
sygn. akt K 64/07 

PISMO PROCESOWE WNIOSKODAWCY 

Działając na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997r. o Trybunale 

Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643 ze zm.) cofam w całości wniosek z dnia 10.01.2008r. o 

stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP przepisów art. 8 1 ust. 3, art. 8 2 ust. 2, 3 i 4 oraz art. 8 
3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003r., Nr 119, poz. 

1116 ze zm.) oraz art. 12 ustawy z dnia 14 czerwca 2007r. o zmianie ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 125, poz. 873) oraz wnoszę o 

umorzenie postępowania na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. 

UZASADNIENIE 

Wnioskiem z dnia 10.01.2008r. wystąpiłem do Trybunału Konstytucyjnego o 

stwierdzenie niezgodności: 

1) art. 8 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych 

(Dz.U. z 2003r., Nr 119, poz. 1116 ze zm.) z art. 32 ust. 1, art. 47 oraz z art. 2 

Konstytucji RP, 
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2) art. 8 2 ust. 2, 3 i 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z art. 32 ust. 1 

Konstytucji RP oraz art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, 

3) art. 8 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP oraz 

z art. 58 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, 

4) art. 12 ustawy z dnia 14 czerwca 2007r. o zmianie ustawy o spółdzielniach 

mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 125, poz. 873) z 

art. 2 Konstytucji RP. 

Wniosek mój został połączony z wnioskiem grupy posłów na Sejm RP do wspólnego 

rozpoznania pod sygnaturą akt K 64/08. Pismem z dnia 11 kwietnia 2008r. swoje stanowisko 

w sprawie przedstawił Prokurator Generalny. Jedynie częściowo podzielił on zarzuty mojego 

wniosku. Natomiast zgodnie ze stanowiskiem Prokuratora Generalnego art. 8 2 ust. 2,3 i 4 

ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz art. 12 ustawy o zmianie ustawy o 

spółdzielniach mieszkaniowych są zgodne z Konstytucją RP. 

Argumentacja przedstawiona w piśmie Prokuratora Generalnego na poparcie wyżej 

zaprezentowanego stanowiska, odnośnie zgodności z Konstytucją przepisów art. 8 2 ust. 2,3 i 

4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz art. 12 ustawy o zmianie ustawy o 

spółdzielniach mieszkaniowych jest dla mnie przekonująca. Skłoniła mnie ona do zmiany 

mojego stanowiska w tym zakresie, zaprezentowanego we wniosku do Trybunału 

Konstytucyjnego. 

Odnosząc się do kwestii zgodności z Konstytucją RP art. 8 1 ust. 3 oraz art. 8 3 ustawy o 

spółdzielniach mieszkaniowych, z uwagi na dużą liczbę pism od obywateli, krytykujących mnie 

za zakwestionowanie konstytucyjności tych właśnie regulacji, które przez zainteresowanych 

odbierane są jako korzystne dla członków spółdzielni mieszkaniowych, wyjaśniam, że już po 

skierowaniu wniosku do Trybunału Konstytucyjnego zasięgnąłem opinii Pana prof. Andrzeja 

Mączyńskiego, eksperta w dziedzinie prawa mieszkaniowego. W sporządzonych przez prof. A 

Mączyńskiego uwagach na temat wniosku z dnia 10 stycznia 2008r. o stwierdzenie 

niezgodności z Konstytucją niektórych przepisów dotyczących spółdzielczości mieszkaniowej, 

sformułowane przeze mnie zarzuty uznane zostały za nieprzekonujące. Prof. A. Mączyński 

stwierdził, że „większość uwag zawartych w uzasadnieniu trzech pierwszych punktów wniosku 

jest wprawdzie merytorycznie zasadna, ale uwagi te powinny być skierowane raczej do 

organów stanowiących prawo jako postulaty de lege ferenda, niż do TK". 

W świetle tej opinii podjąłem decyzję, iż nie będę kwestionował konstytucyjności wyżej 

wskazanych uregulowań zawartych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Podejmę 

natomiast działania, których celem będzie doprowadzenie do znowelizowania ustawy o 
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spółdzielniach mieszkaniowych przez parlament. W tym celu aktualnie w moim Biurze 

przygotowywane jest wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów. 

Z wyżej przedstawionych powodów, wnoszę jak na wstępie. 


