
8. PRZEKSZTAŁCANIE TYTUŁÓW PRAWNYCH DO LOKALI 

§ 123 

1. Członek, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, jest 

uprawniony do żądania, by Spółdzielnia przeniosła na niego własność lokalu. 

2. Przepisów art. 11 ust. 2 USM nie stosuje się do lokali mieszkalnych wybudowanych przy 

wykorzystaniu finansowania zwrotnego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 26 

października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Dla takich 

lokali, w przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, 

spółdzielnia mieszkaniowa może ustanowić spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 

mieszkalnego wyłącznie na rzecz osób spełniających warunki, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 

1 i 3 ustawy z dnia  26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa 

mieszkaniowego.  

§ 124 

Członek, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jest uprawniony do żądania 

by Spółdzielnia przeniosła na niego własność lokalu.  

§ 125 

(Skreśla się). 

§ 126 

(Skreśla się). 

§ 127  

(Skreśla się). 

§ 128  

(Skreśla się). 

§ 129 

1. Członek lub najemca wnioskujący zmianę tytułu prawnego do lokalu jest obowiązany wpłacić 

należności warunkujące tę zmianę tytułu, w terminie ustalonym przez Zarząd Spółdzielni. Termin 

ten powinien być podany w pisemnym zawiadomieniu o wyniku rozpatrzenia wniosku o zmianę 

tytułu prawnego do lokalu. 

2. (Skreśla się). 

3. Jeśli dla zmiany tytułu prawnego do lokalu jest niezbędne ustalenie przez rzeczoznawcę rynkowej 

wartości lokalu, koszty tej wyceny ponosi wnioskujący o zmianę tytułu prawnego do lokalu, nawet 

jeśli nie przystąpi do umowy zmieniającej tytuł prawny do lokalu. 

4. Koszty określenia wartości rynkowej lokalu, wynagrodzenie notariusza za ogół czynności 

notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe założenia księgi wieczystej 

dla lokalu i wpisu do księgi wieczystej obciążają członka Spółdzielni lub osobę, na rzecz której 

Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.  

§ 130 

Spółdzielnia powinna przystąpić do podpisania umowy przeniesienia własności lokalu w terminie 3 

miesięcy od dnia złożenia wniosku, o ile członek wywiązał się z obowiązków określonych 

odpowiednimi przepisami ustawy. 

§ 131 

(Skreśla się).  

§ 132 

(Skreśla się). 



§ 133 

(Skreśla się). 

§ 134 

(Skreśla się). 

§ 135 

(Skreśla się). 

§ 136 

(Skreśla się). 

8.1. Przeniesienie własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze lokatorskie 

prawo do lokalu mieszkalnego 

§ 137 

1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu 

mieszkalnego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia 

własności lokalu po dokonaniu przez niego: 

1) spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy będących zobowiązaniami 

Spółdzielni, o których mowa w § 65 ust. 1 pkt 1 Statutu, w tym w szczególności odpowiedniej 

części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami z zastrzeżeniem pkt 2,  

2) spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na jego lokal, o 

ile Spółdzielnia skorzystała z pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu państwa 

uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków,  

3) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 162 Statutu.  

2. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonywanych przy zawieraniu umowy, 

o której mowa w ust. 1 oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają 

członka Spółdzielni, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu. 

§ 138 

W stosunku do mieszkań obciążonych odsetkami wykupionymi przez budżet państwa na podstawie 

ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, 

udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, 

przeniesienia własności dokonuje się na warunkach finansowych określonych w tej ustawie oraz po 

dokonaniu spłaty zadłużenia wysokości opłat, o których mowa w § 162.  

§ 139  

W wypadku przeniesienia własności lokalu, do którego przysługiwało nabywcy spółdzielcze 

lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, wpływy, o których mowa w § 137 Statutu, przeznacza się 

na spłatę podlegającego odprowadzeniu do budżetu państwa umorzenia kredytu obciążającego dany 

lokal.  

§ 140 

Po śmierci członka Spółdzielni, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności lokalu określonym 

w § 137 Statutu, jeżeli brak jest osób uprawnionych: małżonka, dzieci i innych osób bliskich, jego 

spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu, nawet jeżeli żaden z nich nie jest 

członkiem Spółdzielni. W tym wypadku nie stosuje się art. 15 ust. 6 USM oraz uznaje się, iż wniosek o 

przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez 

członka Spółdzielni. 

§ 141 



Jeżeli Spółdzielnia na mocy jednostronnej czynności prawnej, ustanowiła dla siebie odrębną własność 

lokalu mieszkalnego, przeniesienie własności lokalu mieszkalnego może nastąpić wyłącznie na rzecz 

osoby, której przysługuje spółdzielcze prawo do tego lokalu. 

§ 142 

(Skreśla się). 

§ 143 

Koszty wyceny lokalu ponosi wnioskujący zamianę tytułu prawnego do lokalu. 

8.2. Przeniesienie własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze własnościowe 

prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu 

§ 144 

Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo lokalu, 

spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności 

lokalu po dokonaniu przez niego przed podpisaniem notarialnego aktu przeniesienia własności lokalu: 

- spłaty przypadającej na jego lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym w 

szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami,  

- spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 160 Statutu. 

§ 145 

Po śmierci członka Spółdzielni, któremu przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a 

który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności określonym w § 144 Statutu, jego spadkobiercy 

mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o 

przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez 

członka Spółdzielni, któremu przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. 

§ 146 

1.  Z chwilą zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi Spółdzielni 

przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze prawo 

do lokalu użytkowego, w tym spółdzielcze prawo do garażu, hipoteki ustanowione na tych 

ograniczonych prawach rzeczowych obciążają nieruchomości powstałe w wyniku zawarcia umowy 

przeniesienia własności lokalu. 

2.  Wierzyciel, którego wierzytelność w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu była 

zabezpieczona hipoteką na ograniczonym prawie rzeczowym, może dochodzić zaspokojenia z 

lokalu stanowiącego odrębną własność, powstałą w wyniku zawarcia tej umowy. 

§ 147 

W razie przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub 

spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego w prawo odrębnej własności lokalu księga wieczysta 

prowadzona dla tego prawa staje się księgą wieczystą dla nieruchomości zgodnie z art. 24
1
 ust. 2 

Ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2001 r. nr 124, poz. 1361 i nr 

125, poz.1368 oraz z 2002 r. nr 169, poz.1387). 
 

§ 148 

Jeżeli Spółdzielnia na mocy jednostronnej czynności prawnej, ustanowiła dla siebie odrębną własność 

lokalu, przeniesienie własności lokalu może nastąpić wyłącznie na rzecz członka, któremu przysługuje 

spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu. 

8.3.  Przeniesienie ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego  

§ 149 

Na pisemne żądanie członka Spółdzielni, któremu przysługuje prawo do miejsca postojowego w 

wielostanowiskowym garażu, Spółdzielnia jest obowiązana przenieść na te osoby ułamkowy udział we 



współwłasności tego garażu, przy zachowaniu zasady, że udziały przypadające na każde miejsce 

postojowe są równe, po dokonaniu przez niego przed podpisaniem notarialnego aktu przeniesienia 

ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego: 

1) spłaty przypadającej na jego miejsce postojowe części zobowiązań Spółdzielni związanych z 

budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z 

odsetkami,  

2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 160 Statutu. 

Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz 

koszty sądowe założenia księgi wieczystej dla lokalu i wpisu do księgi wieczystej obciążają w 

odpowiednich ułamkowych częściach tych członków Spółdzielni albo osoby niebędące członkami 

Spółdzielni, na rzecz których Spółdzielnia dokonuje przeniesienia ułamkowego udziału we 

współwłasności tego garażu. 

§ 150 

Koszty ustanowienia odrębnej własności wielostanowiskowego garażu stanowiącego współwłasność 

osób, o których mowa w § 149 oraz koszty założenia księgi wieczystej dla lokalu i wpisu do księgi 

wieczystej pokrywają w odpowiednich ułamkowych częściach te osoby, na rzecz których Spółdzielnia 

przenosi ułamkowy udział we współwłasności tego garażu. 

§ 151 

Po śmierci członka Spółdzielni albo osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, której przysługiwało 

prawo do miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu, a które to osoby wystąpiły z żądaniem 

przeniesienia własności określonym w § 149 Statutu, ich spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na 

nich udziału we współwłasności garażu. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie 

własności lokali został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni 

lub osobę niebędącą członkiem Spółdzielni, której przysługiwało prawo do miejsca postojowego w 

wielostanowiskowym garażu. 

8.4.  Przekształcanie najmu lokali 

§ 151 a 

1.  Na pisemne żądanie najemcy lokalu użytkowego, w tym garażu, a także najemcy pracowni 

wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, który 

poniósł w pełnym zakresie koszty budowy tego lokalu albo ponieśli je jego poprzednicy prawni, 

Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez 

nią spłaty zadłużenia z tytułu udziału w nieruchomości wspólnej oraz spłaty świadczeń 

wynikających z umowy najmu. 

2.  Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonywanych przy zawieraniu 

umowy, o której mowa w ust. 1 oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym 

obciążają członka Spółdzielni, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności 

lokalu. 
 


