 221–

229; co do ekspektatywy spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu zob. 

K. Pietrzykowski, Prawa rzeczowe do 

lokali w spółdzielni mieszkaniowej (w:) 

E. Gniewek (red.), Prawo rzeczowe. Sy-

stem Prawa Prywatnego. Tom 4, Warszawa 

2012, s. 370–372.

czego lokatorskiego prawa do loka-
lu spółdzielca19 zostaje wyposażo-
ny w „prawo obligacyjne” o bliżej 
niezidentyfikowanej treści, co ma 
stanowić podstawę dla przyzna-
nia mu roszczenia o nabycie spół-
dzielczego własnościowego prawa 
do lokalu.

W  świetle powyższego nale-
ży stwierdzić, że komentowana 
uchwała zamiast rozstrzygnąć 
wątpliwości, może prowadzić do 
powstania nowych i  z  pewnoś-
cią nie zamyka dyskusji wokół 
interpretacji art.  7 ust.  2 usta-
wy z  2007  r. oraz art.  6 ustawy 
z 2009 r. Oczywiście nie można 
założyć księgi wieczystej ani dla 
spółdzielczego własnościowego 
prawa do lokalu ustanowionego 
na podstawie art.  7 ust.  2 usta-
wy z  2007  r. lub art.  6 ustawy 
z  2009  r., gdyż takie prawo nie 
może powstać, ani dla żadnej eks-
pektatywy tego prawa (roszczenia 
o  jego ustanowienie), ponieważ 

 19 Za niedopuszczalnością ustanowienia 

spółdzielczego lokatorskiego prawa do 

lokalu mieszkalnego w budynku znaj-

dującym się na gruncie, do którego 

spółdzielni nie przysługuje własność ani 

prawo użytkowania wieczystego, opo-

wiedział się SN w wyroku z 21.7.2004 r., 

VCK 676/03, „Monitor Prawniczy” 2004, 

nr 17, s. 777.

nawet w razie uznania, że prze-
pisy te dają podstawę dla istnie-
nia takiej ekspektatywy, przepisy 
ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księ-
gach wieczystych i hipotece20 (da-
lej: u.k.w.h.) nie przewidują takiej 
możliwości (zob. w szczególności 
art. 1 ust. 3 i art. 241 u.k.w.h.). Dla 
spółdzielczych własnościowych 
praw do lokalu, ustanowionych 
(skutecznie) przed 31 lipca 2007 r. 
dopuszczalne jest założenie od-
rębnej księgi wieczystej po 30 lip-
ca 2007 r., i to niezależnie od tego, 
czy księgę taką założono dla nie-
ruchomości, na której znajduje 
się spółdzielczy lokal, ani od tego, 
czy stan ujawniony w księdze wie-
czystej prowadzonej dla nierucho-
mości gruntowej odpowiada rze-
czywistemu stanowi prawnemu21. 
Trzeba jednak podkreślić, że księ-
gę wieczystą dla spółdzielczego 
własnościowego prawa do lokalu 
można założyć tylko wtedy, gdy 
zostało ono skutecznie ustano-
wione (tj. spółdzielni przysługi-
wał odpowiedni tytuł prawny do 
nieruchomości).

Opracował Michał Kućka

 20 Dz.U. z 2013 r. poz. 707 z późn. zm.

 21 Tak trafnie P. Siciński, Księgi wieczyste dla 

spółdzielczych praw do lokali, cz. I, „Nieru-

chomości” 2005, nr 1, Legalis (publikacja 

elektroniczna, bez stron).


