
Podstawa prawna mieszkań zakładowych (wyciąg z dnia 3.05.2017)

Źródło Treść

1.
Ustawa z dnia 29 kwietnia 
1985 r. o gospodarce 
gruntami i wywłaszczaniu 
nieruchomości.

Art. 21 ust.7 
Sprzedaż lokalu zajmowanego przez najemcę lub dzierżawcę może nastąpić tylko na rzecz tego najemcy lub
dzierżawcy albo wskazanej przez niego osoby bliskiej stale z nim zamieszkującej, za cenę równą wartości
tego lokalu ustalonej w sposób określony w art. 38. Rada gminy może ustalić w drodze uchwały ulgi przy
sprzedaży tych lokali mieszkalnych.
Art. 23 ust.3
Najemców lub dzierżawców lokali  zawiadamia  się na piśmie o przeznaczeniu lokalu do sprzedaży oraz o
przysługującym im pierwszeństwie nabycia zajmowanego lokalu.

2.

Ustawa z dnia 29 września
1990 r. o zmianie ustawy 
o gospodarce gruntami i 
wywłaszczaniu 
nieruchomości.

Art.2 ust.2
Budynki i inne urządzenia oraz lokale znajdujące się na gruntach, o których mowa w ust.1, stanowiących
własność Skarbu Państwa lub własność gminy (związku międzygminnego), będących w dniu 5 grudnia 1990 r.
w  zarządzie  państwowych  osób  prawnych,  stają  się  z  tym dniem z  mocy  prawa  własnością  tych  osób.
Nabycie własności przez te osoby następuje odpłatnie, jeżeli obiekty te nie były wybudowane lub
nabyte ze środków własnych tych osób lub ich poprzedników prawnych.

ust.3 
Nabycie prawa  użytkowania wieczystego gruntów, o których mowa w ust.1, oraz własności budynków, innych
urządzeń i lokali, o których mowa w ust.2, stwierdza się decyzją wojewody w odniesieniu do nieruchomości
stanowiących  własność  Skarbu  Państwa  lub  decyzją  zarządu  gminy  w  odniesieniu  do  nieruchomości
stanowiących  własność  gminy.  W  decyzji  tej  określa  się  również  warunki  użytkowania  wieczystego  z
zachowaniem z zachowaniem zasad określonych w art. 236 Kodeksu cywilnego. W decyzji ustala się także
kwotę  należną  za  nabycie  własności  o  której  mowa w ust.2,  oraz  sposób  zabezpieczenia  wierzytelności
określony w ust. 9.

3.
Ustawa z dnia 12 
października 1994 r. o 
zasadach przekazywania 
zakładowych budynków 
mieszkalnych przez 
przedsiębiorstwa 
państwowe.

 Art.1 ust.1a. Nieruchomości,  o których mowa w ust.  1,  nie wchodzą w skład przedsiębiorstwa  w
rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego.
 Art.  7.  1. Przekazanie  nieruchomości  jest  nieodpłatne  i  pomniejsza  z  dniem przekazania  majątek
przedsiębiorstwa państwowego, a także fundusz założycielski  lub fundusz przedsiębiorstwa, na podstawie
przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z
1992 r. Nr 6, poz. 27, z późn. zm.1)). 
2. Od  dnia  zawarcia  umowy  przechodzą  na  gminę  wierzytelności  związane  z  przekazywanymi
nieruchomościami, w tym wierzytelności z tytułu zaległych czynszów. 
3. Kaucje mieszkaniowe wniesione przez najemców przekazujący wypłaca gminie najpóźniej w dniu zawarcia
umowy w takiej wysokości, w jakiej należałoby je zwrócić najemcom w tym dniu. 
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4. Z dniem przekazania wygasają: 
1) prawo użytkowania  wieczystego  gruntu,  na  którym jest  położony  budynek  i  inne  urządzenia,  z
zastrzeżeniem art. 6 ust. 3; 
2) wierzytelności Skarbu  Państwa  z  tytułu  nabycia  własności,  użytkowania  wieczystego,  oddania  w
użytkowanie  lub  zarząd  uprawnionym  podmiotom,  powstałe  przed  dniem  przekazania  nieruchomości;
zabezpieczające je hipoteki podlegają wykreśleniu z urzędu. 
5. Zaspokojenie innych,  powstałych przed dniem zawarcia umowy, zobowiązań pieniężnych związanych z
przekazywanymi nieruchomościami obciąża przekazującego.
Art. 9.  1. Przepisy art. 3, art. 4 oraz art. 7 ust. 1–3 stosuje się odpowiednio w przypadku nieodpłatnego
przeniesienia własności nieruchomości na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, o których mowa w art. 1 ust. 1
pkt 2. 
2.  Spółdzielnia  mieszkaniowa, o której mowa w art.  1 ust.  1 pkt 2, zobowiązana jest dokonać na rzecz
członków,  będących  dotychczasowymi  najemcami  lokali  mieszkalnych  położonych  w  przekazywanych
nieruchomościach,  przydziału tych lokali  i  ustanowić na ich rzecz lokatorskie prawa  do tych lokali.
Wysokość ustalonego przez spółdzielnię wkładu mieszkaniowego wnoszonego przez członków nie może w
takich przypadkach przekraczać  5% aktualnej wartości rynkowej prawa odrębnej własności lokali
zajmowanych  przez  tych  członków,  a  wpłacone  przez  nich  wcześniej  kaucje  mieszkaniowe podlegają
zaliczeniu na poczet wkładu mieszkaniowego. 
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku nieodpłatnego przekazania przez przedsiębiorstwo
państwowe na rzecz spółdzielni mieszkaniowych, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2, hoteli pracowniczych
przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

4.
USTAWA 
z dnia 24 czerwca 1994 r. 
o własności lokali

 Art. 2. 
1.  Samodzielny  lokal  mieszkalny,  a  także  lokal  o  innym  przeznaczeniu,  zwane  dalej  „lokalami”,  mogą
stanowić odrębne nieruchomości. 
2. Samodzielnym lokalem mieszkalnym,  w  rozumieniu  ustawy,  jest  wydzielona trwałymi  ścianami  w
obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały  pobyt ludzi,  które wraz z pomieszczeniami
pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również
do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne. 
3. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2, stwierdza starosta w formie zaświadczenia. 
4. Do  lokalu  mogą  przynależeć,  jako  jego  części  składowe,  pomieszczenia,  choćby  nawet  do  niego
bezpośrednio nie przylegały lub były  położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem,  w
którym  wyodrębniono  dany  lokal,  a  w  szczególności:  piwnica,  strych,  komórka,  garaż,  zwane  dalej
„pomieszczeniami przynależnymi”. 
5. Lokale wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi zaznacza się na rzucie odpowiednich kondygnacji
budynku, a w razie położenia pomieszczeń przynależnych poza budynkiem mieszkalnym – także na wyrysie z
operatu ewidencyjnego; dokumenty te stanowią załącznik do aktu ustanawiającego odrębną własność lokalu. 
6.  W razie braku dokumentacji technicznej budynku, zaznaczeń, o których mowa w ust. 5, dokonuje się,
zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego, na 
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koszt dotychczasowego właściciela nieruchomości,  o ile strony umowy o ustanowienie odrębnej własności
lokalu nie postanowiły inaczej.
Art. 3. 
1. W  razie  wyodrębnienia  własności  lokali  właścicielowi  lokalu  przysługuje  udział  w  nieruchomości
wspólnej jako  prawo  związane  z  własnością  lokali.  Nie  można  żądać  zniesienia  współwłasności
nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali. 
2.  Nieruchomość wspólną  stanowi  grunt  oraz  części  budynku  i  urządzenia,  które  nie  służą  wyłącznie  do
użytku właścicieli lokali. 
3.  Udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni
użytkowej  lokalu  wraz  z  powierzchnią  pomieszczeń  przynależnych  do  łącznej  powierzchni  użytkowej
wszystkich  lokali  wraz  z  pomieszczeniami  do  nich  przynależnymi.  Udział  właściciela  samodzielnych  lokali
niewyodrębnionych w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi po-wierzchni użytkowej tych lokali wraz
z  powierzchnią  pomieszczeń  przynależnych  do  łącznej  powierzchni  użytkowej  wszystkich  lokali  wraz  z
pomieszczeniami do nich przynależnymi. 
4. Do wyznaczenia stosunku, o którym mowa w ust. 3, niezbędne jest określenie, oddzielnie dla każdego
samodzielnego lokalu, jego powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń do niego przynależnych. 
5.  Jeżeli  nieruchomość,  z  której  wyodrębnia  się  własność  lokali,  stanowi  grunt  za-budowany  kilkoma
budynkami,  udział  właściciela  lokalu  wyodrębnionego  w  nieruchomości  wspólnej  odpowiada  stosunkowi
powierzchni  użytkowej  lokalu  wraz  z  powierzchnią  pomieszczeń  przynależnych  do  łącznej  powierzchni
użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. 
6. W wypadku gdy na podstawie jednej czynności prawnej dokonanej przez właściciela lub przez wszystkich
współwłaścicieli  nieruchomości  następuje  wyodrębnienie  wszystkich  lokali,  wysokość  udziałów,  o  których
mowa w ust. 1, określa-ją odpowiednio w umowie właściciel lub współwłaściciele. 
7. W  budynkach,  w  których  nastąpiło  wyodrębnienie  własności  co  najmniej  jedne-go  lokalu  i  ustalenie
wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej bez uwzględnienia powierzchni pomieszczeń przynależnych lub
w sposób inny niż określony w ust. 3, a przy wyodrębnianiu kolejnych lokali ustalano wysokość udziałów w
nieruchomości wspólnej w taki  sam sposób, do czasu wyodrębnienia ostatniego lokalu stosuje się zasady
obliczania udziału w nieruchomości wspólnej takie, jak przy wyodrębnieniu pierwszego lokalu. Przepisu zdania
poprzedzającego nie stosuje się, jeżeli wszyscy właściciele lokali wyodrębnionych i dotychczasowy właściciel
nieruchomości dokonają w umowie nowego ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej.

5.
 USTAWA 
z dnia 15 grudnia 2000 r. 
o zasadach zbywania 
mieszkań będących 
własnością przedsiębiorstw 
państwowych, niektórych 
spółek handlowych z 

 Art.1 ust. 2. Mieszkania, o których mowa w ust. 1, nie wchodzą w skład przedsiębiorstwa w rozumieniu
art. 551 Kodeksu cywilnego.
Art.2  pkt.  2  lit.a  zdanie  drugie  za  osobę  uprawnioną  uznaje  się  także  pracownika  zbywcy  albo
poprzednika prawnego zbywcy, z którym przed dniem 12 listopada 1994 r. zawarto umowę najmu na
czas oznaczony związaną ze stosunkiem pracy,
Art.  3.  1. Mieszkania,  których najemcami  są osoby uprawnione,  mogą być zbywane wyłącznie,  pod
rygorem nieważności, na zasadach określonych w niniejszej ustawie. 
2. Zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na rzecz innych osób niż osoby
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udziałem Skarbu Państwa, 
państwowych osób 
prawnych oraz niektórych 
mieszkań będących 
własnością Skarbu Państwa

uprawnione  nie  może  nastąpić  z  pominięciem przysługującego  tym osobom pierwszeństwa  w
nabyciu lokali mieszkalnych położonych w tym budynku.
Art.  4.  1. W  stosunku  do  mieszkań  przeznaczonych  przez  zbywcę  na  sprzedaż,  osobie  uprawnionej
przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu mieszkania w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami  (Dz.  U.  z  2000 r.  Nr  46,  poz.  543)  na zasadach preferencyjnych,  o
których mowa w art. 6...
3.  Zbywca może także sprzedać mieszkanie na wniosek osoby uprawnionej według zasad określonych w
ust.1. 
4. Prawo  pierwszeństwa  przysługuje  również  osobie  bliskiej,  która  uzyskała  prawo  najmu  w zamian  za
mieszkanie dotychczas zajmowane w dniu śmierci pracownika lub byłego pracownika zbywcy; uprawnienie to
przysługuje tylko jednej osobie bliskiej i tylko przy nabyciu jednego mieszkania. 
Art.  5.  1.  O przeznaczeniu  na  sprzedaż  mieszkań  zbywca  zawiadamia  na  piśmie osoby  uprawnione,
wyznaczając  trzymiesięczny  termin  do  złożenia  pisemnego  oświadczenia  o  zamiarze  nabycia  lokalu
mieszkalnego, liczony od dnia doręczenia zawiadomienia osobie zainteresowanej. 
2.  Wykazy mieszkań przeznaczonych na sprzedaż są wywieszane w siedzibach jednostek organizacyjnych
zbywcy prowadzących ich sprzedaż, na okres nie krótszy niż trzy miesiące. 
3. W razie  nie  złożenia  oświadczenia  w terminie,  o  którym mowa w ust.  1,  stosuje  się  przepisy
dotyczące przekazania mieszkań, określone w ustawie z dnia 12 października 1994 r. o zasadach
przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. Nr 119, poz.
557, z 1996 r. Nr 52, poz. 236, z 1997 r. Nr 6, poz. 32 oraz z 2000 r. Nr 39, poz. 442).
Art. 6.  1.  Sprzedaży mieszkania  dokonuje  się  po cenie  ustalonej  na zasadach określonych w ustawie  o
gospodarce nieruchomościami łącznie pomniejszonej o: 
1) 6% za każdy rok pracy osoby uprawnionej, 
2) 3% za każdy rok najmu tego mieszkania 
– przy czym łączna obniżka nie może przekraczać 95% ceny sprzedaży mieszkania. 
2. Do okresu pracy,  od którego zależy pomniejszenie ceny sprzedaży,  wlicza się również okres pracy w
podmiotach utworzonych z zakładów i jednostek organizacyjnych wydzielonych z przedsiębiorstw po dniu 1
sierpnia 1990 r.  oraz okresy pracy w przedsiębiorstwie  państwowym lub jednostce organizacyjnej,  które
wykonywały lub nadal wykonują zadania na rzecz zbywcy lub jego poprzednika prawnego. 
3. Na wniosek osoby, o której mowa w art. 2 pkt 2 lit. b, uwzględnia się, zamiast zaliczonego jej okresu pracy
lub najmu, okres pracy lub najmu najemcy, jeżeli jest korzystniejszy. 
4. Jeśli  osobą  uprawnioną  jest  emeryt,  rencista  lub  wdowa  (wdowiec)  po  nim  (po  niej)  cena  nabycia
mieszkania ustalana jest na 5% jego wartości.
Art.  9.  W ustawie  z dnia  22 czerwca 1995 r.  o zakwaterowaniu  Sił  Zbrojnych Rzeczypospolitej  Polskiej
wprowadza się następujące zmiany: 
3) w art. 58: 
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Cenę sprzedaży dla osoby uprawnionej pomniejsza się o: 
1) 6% za każdy rok podlegający zaliczeniu do wysługi lat, od której uzależniona jest wysokość uposażenia
według stopnia wojskowego, 
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2) 3% za każdy rok zajmowania kwatery (lokalu mieszkalnego) na podstawie decyzji o przydziale lub umowy
najmu przy czym łączna obniżka nie może przekroczyć 95% tej ceny.”, 
4) art. 59 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 59. 1. W przypadku nabycia lokalu przez osoby o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 3 cenę ustaloną na
podstawie wartości rynkowej wyszacowanej przez rzeczoznawcę pomniejsza się o ulgi jakie stosuje się
przy  sprzedaży  najemcom  mieszkań  zakładowych  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  15
grudnia 2000 r.
2. Dla potrzeb stosowania ustawy, o której mowa w ust.  1, za okres pracy, od którego jest uzależniona
wysokość ulgi przyjmuje się okres pracy pracownika wojska w jednostce organizacyjnej Sił Zbrojnych.”.

6.
WYROK Trybunału 
Konstytucyjnego
z dnia 30 października 2001
r. Sygn. K. 33/00

o r z e k a : Artykuł 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy o zasadach
przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe
(Dz.U. Nr 39, poz. 442) jest niezgodny z art. 2, art. 21 ust. 1, art. 31 ust. 3, art. 64 ust. 1 i 2 i
art. 165 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i nie jest niezgodny z art. 20 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej.

7.

Ustawa z dnia 7 lipca 2005
r. o zmianie niektórych 
ustaw dotyczących 
nabywania własności 
nieruchomości

Art. 4. 1. Jeżeli w procesach przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego, likwidacji, zbywania,
komercjalizacji, prywatyzacji lub upadłości mieszkanie, w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy nowelizowanej w
art.  3,  przestało  być  mieszkaniem  zakładowym przedsiębiorstwa  państwowego,  państwowej  osoby
prawnej lub innej państwowej jednostki organizacyjnej albo spółki handlowej, w odniesieniu do której Skarb
Państwa  był  podmiotem  dominującym  w  rozumieniu  przepisów  o  publicznym  obrocie  papierami
wartościowymi,  osobie  fizycznej  zajmującej  to  mieszkanie  w  dniu  wejścia  w  życie  niniejszej  ustawy  na
podstawie umowy najmu albo decyzji administracyjnej o jego przydziale  przysługuje prawo pierwokupu
tego mieszkania, z zastrzeżeniem art. 5.
2.  Prawo  pierwokupu,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  przysługuje,  jeżeli  w  procesach
przekształceniowych wymienionych w ust. 1: 
1) zostało  naruszone  prawo  osoby  określonej  w  ust.  1  do  nabycia  zajmowanego  przez  nią
mieszkania, a w szczególności prawo pierwszeństwa, o którym mowa w art. 4 ustawy nowelizowanej w
art. 3, lub 
2) naruszono interes prawny osoby fizycznej określonej w ust. 1.
6. W przypadku wykonania prawa pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, zbycie mieszkania następuje na
warunkach  i  po  cenie,  na  jakich  nieruchomości  zostały  nabyte  przez  zbywcę,  powiększonej  o  wartość
poczynionych  przez  niego nakładów koniecznych.  Cena podlega waloryzacji  według  zasad określonych w
przepisach o gospodarce nieruchomościami. Na wniosek nabywcy mieszkania cena może być rozłożona na
raty płatne w okresie do 10 lat.
8. W przypadku  różnicy  pomiędzy  ceną  sprzedaży  mieszkania  na  rzecz  osoby  uprawnionej  a
wartością  rynkową  tego  mieszkania,  na  wniosek  zbywcy  realizującego  prawo  pierwokupu,
podmiot, który naruszył prawo pierwszeństwa w nabyciu mieszkania lub jego następca prawny
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wypłaci zbywcy odszkodowanie w wysokości  odpowiadającej tej  różnicy.  W razie sporu co do
wysokości odszkodowania sprawę rozstrzyga sąd, a zapłacie podlega część niesporna.

8. 
WYROK SN Sygn. akt V CSK
526/10 
 W IMIENIU 
RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 
z dnia 9 lutego 2011 r.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje: 
1. Artykuł 4 ustawy z dnia 4 lipca 2005 r. nie określa granic w czasie stosowania tego przepisu. Ustawa, w
której jest on zamieszczony, nie zawiera też przepisu, który granice takie wyznacza. Omawiany przepis, jako
odnoszący się do procesów przekształceniowych wymienionych w jego ust.  1, które miały miejsce przed
wejściem  w  życie  ustawy  zawierającej  ten  przepis,  niewątpliwie  odnosi  się  do  zdarzeń  zaszłych  przed
wejściem w życie tej ustawy (tj. przed dniem 18 września 2005 r.), co nadaje mu moc wsteczną (art. 3 k.c.).
Bezsporną jego intencją jest zapewnienie ochrony najemcom mieszkań, które były swego czasu mieszkaniami
zakładowymi. Niewątpliwie intencja taka była też celem wydania ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. Wbrew
zapatrywaniu  Sądu Apelacyjnego  nie  ma jednakże podstawy do  ograniczenia  mocy obowiązującej  art.  4
ustawy z dnia 4 lipca 2005 r. do zdarzeń (procesów przekształceniowych), które nastąpiły dopiero po dniu 7
lutego 2001 r., tj. po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. Pogląd taki wynika już z wyroku
Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2009 r., IV CSK 282/09 (LEX nr 577856), a wprost wyraził go Sąd
Najwyższy w wyroku z dnia 22 lipca 2010 r., I CSK 19/10 (LEX nr 6003309).

9.
I OPS 2/12 - Uchwała NSA z
dnia 2012-11-13

Teza: Stwierdzenie nieważności decyzji, w oparciu o którą wydano inną przedmiotowo zależną decyzję, może
stanowić podstawę do stwierdzenia nieważności decyzji zależnej na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. jako
wydanej z rażącym naruszeniem prawa, a nie do wznowienia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 8
K.p.a.

10.
USTAWA 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny1)

 Art. 3. Ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia lub celu.
 Art. 5.  Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno - gospodarczym
przeznaczeniem  tego  prawa  lub  z  zasadami  współżycia  społecznego.  Takie  działanie  lub  zaniechanie
uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.
Art. 223. § 1. Roszczenia właściciela przewidziane w artykule poprzedzającym nie ulegają przedawnieniu,
jeżeli dotyczą nieruchomości.
Art. 598. 
§ 2. Prawo pierwokupu co do nieruchomości można wykonać w ciągu miesiąca, a co do innych rzeczy – w
ciągu tygodnia od otrzymania zawiadomienia o sprzedaży, chyba że zostały zastrzeżone inne terminy.

Kc Art.598

Art. 598. § 1. Zobowiązany z tytułu prawa pierwokupu powinien niezwłocznie zawiadomić uprawnionego o 
treści umowy sprzedaży zawartej z osobą trzecią.
§ 2. Prawo pierwokupu co do nieruchomości można wykonać w ciągu miesiąca, a co do innych 

6



rzeczy - w ciągu tygodnia od otrzymania zawiadomienia o sprzedaży, chyba że zostały zastrzeżone
inne terminy.
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