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Zdzisław Majewski
Redaktor naczelny 
miesięcznika 
„Wspólnota Mieszkaniowa”

P
rawie	60	proc.	Polaków	uważa,	że	system	segregacji	śmieci	w	Polsce	nie	

sprawdza	się	i	jest	nieefektywny	–	tak	wynika	z	badań	opinii	publicznej	

zrealizowanych	w	ramach	kampanii	edukacyjnej	#rePETujemy.	Dyskusja	

o	odpadach	komunalnych	wróciła	ze	zdwojoną	siłą,	bo	wprowadzanie	

kolejnych	frakcji	obowiązkowej	segregacji	zwiększa	koszty	zagospodarowa-

nia	odpadów.	Widać	to	w	uchwałach	wielu	miast	podwyższających	opłaty	dla	

mieszkańców.	

Co	prawda	68	proc.	Polaków	deklaruje,	że	segreguje	wszystkie	śmieci	w	swoim	

domu,	rozdzielając	je	na	poszczególne	frakcje,	ale	mimo	akcji	informacyjnych	

zbyt	mało	osób,	bo	tylko	30	proc.,	decyduje	się	na	oddzielanie	od	siebie	wy-

łącznie	niektórych	rodzajów	odpadów,	głównie	szkła	i	tworzyw.	Jako	uspra-

wiedliwienie	respondenci	podają	brak	miejsca	na	dodatkowy	kosz	w	domu,	

czasochłonność	segregacji	oraz	problem	z	segregacją	plastikowych	butelek	

bezpośrednio	w	domu.	

Tylko	4	proc.	naszego	społeczeństwa	przyznaje	się	do	niesegregowania	śmieci	

w	ogóle,	jako	powód	podawane	są	wysokie	koszty	oraz	brak	miejsca	na	dodatko-

we	kosze	w	domu.	Oceniając	wydolność	systemu	segregacji	odpadów,	40	proc.	

badanych	uważa,	że	spełnia	on	swoją	rolę.	Tymczasem	co	do	sensowności	segre-

gowania	śmieci	pozytywne	zdanie	ma	jednak	już	80	proc.	spośród	nas.

Czy	w	Polsce	jest	gorzej	z	segregacją,	jak	plasujemy	się	na	tle	innych	nacji?	

Z	danych	Eurostatu	wynika,	że	część	przetworzonych	odpadów	przez	Polskę	

w	2018	r.	to	zaledwie	34,3	proc.,	a	średnia	recyklingu	dla	krajów	UE	wynosi	

47	proc.	To	daje	nam	20.	miejsce	w	UE,	za	Węgrami,	Słowacją,	Hiszpanią	czy	

Czechami.	Przodują	Niemcy	z	przetwarzaniem	odpadów	na	poziomie	67,3	proc.	

Co	robić,	aby	dołączyć	do	przodujących	krajów?	Kluczem	ma	być	tworzenie	go-

spodarki	obiegu	zamkniętego,	edukacja	konsumentów	w	zakresie	selektywnej	

zbiórki	odpadów	i	znaczenia	recyklingu.	Poprawy	sytuacji	upatruje	się	także	

w	systemie	depozytowym	wybranych	opakowań,	który	już	niebawem	wejdzie	

w	życie.	System	taki	funkcjonuje	z	powodzeniem	chociażby	na	Litwie,	gdzie	

w	efekcie	jego	wprowadzenia	90	proc.	opakowań	wraca	do	ponownego	prze-

tworzenia.	Cóż,	każdy	doskonalszy	system	unieszkodliwiania	odpadów	będzie	

droższy	i	nie	ma	wątpliwości,	że	zapłacą	za	to	konsumenci.	A	wspólnoty	i	spół-

dzielnie	będą	musiały	przystosować	miejsca	zbierania	odpadów,	i	to	także	bę-

dzie	kosztować.
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Jedyne na rynku BRAMY
z pakietem ThermoSet™  

w standardzie 

Gwarancja
Niezawodności

ThermoSet to pakiet termoizolacyjny dołączany  
w standardzie do segmentowych bram przemysłowych  
z serii MakroPro 2.0. Gwarantuje on wyższą odporność 
bramy na warunki atmosferyczne, chroniąc budynek przed 
stratami ciepła.

Wzmocniona konstrukcja bramy MakroPro 2.0 w połączeniu 
z napędem elektrycznym wyposażonym w falownik 
gwarantuje płynną i niezawodną pracę przez lata. Gwarancja 
udzielana jest na 24 miesiące z możliwością wydłużenia  
do 60 miesięcy.

ThermoSetTM
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www.sprnpc.pl

Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski Centralnej 
rozpoczyna kolejną edycję praktycznego, zawodowego kursu licencyjne-
go dla pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomo-

ści, który odbędzie się w formie stacjonarnej (zgodnie z zleceniami epidemicznymi GIS) i niestacjonarnej za pośred-
nictwem komunikatora internetowego.
Uczestnikom kursu w przystępny sposób zostanie przekazana wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu prawa, 
ekonomii, marketingu, psychologii sprzedaży i obsługi klientów oraz z zagadnień zawodowych dla pośredników 
(m.in. czynności pośrednictwa, takie jak zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi, komercyjnymi, dokumen-
tacja, zasady rozliczania mediów i technicznej eksploatacji) na podstawie aktualnych przepisów.

wspólnotaelektronicznie

www.bezprawnik.pl 

Najpóźniej od 2022 r. ma w Polsce ruszyć Krajowy System e-Faktur, 
który docelowo ma zmusić wszystkich do automatycznej wysyłki 
faktur do rządowego systemu.
Założenie systemu ma być proste. Faktura wystawiana jest tak jak 
obecnie, na programie komputerowym, ale potem nie musi być 
drukowana i przekazywana klientowi, lecz wystarczy wysłać ją do 
Ministerstwa Finansów. Korzystając z numerów identyfikacyjnych jak 
NIP czy REGON, Ministerstwo będzie mogło przekazać ten dokument 
do klienta docelowego.
Faktury będą miały charakter ujednolicony. Oznacza to, że każda 
z nich będzie musiała zawierać określone informacje i będzie musiała 
mieścić się w pewnym schemacie, by rządowe serwery mogły ją 
poprawnie zinterpretować.
Aby wszystko szło sprawniej, rząd zaproponuje dwa rozwiązania dla 
przedsiębiorców. Opublikuje API, dzięki któremu firmy przygotowujące 
programy do wystawiania faktur będą mogły dostosować swoje 
produkty i pozwolić wysyłać takie dane swoim klientom, tak jak dzieje 
się to obecnie np. z deklaracjami JPK. Drugim rozwiązaniem będzie 
bezpłatna aplikacja „e-mikrofirma”, która pozwoli wystawiać faktury 
tym, którzy na co dzień nie korzystają z programów i być może nadal 
wystawiają faktury ręcznie.

na_stronach:

www.zus.pl 

Od 1 lutego 2021 r. przedsiębiorcy z określonych branż mogą skorzystać z ponow-
nego świadczenia postojowego oraz zwolnienia z obowiązku opłacania składek za 
styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. Wnioski można złożyć 
tylko elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
Ponowne świadczenie postojowe przysługuje osobom prowadzącym działalność 
gospodarczą na podstawie przepisów Prawa przedsiębiorców, których rodzaj przeważającej działalności, na dzień 
30 listopada 2020 r., oznaczony jest kodem PKD wymienionym w tzw. Tarczy antykryzysowej 7.0.
Ponowne świadczenie postojowe (w zależności od kodu PKD przeważającej działalności na 30 listopada 2020 r.) 
przysługuje jednokrotnie albo maksymalnie dwa razy. Ponowne świadczenie postojowe można otrzymać w takiej samej 
wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie postojowe (2 080 zł albo 1 300 zł).
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www.prawo.pl 

Sąd Najwyższy odpowie, czy spółdzielnia za zarządzanie 
może obciążyć VAT-em. Wątpliwości budzi fakt, czy spół-
dzielnia mieszkaniowa może do ustalonej na podstawie 
uchwał swoich organów opłaty doliczyć podatek od towarów 
i usług, czy też podatek ten powinien się w tych opłatach 
zawierać. To znaczy, czy przy założeniu, że zachodzą przesłanki do naliczenia podatku od towarów 
i usług od czynności wykonywanych przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz osób, którym przysługu-
ją spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu użytkowego, znajdującego się w zasobach spółdzielni 
mieszkaniowej, opłaty obliczone zgodnie z regulacjami wewnętrznymi spółdzielni należy traktować jako 
należność brutto czy jako podstawę opodatkowania, którą dopiero następnie spółdzielnia mieszkaniowa 
podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług. 

www.rpo.gov.pl 

Pewien mężczyzna został obciążony 
przez sąd długami mieszkaniowymi 
rodziców, chociaż z nimi nie mieszkał. 
Najemcy mieszkania komunalnego od 
2008 r. nieregularnie uiszczali czynsz 
oraz opłaty. W 2013 r., gdy zaległość 
sięgała kilkunastu tys. zł, gmina 
wytoczyła im proces o zapłatę.
Sąd Rejonowy na posiedzeniu niejaw-
nym wydał nakaz zapłaty w postępowa-
niu upominawczym. Zasądził na rzecz 
gminy solidarnie od pozwanych – najem-
cy i członków jego rodziny mieszkają-
cych wraz z nim – w sumie ponad 
20 tys. zł.
Jeden z synów najemcy, obciążony 
obowiązkiem zapłaty długu, wniósł 
sprzeciw od nakazu. Argumentował, że 
nie wiedział o zaległościach czynszo-
wych, gdyż od 2007 r. nie mieszkał już 
z rodzicami.
Rzecznik zaskarżył nakaz zapłaty 
w zakresie odnoszącym się do pozwane-
go syna. Wniósł, by Sąd Najwyższy 
oddalił powództwo.

www.rzecznikmsp.gov.pl 

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam 
Abramowicz w stanowisku skierowanym do Wicepre-
zesa Rady Ministrów i Ministra Rozwoju, Pracy 
i Technologii Jarosława Gowina wnioskuje o umożli-
wienie nowo powstałym firmom porównania spadku 
przychodów w stosunku do średniomiesięcznego 
przychodu uzyskanego w 2020 r. Zdaniem Rzecznika 
MŚP pozwoli to włączyć do okresu porównawczego 
także okres ponownego otwarcia, który trwał od 
późnej wiosny do wczesnej jesieni, oraz pierwszych 
miesięcy 2020 r. W opinii Abramowicza taka zmiana 
umożliwi realne włączenie firm z określonych przez 
rząd PKD, a działających mniej niż rok, do rekompen-
sat z tarczy 6.0.
Jednym z mankamentów tarczy branżowej był brak 
wsparcia dla firm powstałych pod koniec 2019 r. oraz 
w 2020 r. Przedsiębiorca musiał bowiem wykazać 
spadek przychodów w porównaniu do poprzedniego 
roku, kiedy jeszcze go na rynku nie było. Rozporzą-
dzenie do ustawy, która przedłuża mechanizmy 
ujęte w tarczy na kolejne miesiące, wprowadza 
dodatkowo alternatywy sposób wykazywania 
spadku, ale nie załatwia to w pełni tego problemu. 
Przepisy rozporządzenia są bowiem tak skonstru-
owane, że przedsiębiorcy z poszkodowanych branż 
mają porównywać ze sobą miesiące, w których 
obowiązywał lockdown.
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rozmowanumeru

Środki zewnętrzne  
tylko dla wsPólnot  
ze zdolnoŚcią kredytową
Znam przypadek, że wspólnota podniosła zaliczkę na fundusz 
remontowy z 70 gr do 12 zł za mkw., żeby móc uzyskać kredyt. 
Jednak dla banku taka podwyżka jest bardziej sygnałem 

ostrzegawczym niż dowodem wiarygodności 
kredytobiorcy – mówi Paweł Ołubek, 

ekspert w zakresie finansowania 
inwestycji wspólnot mieszkaniowych.

Jak pan ocenia dostępność środków zewnętrznych przeznaczo-
nych dla wspólnot mieszkaniowych oraz wiedzę zarządców na 
temat ich pozyskiwania?
Środki, które wspólnoty mogą pozyskać w formie dotacji bez-
pośrednich, kapitałowych, pozwalające sfinansować część 
kosztów inwestycji, bądź w formie obniżonego oprocentowa-
nia pożyczek czy kredytów – są w Polsce dostępne i wielu za-
rządców o nich wie. Skoncentrowane są wokół zasadniczego 
problemu: szeroko rozumianej poprawy efektywności ener-

getycznej budynków mieszkalnych zwanej termomo-
dernizacją. Jeżeli chodzi o inne przedsięwzięcia, 

np. remonty niezwiązane bezpośrednio z ter-
momodernizacją albo powiązane w ogra-

niczony sposób – takie jak malowanie 
klatek schodowych, naprawa scho-

dów, osuszenie fundamentów, 
wymiana dachu – na nie rów-

nież można pozyskać środ-
ki, chodź ich dostępność 

jest nieco mniejsza, nie ma 
tak wielu programów po-
święconych wspólnotom, 
jak w przypadku typowej 
termomodernizacji, wy-
miany centralnego ogrze-
wania, likwidacji pieców 
węglowych. 
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Zatrzymajmy się przy środkach na remonty. 
Gdzie są ulokowane? Czy oferują je np. samo-
rządy miast?
Samorządy myślą raczej o własnych bu-
dynkach – komunalnych oraz użyteczno-
ści publicznej, czasami tworzą programy 
związane ze wsparciem dla mieszkańców 
zabudowy jednorodzinnej. Do wspólnot, 
spółdzielni mieszkaniowych i TBS-ów pod-
chodzą ostrożnie, najczęściej nie robią nic al-
bo w ograniczonym zakresie. W przypadku 
wspólnot możliwe są dwa podejścia w zakre-
sie pozyskiwania środków. Klasyczne, po-
legające na tym, że budynek remontowany 
jest dzięki kredytowi z Funduszu Termomo-
dernizacji i Remontów Banku Gospodarstwa 
Krajowego. To ten sam fundusz, który wspie-
ra termomodernizację, oferuje też możliwość 
uzyskania premii remontowej. Trzeba spełnić 
szereg warunków, m.in. uzyskać konkretny 
efekt energetyczny. Drugim źródłem finanso-
wania remontów są środki unijne, obliczone 
na większy zakres inwestycji niż w przypad-
ku kredytu z premią remontową BGK. Pro-
gramy unijne są skonstruowane bardziej 
liberalnie niż ustawa o termomodernizacji 
i remontach, która precyzyjnie wskazuje za-
kres prac. Realizując inwestycję poprawiają-
cą efektywność energetyczną i korzystając 
ze środków UE można zrealizować szereg 
przedsięwzięć towarzyszących, np. dociepla-
jąc strop wymienić pokrycie dachowe. 

Gdzie wspólnoty mieszkaniowe oraz zarządcy 
mogą poszukać doradztwa w zakresie wyboru 
formy finansowania inwestycji?
Zacząłbym od rozmowy z audytorem ener-
getycznym i wykonania audytu budynku. To 
dobra droga dlatego, że w przypadku każdego 
finansowania, nieważne, czy będą to środki 
z BGK czy unijne, audyt termomoderniza-
cyjny albo remontowy jest niezbędny. Audy-
tor podpowie, na jakie prace można uzyskać 
wsparcie zewnętrzne, które z nich wymagają 
osiągnięcia efektu energetycznego i w jakiej 
wysokości. Niezależnie od tego warto samo-
dzielnie zorientować się w ofercie na rynku, 
zwłaszcza w zakresie środków UE. 

Środki unijne dystrybuowane są przez urzędy 
marszałkowskie? 
Są to środki zwrotne, w przeciwieństwie do 
premii BGK, która jest formą dotacji. Oferu-
ją je urzędy marszałkowskie, ale dystrybuują 
przez pośredników finansowych. Pośredni-
kami są przede wszystkim banki, wojewódz-

kie fundusze ochrony środowiska, regionalne 
fundusze pożyczkowe. Dwa największe ban-
ki, które się tego podjęły, to Alior Bank  
i Getin. Udzielają kredytów ze środków UE 
w województwach: dolnośląskim, pomor-
skim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, 
podlaskim i łódzkim. W małopolskim dys-
trybutorem funduszy w ramach regionalnych 
programów operacyjnych jest Małopolska 
Agencja Rozwoju Regionalnego. W innych 
województwach można sięgać po pożyczki 
z wojewódzkich funduszy ochrony środowi-
ska. Żeby sprawdzić, kto w danym regionie 
oferuje pieniądze, najlepiej udać się do punk-
tu informacji o środkach unijnych. Takich 
punktów jest dużo w całej Polsce, w zasadzie 
znajdziemy je w każdym większym mieście.

Reasumując: wspólnotom większe możliwości 
inwestycyjne dają środki unijne niż te oferowa-
ne przez BGK.
Tak. Warto jeszcze dodać, że nie służą one je-
dynie uzyskaniu oszczędności energii ciepl-
nej, zużywanej na ogrzewanie mieszkań czy 
podgrzewanie wody. Można nimi finansować 
również inwestycje pozwalające osiągnąć 
oszczędności energii elektrycznej, np. zbu-
dować nową instalację elektryczną w bu-
dynku, wykonać nowoczesne oświetlenie 
podążające za osobą poruszającą się po klat-
ce schodowej. W przypadku modernizacji 
wind pozwalają sfinansować wymianę napę-
dów, przekładni, czyli taki zakres inwestycji, 
który ma wpływ na powstanie oszczędności 
w zużyciu energii elektrycznej. Warto po-
rozmawiać na ten temat z audytorem, gdyż 
nowelizacja ustawy o wspieraniu termo-
modernizacji oraz remontów z 23 stycznia 
2020 r. zwiększyła możliwości uzyska-
nia wsparcia np. dla budynków wpisanych 
do rejestru zabytków lub z wielkiej płyty, 
w których przy okazji termomodernizacji 
następuje wzmocnienie połączeń elementów 
konstrukcyjnych.

Niezależnie od środków unijnych i kredytów 
BGK na rynku dostępne są kredyty bankowe, 
udzielane na komercyjnych zasadach. Jak pan 
ocenia ofertę banków? Czy są one w stanie 
skroić ofertę na potrzeby konkretnych przed-
sięwzięć w budynkach wspólnot?
Oferta finansowania komercyjnego, nie-
związanego ze środkami pomocowymi, jest 
bardzo szeroka. Kilka banków wręcz wy-
specjalizowało się w finansowaniu wspól-
not. Koronnym przykładem jest ING Bank 



8	 „Wspólnota	Mieszkaniowa”	 Marzec	 2021

Śląski, który stworzył produkty dla wspól-
not bez posiłkowania się programami unijny-
mi i krajowymi. To tradycyjne kredyty, choć 
marketingowo ubrane zostały w hasła zwią-
zane z efektywnością energetyczną, zieloną 
energią. Cieszą się dużym zainteresowaniem 
chociażby z tego względu, że są proste do 
uzyskania. Ścieżka od złożenia wniosku do 
wpłynięcia pieniędzy na konto wspólno-
ty jest krótka. Oprócz ING Banku Śląskiego 
ofertę dla wspólnot przygotowały PKO BP, 
Getin, Alior Bank, BNP Paribas. Warto ro-
zejrzeć się na rynku, bo niektóre banki re-
klamują się wprost, że finansują wspólnoty 
mieszkaniowe.

Spójrzmy na środki zwrotne od strony ich 
atrakcyjności. Porównajmy kredyty komercyj-
ne i środki unijne.
Atrakcyjność jest nieporównywalna. Środ-
ki komercyjne oprocentowane są zazwyczaj 
pomiędzy 3,5 a 4 proc. w skali roku, podczas 
gdy unijne mają symboliczne stałe oprocen-
towanie, na poziomie 0,2 proc – w tym mie-
ści się całkowity koszt kredytu udzielanego 
na 20 lat. Nie ma prowizji, opłat, obowiąz-
ku ubezpieczania kredytu. Oprocentowa-
nie w takiej wysokości dotyczy inwestycji, 
w których wykazana zostanie oszczędność 
energetyczna poniżej 60 proc. Jeżeli wspól-
nota wykaże wyższe oszczędności, wtedy 
kredyt oprocentowany jest na 0 – słownie: 
zero procent – przez 20 lat, oddaje się tyle ka-
pitału, ile się pożyczyło. 

Chyba nie ma zbyt wielu budynków w Polsce, 
których termomodernizacja pozwoliłaby osią-
gnąć tak duże oszczędności.

Kiedy dwa lata temu wdrażaliśmy kredyty fi-
nansowane ze środków unijnych, wątpiłem, 
czy znajdziemy w Polsce wspólnoty będące 
w stanie wykazać oszczędności energetycz-
ne powyżej 60 proc. Okazuje się, że takich 
budynków jest wiele, zwłaszcza na prowin-
cji. To np. budynki popegeerowskie, które są 
w dramatycznym stanie, wymagają kom-
pleksowej modernizacji, poczynając od do-
cieplenia, osuszenia fundamentów, przez 
wymianę poszycia dachowego, kończąc na 
wymianie centralnego ogrzewania i źródeł 
ciepła. Osiągnięcie 60 proc. oszczędności jest 
tam standardem. Takie wspólnoty dosta-
ją kredyt za darmo i spłacają z oszczędności 
uzyskanej w zużyciu energii.

Czy są czynniki utrudniające wspólnocie al-
bo wręcz uniemożliwiające sięgnięcie po ze-
wnętrzne środki inwestycyjne?
Każde środki, które są pożyczane, obwaro-
wane są zdolnością kredytową wspólnoty 
w chwili składania wniosku. Podam przy-
kład. Wspólnota stara się o kredyt, ale ma 
niską zaliczkę na fundusz remontowy, która 
nie daje możliwości spłacania rat. Trzeba tę 
zaliczkę podwyższyć. Wspólnota deklaru-
je, że to zrobi. Niestety, bank może udzielić 
kredytu tylko w sytuacji, kiedy kredytobior-
ca już posiada zdolność spłacania rat, a nie 
ją obiecuje. A co, jeśli bank udzieli kredy-
tu, a wspólnota rozmyśli się i nie przyjmie 
uchwały o podwyżce? Na zdolność kredyto-
wą składają się dwa czynniki: wysokość za-
liczki pozwalająca na obsługę kredytu i jej 
ściągalność. Spadek ściągalności po pod-
wyżce składki jest częsty. Znam sytuację, 
w której wspólnota zaliczkę na fundusz re-
montowy wynoszącą 70 gr od metra kwa-
dratowego i mając ściągalność na poziomie 
90 proc. podwyższyła do 12 zł. Po trzech mie-
siącach ściągalność spadła do 30 proc., bo 
czynsze w zadeklarowanej wysokości płaci-
li w zasadzie tylko ci właściciele lokali, któ-
rzy podwyżkę zainicjowali. Dla banku tak 
wysoka składka na fundusz remontowy to 
bardziej sygnał alarmowy niż powód do za-
dowolenia czy wysokiej oceny wiarygodno-
ści finansowej wspólnoty.

To trochę zaskakujące, że wspólnoty są skłonne 
przegłosować tak wysoką podwyżkę tylko po 
to, żeby wykazać bankowi zdolność kredytową. 
Podam przykład z zeszłego miesiąca. Stawka 
na fundusz remontowy z 3 zł za metr kwadra-
towy została podniesiona do 28 zł. Niedługo 

rozmowanumeru

We wspólnocie stawka  
na fundusz remontowy  
z 3 zł za metr kwadratowy 
została podniesiona do 28 zł.  
Niedługo potem część 
właścicieli lokali, którzy 
się pod uchwałą podpisali, 
zakwestionowali ją 
i zaskarżyli, twierdząc, że 
zostali wprowadzeni w błąd. 
Skończyło się to dziką 
awanturą w budynku.
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potem część właścicieli lokali, którzy się pod 
uchwałą podpisali, zakwestionowali ją i za-
skarżyli, twierdząc, że zostali wprowadzeni 
w błąd. Skończyło się to dziką awanturą w bu-
dynku. To przypadek absolutnie ekstremalny. 
Ale podwyżki w wysokości kilkunastu złotych 
od metra kwadratowego zdarzają się często.

Wspólnota może przegłosować podwyżkę 
w dowolnej wysokości. Rozumiem, że bank wo-
li wtedy odczekać i sprawdzić ściągalność czyn-
szów, np. po roku.
Banki stosują nieraz odstępstwa i wystar-
czy, że wspólnota wykaże dobrą ściągal-
ność z ostatnich sześciu miesięcy, a nawet 
z trzech. Jednak zawsze musi udowodnić 
ściągalność rzeczywistą po podniesieniu 
składki na fundusz remontowy. Banku nie 
interesują obietnice. Jeśli wspólnota uchwa-
liła podwyżkę np. z 3 na 7 zł od metra kwa-
dratowego, to może się okazać, że wystarczy 
obserwacja 6-miesięczna, jeśli z 3 na 4 zł  
– wystarczy 3-miesięczna. Ale jeśli z 70 gr na 
12 zł, to wymagany jest dłuższy okres obser-
wacji ściągalności, najlepiej roczny.

Czy zdarza się, że wspólnota uchwala podwyż-
kę, uzyskuje kredyt, a po roku czy dwóch oka-
zuje się, że nie jest w stanie spłacać rat?
To pojedyncze przypadki w kraju i najczęściej 
są wynikiem siły wyższej. Kilka lat temu 
w pewnym mieście garnizonowym zlikwido-
wany został garnizon i część mieszkańców 
straciła pracę. Ludzie nie mieli z czego pła-
cić czynszu i jedna ze wspólnot zaczęła mieć 
kłopot z obsługą długu. Z problemów udało 
się wybrnąć, bank wydłużył okres płaty, za-
oferował karencję. Nie znam przypadku, żeby 
doszło do rozwiązania umowy ze wspólnotą 
w trybie windykacyjnym. Jest taka prawidło-
wość, że jeśli wspólnota udowodni bankowi 
zdolność kredytową, to potem nie występują 
problemy z płatnością rat.
 
Czyli środki ostrożności podejmowane przez 
bank zabezpieczają także samą wspólnotę?
To działa w obie strony. Bezpieczeństwo ban-
ku oznacza również bezpieczeństwo wspól-
noty. Sukces inwestycyjny wspólnoty jest 
sukcesem banku. Gdyby coś poszło nie tak, 
stratne będą obie strony: i bank, i inwestor.

Powróćmy jeszcze do wątku z początku roz-
mowy. Jak wygląda przeprowadzenie audytu 
energetycznego budynku poprzedzającego ter-
momodernizację bądź remont? Ile on kosztuje?

Ceny zależą od tego, czy wspólnota posiada 
dokumentację budynku, czy trzeba zrobić 
inwentaryzację, ale zazwyczaj mieszczą się 
w przedziale 2–5 tys. zł. Słyszę czasem o au-
dytach kosztujących dwu- albo trzykrotnie 
więcej, ale dotyczą one bardzo dużych bu-
dynków, mrówkowców, bez dokumentacji. 
Jak wygląda przeprowadzenie audytu? Au-
dytor jedzie na miejsce, robi zdjęcia, zabiera 
dokumentację, w której podana jest grubość 
murów, technologia wykonania, opis uży-
tych materiałów – takie dane są niezbędne 
do obliczeń. Potem potrzebuje dwóch, trzech 
tygodni na przygotowanie audytu, w któ-
rym opisuje kilka wariantów inwestycji. 
Ale dziś audyt można dostać za darmo. Trzy 
banki: BNP Paribas, Getin i Alior Bank, dys-
ponują środkami unijnymi na sfinansowanie 
audytu. Warunkiem jest jednak późniejsze 
zrealizowanie inwestycji termomoderni-
zacyjnej albo remontowej, audyt nie może 
trafić do szuflady, dlatego banki powiązu-
ją ofertę sfinansowania audytu z kredytem. 
System się sprawdza. Wiele niezbyt zamoż-
nych wspólnot, które mają odłożone nieduże 
środki na funduszu remontowym, w pierw-
szej kolejności przeznacza je na usuwanie 
bieżących awarii, traktując audyt jako wy-
datek do poniesienia w dłuższej perspekty-
wie. Dostępność audytów bezkosztowych 
pozwala pokonać barierę wejścia i ułatwia 
zaplanowanie i przeprowadzenie inwestycji 
w budynku.

Na rynku przybywa firm oferujących badania 
budynków kamerą termowizyjną. Twierdzą, 
że ekspertyza pomaga zaplanować termomo-
dernizację. Warto, żeby wspólnota skorzystała 
z takiej oferty?
Badanie kamerą termowizyjną nie jest 
wymagane do przeprowadzenia audytu 
energetycznego. Takie zdjęcia to jedynie in-
formacja dla wspólnoty, gdzie w budynku 
występują uchybienia związane z izolacją, 
ale nie są w stanie zastąpić audytu, ani też 
nie są potrzebne audytorowi. W moim od-
czuciu jest to jednak interesujące badanie, 
które może wpłynąć na świadomość miesz-
kańców dotyczącą strat ciepła. Audyt ener-
getyczny, zwłaszcza część obliczeniowa, 
jest niezrozumiały dla przeciętnego miesz-
kańca, a ładny i kolorowy obrazek pokazu-
jący miejsca, gdzie ucieka ciepło, trafia do 
wyobraźni. 

Rozmawiał: Sławomir Bukowski 
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Do redakcji od wielu tygodni 
napływają pytania dotyczące 
tego, kiedy i w jaki sposób  

mają odbyć się zebrania 
wspólnot w 2021 r.  

Należy przyjąć, że kwestie 
ochrony życia i zdrowia 
muszą być absolutnie 

priorytetowe. 

M
inister zdrowia 4 marca 2020 r. 
ogłosił na konferencji praso-
wej, że potwierdzono pierwszy 
przypadek koronawirusa w Pol-

sce. Od tego czasu w naszym kraju 
– według danych resortu zdrowia – za-
chorowało już ponad półtora miliona 
osób, a zmarło ponad 43 tys. Od ponad 
roku pandemia COVID-19 dominująco 
wpływa na nasze zachowania i decy-
zje – także w zakresie zarządu nieru-
chomością wspólną. Kiedy w zeszłym 
roku zastanawialiśmy się, jak podejść 
do wynikającego z art. 30 ust. 1 pkt 3 
ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własno-
ści lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 ze 
zm., dalej: uwl) obowiązku zarządu 
lub zarządcy zwołania zebrania ogó-
łu właścicieli lokali nie później niż 
w pierwszym kwartale każdego roku, 
wydawało się, że mowa jest o przesu-
nięciu takiego zebrania najwyżej o kil-
ka miesięcy. Dziś stoimy w obliczu 

co dalej z zebraniaMi?
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tematnumeru
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dyrektor	operacyjny

Integrum	Management

W	związku	z	nieustannie	panującym	stanem	
epidemii	oraz	obowiązującymi	przepisami,	
które	to	jednoznacznie	zakazują	
jakichkolwiek	zebrań	poza	zebraniami	
służbowymi	i	zawodowymi,	nie	ma	
możliwości,	aby	zwołać	zebrania	wspólnot	
mieszkaniowych.	Niemniej	zdajemy	sobie	
sprawę,	jak	ważne,	zarówno	dla	członków	
wspólnot,	jak	i	dla	nas,	jest	omówienie	
spraw	związanych	z	funkcjonowaniem	
nieruchomości,	przedyskutowanie	
propozycji	uchwał	oraz	sprawozdań	za	rok	
ubiegły.	Wychodząc	naprzeciw	tym	
potrzebom,	dla	wszystkich	wspólnot,	
którymi	administrujemy,	opracowaliśmy	
alternatywne	rozwiązanie.	Mianowicie	
w	tym	roku	organizujemy	spotkania	online.	
Natomiast	samo	głosowanie	uchwał	ze	
względów	logistycznych	zostanie	
uruchomione	w	formie	elektronicznej	już	po	
spotkaniach.	Właściciele	w	dalszym	ciągu	
będą	mieć	możliwość	głosowania	uchwał	
w	sposób	korespondencyjny	oraz	w	formie	
elektronicznej	za	pomocą	platformy	
e-kartoteka.	Taka	forma	omówienia	uchwał	
oraz	przeprowadzenia	głosowania	powinna	
uchronić	wspólnoty	przed	brakiem	
decyzyjności	oraz	zapobiec	paraliżowi	
planowanych	działań.	
Lockdown	oraz	obostrzenia	nie	pozwalają	
nam	zorganizować	zebrań	w	żadnej	innej	
formie	aniżeli	online.	W	ciągu	ostatnich	
kilku	miesięcy	testowaliśmy	taką	formę	
spotkań	i	myślę,	że	możemy	ocenić	ją	
pozytywnie.	Oczywiście	przy	wspólnotach	
mieszkaniowych,	które	mają	licznych	
członków,	organizacja	takiego	spotkania	
i	zachowanie	pewnego	ładu	oraz	porządku	
przeprowadzenia	spotkania	jest	
wyzwaniem	logistycznym	i	organizacyjnym.	
Wierzę	jednak,	że	podołamy	temu	
wyzwaniu	i	być	może	w	przyszłości	będzie	
to	główny	trend	organizacji	tego	typu	
spotkań.	
Do	obsługi	spotkań	zdecydowaliśmy	się	
wybrać	ofertę	ZOOM	z	uwagi	na	możliwości	
techniczne,	elastyczność	i	możliwość	
organizacji	spotkań	nawet	do	tysiąca	
uczestników,	co	w	naszym	przypadku	było	
istotnym	elementem.	

sytuacji, gdy drugi już rok z rzędu przeprowa-
dzenie zebrania wspólnoty zasadniczo kłóci 
się z zasadami bezpieczeństwa epidemiczne-
go. Jednocześnie dotychczasowe wolne tem-
po szczepień (według danych Our World in 
Data w Polsce do 24 lutego przynajmniej jed-
ną dawką zaszczepiono 5 proc. ludności), in-
formacje o nowych mutacjach koronawirusa, 
a także doniesienia z państw, w których za-
szczepiono już znaczną część populacji, nie 
napawają szczególnym optymizmem co do 
szybkiego wygaśnięcia epidemii. Dane wska-
zują, że nowe warianty koronawirusa mogą 
doprowadzać do reinfekcji u osób, które już 
przeszły COVID-19, a w Izraelu, kraju o re-
kordowej liczbie osób zaszczepionych, resort 
zdrowia ogłosił, że w sytuacji, w której nie 
można zaszczepić 2,5 mln dzieci (żadna z do-
tychczas opracowanych szczepionek nie jest 
dopuszczona dla osób poniżej 16. roku życia), 
prawdopodobnie nigdy nie uda się osiągnąć 
odporności stadnej, nawet jeśli zaszczepi się 
wszystkie pozostałe osoby. 

Siła wyższa
Do redakcji od wielu tygodni napływają py-
tania dotyczące tego, kiedy i w jaki sposób 
mają odbyć się zebrania wspólnot w 2021 r. 
Nie wdając się tu w rozważania, czy obowią-
zek ustawowy może być zniesiony aktem 
prawnym niższego rzędu (nakazy i zakazy 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii 
były i są wprowadzane mocą kolejnych roz-
porządzeń Rady Ministrów), należy przyjąć, 
że kwestie ochrony życia i zdrowia muszą 
być absolutnie priorytetowe. W takiej sy-
tuacji można więc uznać, że realizacja obo-
wiązku ustawowego wynikającego z uwl 
jest niemożliwa ze względu na działanie si-
ły wyższej, czyli zdarzenia zewnętrzne-
go, niemożliwego do przewidzenia, którego 
skutkom nie można zapobiec. Takim zda-
rzeniem jest zarówno sama epidemia, jak 
i związane z nią działania władz państwo-
wych. Jak wskazał Sąd Najwyższy w posta-
nowieniu z 23 maja 2013 r. (sygn. akt I CSK 
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619/12), do kategorii siły wyższej zaliczyć 
można również obiektywny, niezależny 
od właściciela nieruchomości, uwarun-
kowany przyczynami politycznymi stan 
o powszechnym zasięgu oddziaływania 
uniemożliwiający określone czynności. 
Cały czas zatem pozostaje w mocy zalece-
nie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Tech-
nologii z 10 listopada 2020 r. Zgodnie 
z nim w aktualnej sytuacji epidemicznej 
o możliwości organizacji zebrań rocznych 
przez wspólnoty mieszkaniowe decydują 
obowiązujące zasady i ograniczenia wpro-
wadzone przepisami rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie ustanowienia okre-
ślonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 
Rozstrzygają one o możliwości organizacji 
wszelkiego rodzaju zebrań, spotkań oraz 
o dopuszczalnej liczbie uczestników ta-
kiego zebrania. Tym samym organizowa-
nie przez wspólnoty zebrań jest możliwe 
tylko i wyłącznie pod warunkiem, że obo-
wiązujące przepisy wymienionego rozpo-
rządzenia przewidują taką możliwość. 
Aktualne zasady dotyczące ograniczeń 
i zasad bezpieczeństwa publikowane są na 
stronie Ministerstwa Zdrowia pod adre-
sem: www.gov.pl/web/koronawirus/aktu-
alne-zasady-i-ograniczenia. 

Kwestie formalno-prawne
Natomiast od strony prawnej w momencie, 
gdy piszę te słowa (to istotne zastrzeżenie, 
bo niejednokrotnie zmiany lub wręcz no-
we wersje takiego aktu wprowadzane były 
po kilku dniach od publikacji), obowiązuje 
rozporządzenie Rady Ministrów z 21 grud-
nia 2020 r. w sprawie ustanowienia okre-
ślonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2316 ze zm., dalej: roz-
porządzenie). Co istotne, zapisaną w po-
wyższym akcie datę, do której obowiązują 
wszystkie ograniczenia, przesunięto na 
mocy rozporządzenia Rady Ministrów 
z 29 stycznia 2021 r. zmieniającego rozpo-
rządzenie w sprawie ustanowienia okre-
ślonych ograniczeń, nakazów i zakazów 
w związku z wystąpieniem stanu epidemii 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 207). 
Rozporządzenie nie porusza kwestii ze-
brań wspólnot mieszkaniowych, ale zgod-
nie z § 28 ust. 11 do odwołania zakazuje 
się organizowania innych niż określone 
w ust. 1 zgromadzeń, w tym imprez, spo-

tkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, 
z wyłączeniem spotkań lub zebrań służ-
bowych i zawodowych (pkt 1), do których 
trudno jednak zaliczyć zebranie wspólno-
ty, oraz imprez i spotkań do 5 osób, które 
odbywają się w lokalu lub budynku wska-
zanym jako adres miejsca zamieszkania 
lub pobytu osoby, która organizuje impre-
zę lub spotkanie; przy czym do limitu osób 
nie wlicza się osoby organizującej imprezę 
lub spotkanie oraz osób wspólnie z nią za-
mieszkujących lub gospodarujących (pkt 2). 
Paragraf 28 ust. 13 rozporządzenia wymie-
nia cały szereg wyjątków od powyższego 
zakazu – ale nie ma wśród nich zebrań wła-
ścicieli lokali. 
Z kolei § 28 ust. 1 rozporządzenia zakazu-
je organizowania zgromadzeń w rozumie-
niu art. 3 ustawy z 24 lipca 2015 r. – Prawo 
o zgromadzeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 631, 
dalej: upoz), czyli zgrupowania osób na 
otwartej przestrzeni dostępnej dla nie-
określonych imiennie osób w określonym 
miejscu w celu odbycia wspólnych obrad 
lub w celu wspólnego wyrażenia stano-
wiska w sprawach publicznych, z wyłą-
czeniem zgromadzeń organizowanych na 
podstawie zawiadomienia, o którym mo-
wa w art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1, albo decyzji, 
o której mowa w art. 26b ust. 1 upoz, przy 
czym wówczas maksymalna liczba uczest-
ników nie może być większa niż 5 (§ 28 ust. 
1 pkt 1 rozporządzenia), a uczestnicy zgro-
madzenia są obowiązani do zachowania 
odległości co najmniej 1,5 m między sobą 
oraz do zakrywania ust i nosa (§ 28 ust. 2 
rozporządzenia). Powyższe postanowienie 
nie dotyczy, jak się często podnosi, zgroma-
dzeń spontanicznych, ale zebrania wspól-
noty w żadnym razie za takowe uznać nie 
można. 

Kary za zgromadzenia
Zatem regulacje prawne w praktyce za-
kazują stacjonarnych zebrań wspólnot 
mieszkaniowych, nawet przy przestrze-
ganiu wymaganej odległości i zasłania-
niu twarzy, czy organizacji zebrania na 
otwartej przestrzeni. Należy też mieć na 
uwadze, że próba przeprowadzenia ze-
brania w takiej formie naraża zarówno je-
go organizatora (a więc członków zarządu 
lub zarządcę), jak i wszystkich uczestni-
ków na sankcje wynikające z art. 116 § 1a 
ustawy z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykro-
czeń (Dz.U. 2019 poz. 821 ze zm., dalej: kw), 
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Ze	względu	na	pandemię	organizacja	zebrania	
rocznego,	umożliwiającego	udział	wszystkich	
członków	wspólnoty	mieszkaniowej,	jest	
niemożliwa.	Jednak	z	uwagi	na	wprowadzone	
przez	nas	zmiany	organizacyjne	i	narzędzia	
umożliwiające	zdalne	zarządzanie	
nieruchomością,	proponujemy	klientom	
możliwość	odbycia	zebrania	rocznego	w	legalny	
sposób,	w	trybie	online,	przy	wykorzystaniu	
aplikacji	Teams	do	bezpośredniego	
porozumiewania	się	na	odległość.	Termin	zebrań	
dla	wspólnot,	które	wyraziły	chęć	organizacji	
zebrań	w	formie	zdalnej	(z	uwagi	na	konieczność	
zapewnienia	bieżącej	realizacji	planów	
wspólnoty),	zostanie	ustalony	indywidualnie	
z	każdym	zarządem	wspólnoty	mieszkaniowej,	
a	każdy	właściciel	lokalu	otrzyma	zawiadomienie	
o	zebraniu,	projekty	uchwał	i	karty	do	
głosowania.	Przekażemy	je	w	serwisie	online	
„Strefa	Klienta”	lub	pocztą	tradycyjną.	
Aby	wziąć	udział	w	zebraniu	online,	niezbędne	
będzie	posiadanie	aktywnego	konta	w	„Strefie	
Klienta”.	Na	zebraniu	uchwały	zostaną	poddane	
pod	głosowanie.	W	sytuacji,	w	której	nie	uda	
się	ich	przegłosować	(z	uwagi	na	niską	
frekwencję	lub	brak	oddania	głosu	podczas	
zebrania),	gromadzenie	pozostałych	głosów	
odbędzie	się	w	trybie	ich	indywidualnego	
zbierania.	
Właściciele	lokali,	którzy	nie	korzystają	ze	
„Strefy	Klienta”,	będą	mieli	możliwość	oddania	
głosów	na	kartach	przygotowanych	do	każdej	
uchwały	i	odesłania	ich	do	nas,	wybierając	
jeden	z	kilku	kanałów	komunikacji.	Po	podjęciu	
uchwał	właściciele	otrzymają	powiadomienia	
o	ich	treści.	Wnioski	dotyczące	funkcjonowania	
wspólnoty	mieszkaniowej	będą	mogli	
przekazać	przez	infolinię,	mailowo	lub	drogą	
pocztową.	
Ostatnio	wprowadziliśmy	szereg	zmian,	mających	
na	celu	usprawnienie	obsługi	klienta,	również	
w	trudnym	czasie	pandemii.	Wystartowaliśmy	
także	z	platformą	ContractPrO,	dzięki	której	
wspólnoty	mieszkaniowe	i	deweloperzy	mogą	
wybierać	spośród	pakietów	dopasowanych	do	
ich	potrzeb.	Stale	doskonalimy	nasze	usługi.	
Mamy	też	nadzieję,	że	proponowane	rozwiązania	
dotyczące	zebrań	rocznych	zyskają	aprobatę	
klientów.

zgodnie z którym kto nie przestrzega zaka-
zów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków 
określonych w przepisach o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi, ten podlega karze grzywny albo karze 
nagany. Stosownie do art. 96 ust. 1bd ustawy 
z 24 sierpnia 2001 r – Kodeks postępowania 
w sprawach o wykroczenia (Dz.U. 2020 poz. 
729 ze zm.), w postępowaniu mandatowym, 
w sprawach, o których mowa w art. 116 § 1 
kw, można nałożyć grzywnę w wysokości do 
1 tys. zł, zaś art. 24 § 1 kw określa, że grzyw-
nę wymierza się w wysokości od 20 zł do 5 
tys. złotych, chyba że ustawa stanowi ina-
czej. Co prawda w wielu dotychczasowych 
przypadkach postępowania odwoławcze 
przed sądami administracyjnymi kończy-
ły się uchyleniem takich kar, trudno jednak 
na razie mówić o utartej praktyce i stupro-
centowej pewności. Poza tym dochodzenie 
swoich racji może ciągnąć się wiele miesięcy, 
a dodatkową uciążliwością jest możliwość 
natychmiastowego wykonania decyzji ad-
ministracyjnej nakładającej karę pieniężną.

Formuła hybrydowa
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technolo-
gii we wspomnianym powyżej komunika-
cie sugeruje, aby zainteresowane wspólnoty 
przeprowadziły roczne zebranie w formie hy-
brydowej, gdzie część uczestników – w licz-
bie dozwolonej przez aktualnie obowiązujące 
przepisy – bierze osobisty udział w zebraniu, 
część zaś bierze udział, łącząc się z uczest-
nikami zebrania oraz z prowadzącym je za-
rządem za pomocą urządzeń komunikacji 
zdalnej, przekazujących obraz oraz dźwięk. 
Co istotne, oddanie ważnego głosu w tej for-
mie może nastąpić również za pomocą pocz-
ty elektronicznej bądź indywidualnych kont 
przypisanych poszczególnym właścicielom 
lokali w cyfrowych programach do obsłu-
gi wspólnot (na ten temat obszernie pisali-
śmy w artykule „Elektroniczne głosowanie 
uchwał” w nr 1/2020 „Wspólnoty Mieszka-
niowej”). Możliwe jest w takim przypadku 
oddanie głosu także w inny sposób, np. w for-
mie pisemnej za pomocą skrzynki kontakto-
wej wspólnoty mieszkaniowej. 
Natomiast ci spośród członków wspólnoty, 
którzy nie wezmą udziału w tak przeprowa-
dzonym zebraniu – a uchwały nie zostaną na 
nim podjęte – będą mogli oddać głos w trybie 
indywidualnym, np. wykorzystując do te-
go skrzynkę podawczą wspólnoty. Taki spo-
sób organizacji rocznych zebrań umożliwia 
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Specyfiką	naszej	spółdzielni	jest	to,	że	ok.	30	
proc.	właścicieli	mieszkań	wykorzystuje	je	
na	wynajem	i	nie	zamieszkuje	naszych	
zasobów.	Dla	tej	grupy	telekonferencyjne	
zebrania	byłyby	jakimś	rozwiązaniem.	
Najemcami	są	studenci	wydziałów	
ekonomicznych	pobliskiego	Uniwersytetu	
gdańskiego,	ale	również	studenci	innych	
trójmiejskich	uczelni.	Sprzyja	temu	centralne	
położenie	w	aglomeracji	atrakcyjnego	Sopotu.	
Podobnie	dużą	część	lokali	wynajmują	
pracujący	w	Trójmieście.	Okres	letni	to	
przeznaczanie	mieszkań	na	wynajem	
wakacyjny.
Dużą	część	społeczeństwa	naszego	
50-letniego	osiedla	stanowią	emeryci.	
Podobna	sytuacja	występuje	w	budynkach	
okolicznych	wspólnot	mieszkaniowych.	
Ewentualne	zebranie	zadawalającej/
reprezentatywnej,	a	nie	ustawowo	wymaganej	
liczby	członków	na	walnym	zgromadzeniu	
członków	czy	zebraniu	wspólnoty,	
wymagałoby	zorganizowania	zebrania	
w	formie	telekonferencji.	To	z	kolei	
wykluczyłoby	z	udziału	w	niej	większość	
wiekowego	elektoratu,	akurat		najchętniej	
uczestniczącego	w	zebraniach.	generalnie	
udział	młodych	właścicieli	jest	niewielki.	
Nie	wiem,	jak	sprawdziłby	się	system	mieszany.	
Obecność	osobista	oraz	zdalna?	Brak	
sąsiedzkich	relacji	powoduje	również	niewielką	
liczbę	pełnomocnictw	na	zebraniach.	Samo	
zorganizowanie	telekonferencji	wymagałoby	
–	dla	zapewnienia	powszechnego	udziału	tak	
licznej	grupy	–	umiejętności,	odpowiedniego	
usprzętowienia	i	łączy	internetowych	ze	strony	
wszystkich	uczestników	konferencji.	
A	z	przepustowością	sieci	jest	tak	samo	źle	jak	
z	usprzętowieniem.	Pozostaje	jeszcze	sam	
proces	i	technika	głosowania,	posługiwanie	się	
pełnomocnictwami,	kierowanie	ewentualną	
dyskusją.	Tu	pole	do	popisu	pozostawiam	
ustawodawcy.	
Ze	swojego	doświadczenia,	uczestnicząc	
w	kilku	telekonferencjach	miesięcznie,	wiem,	
że	taka	forma	zdalnego	kontaktu	w	stosunku	
do	dotychczasowych	form	organizacji	zebrań	
ma	liczne	plusy,	ale	i	liczne	minusy.	Osobistych	
kontaktów	i	emocji	–	spotkanie	online	nie	
zapewni.

zachowanie dystansu społecznego oraz prze-
strzeganie ograniczeń co do dopuszczalnej 
liczby uczestników zebrania. 
Zastosowanie takiego rozwiązania ma, zda-
niem Ministerstwa, ułatwić funkcjonowanie 
wspólnot mieszkaniowych – możliwe będzie 
m.in. przeprowadzenie przez członków wspól-
noty dyskusji nad zatwierdzeniem sprawozda-
nia z zarządu za rok miniony i planem na rok 
obecny, wraz z przyjęciem w obu tych kwe-
stiach stosownych uchwał. Należy jednak 
zwrócić uwagę, że w bardzo wielu wspólno-
tach właściciele mogą nie mieć odpowiedniej 
wiedzy, umiejętności, a także narzędzi infor-
matycznych niezbędnych do uczestnictwa 
w zebraniu w formie zdalnej. W związku z tym 
wspólnota nie może narzucić swoim członkom 
takiej formy jako jedynie możliwej, bo mogło-
by to skutkować niedopuszczalnym wyklucze-
niem części właścicieli z udziału w zebraniu, co 
z kolei stanowiłoby rażące naruszenie art. 27 
uwl, zgodnie z którym każdy właściciel loka-
lu ma prawo i obowiązek współdziałania w za-
rządzie nieruchomością wspólną. 

Dodatkowe zabezpieczenie
Zwróćmy uwagę, że w art. 30 ust. 1a uwl usta-
wodawca zawarł dodatkowe zabezpieczenie, 
na wypadek gdyby zarząd lub zarządca wspól-
noty nie wywiązał się z obowiązku zwołania 
zebrania w ustawowym terminie. W takim 
przypadku zebranie coroczne może zwołać 
każdy z właścicieli. Zauważmy, że występuje 
tu wyjątek od ogólnej zasady zawartej w art. 
31 pkt b uwl, zgodnie z którym zebrania wspól-
noty mogą być zwoływane przez zarząd lub 
zarządcę na wniosek właścicieli lokali dyspo-
nujących co najmniej 1/10 udziałów w nieru-
chomości wspólnej. 
W art. 30 ust. 1 uwl czytamy, że zarząd lub 
zarządca, któremu zarząd nieruchomo-
ścią wspólną powierzono w sposób okre-
ślony w art. 18 ust. 1 uwl, jest obowiązany 
zwoływać zebranie ogółu właścicieli loka-
li co najmniej raz w roku, nie później niż 
w pierwszym kwartale każdego roku. Niedo-
pełnienie tego obowiązku może skutkować 
odwołaniem zarządu zgodnie z art. 20 ust. 
2 uwl, gdyby zaś było to utrudnione, to za-
stosowanie znaleźć może art. 26 ust. 1 uwl, 
zgodnie z którym, jeżeli zarząd lub zarządca 
nie wypełnia swoich obowiązków (a jednym 
z takich podstawowych obowiązków jest wła-
śnie terminowe zwołanie zebrania rocznego  
– wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga 
z 22 listopada 2018 r., sygn. akt II C 1108/17), 

tematnumeru
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W	aktualnym	stanie	prawnym	praktycznie	
brakuje	możliwości	przeprowadzenia	
klasycznego	zebrania,	zakładając	osobiste	
stawiennictwo	właścicieli	w	jednym	czasie	
i	miejscu.	W	przypadku	wspólnot	naprawdę	
małych,	w	których	właściciele	lokali	liczą	do	
kilkunastu	osób,	rozważymy	przeprowadzenie	
zebrania	przy	zachowaniu	wymogu	
epidemicznego	w	zakresie	liczby	osób.	Niemniej	
jednak	taka	decyzja	będzie	konsultowana	
z	klientami.	
W	zdecydowanej	większości	wspólnot	
mieszkaniowych,	także	tam,	gdzie	sprawujemy	
zarząd	powierzony	w	trybie	art.	18	ustawy	
o	własności	lokali,	będziemy	gotowi	ze	
sprawozdaniami	za	2020	r.	oraz	pozostałymi	
materiałami,	obowiązkowo	przygotowywanymi	
na	zebrania	sprawozdawcze	wspólnot.	
Przekażemy	właścicielom	pełny	pakiet	
materiałów	i	uchwał,	wskazując,	że	zwołanie	
zebrania	nie	może	dojść	do	skutku	lub	
odbędzie	się	w	innym	możliwym	terminie.	
Zaproponujemy	w	zamian	spotkania	online	
w	celu	zaprezentowania	i	omówienia	
przesłanych	materiałów	i	uchwał.	Po	takim	
spotkaniu	rozpoczniemy	zbieranie	głosów	
w	trybie	indywidualnego	zbierania	podpisów	
pod	uchwałami.	Przede	wszystkim	chcemy	
dochować	obowiązku	ustawowego	
dotyczącego	sprawozdawczości	za	rok	
poprzedni,	ale	dać	jednocześnie	właścicielom	
możliwość	omówienia	i	zgłaszania	uwag	do	
projektów	uchwał.	W	obecnej	sytuacji	sądzimy,	
że	takie	hybrydowe	rozwiązanie	jest	
najskuteczniejszą	formą	zabezpieczenia	spraw	
bieżących	wspólnot	i	umożliwia	właścicielom	
aktywnie	realizować	prawo	do	
współzarządzania	nieruchomością.	Zważywszy,	
że	ustawodawca	nie	zwolnił	wspólnot	
mieszkaniowych	z	obowiązku	przeprowadzenia	
rocznych	zebrań,	a	jedynie	wskazał,	że	
powinny	zostać	przeprowadzone	w	terminie	do	
6	tygodni	po	ustaniu	stanu	epidemii	
i	zagrożenia	epidemią,	przewidujemy,	że	po	
ustaniu	tych	stanów	przeprowadzimy	zebrania	
w	formie	tradycyjnej.
W	ubiegłym	roku	przeprowadziliśmy	
kilkadziesiąt	spotkań	online,	także	dla	bardzo	
dużych	wspólnot	mieszkaniowych,	korzystając	
głównie	z	oprogramowania	Microsoft	Teams.

Piotr Brogowski

każdy właściciel lokalu może żądać ustano-
wienia zarządcy przymusowego przez sąd. 
W obecnym stanie zagrożenia epidemicznego, 
który należy traktować jako stan wyższej ko-
nieczności, oraz w świetle przytoczonych re-
gulacji prawnych powyższe zapisy uwl, w tej 
szczególnej sytuacji i na zasadzie wyjątku, nie 
mają zastosowania, a to na podstawie art. 90 
ust. 1 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie usta-
wy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 
poz. 568 ze zm.), zgodnie z którym, jeżeli usta-
wowy termin zwołania zebrania właścicieli lo-
kali przypada w okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epide-
mii, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia 
odwołania tego stanu. Zapis powyższy stano-
wi „lex specialis” w stosunku do art. 30 ust. 1 
pkt 3 uwl, a zatem zwalnia on zarząd lub za-
rządcę od odpowiedzialności za niezwołanie 
zebrania w terminie i nie umożliwia z tego po-
wodu właścicielom lokali sięgnięcia po zapisy 
art. 30 ust. 1a lub art. 26 ust. 1 uwl.

Udostępnić dokumenty
Natomiast mimo powyższych uwarunkowań za-
rząd lub zarządca nie powinien zaniedbać przy-
gotowania i przesłania właścicielom lokali do 31 
marca dokumentów, które w normalnych wa-
runkach zostałyby przedstawione na rocznym 
zebraniu sprawozdawczym wspólnoty, a więc 
sprawozdania z działalności zarządu, sprawoz-
dania finansowego, planu gospodarczego wraz 
z wynikającymi z niego stawkami opłat z tytu-
łu kosztów zarządu nieruchomością wspólną, 
treści uchwał, które miały być podejmowane na 
zebraniu i ewentualnie innych informacji, które 
powinny być znane właścicielom lokali. 
Zalecane byłoby również umożliwienie wła-
ścicielom zadawania pytań i zgłaszania wąt-
pliwości dotyczących powyższych materiałów 
(czy to za pośrednictwem poczty elektronicz-
nej, platformy internetowej, czy właśnie wrzu-
cania kartek do skrzynki, a w każdym razie 
tak, aby w miarę możliwości unikać osobistego 
kontaktu), na które zarząd lub zarządca powi-
nien odpowiedzieć.    
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jak 
zarządzać 

PlatforMaMi 
ParkingowyMi?

Prawidłowe określenie 
zasad utrzymania hali 

garażowej zależy przede 
wszystkim od tego, czy jest 

on lokalem stanowiącym 
odrębną nieruchomość, czy 

jest częścią nieruchomości 
wspólnej. Jeżeli właściciel 

samodzielnie korzysta 
z miejsca na platformie 

parkingowej, to również 
samodzielnie powinien 

ponosić koszty. Osoby, które 
nie mają przydzielonego 

miejsca parkingowego w hali 
garażowej, nie powinny być 

z tego tytułu obciążane.
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ostatnich latach wielu deweloperów zde-
cydowało się na zamontowanie platform 
parkingowych lub postojowych w ha-
lach garażowych lub przed budynkami. 

Rozwiązanie to budzi jednak sporo kontrowersji, 
dlatego że m.in. platformy nie zawsze wygląda-
ją estetycznie, zwłaszcza jeżeli zamontowane są 
przed budynkiem, a nie w hali garażowej (parkin-
gu podziemnym), oraz generują dodatkowe koszty 
związane z eksploatacją. Stosowane w praktyce 
we wspólnotach mieszkaniowych rozwiązania 
nie są pozbawione wad. 
Nieruchomość wspólną stanowi grunt pod bu-
dynkiem oraz te części budynku, które nie zosta-
ły wyodrębnione jako samodzielne lokale ani nie 
są pomieszczeniami przynależnymi do lokali, ani 
też innymi pomieszczeniami, z których korzy-
stają wyłącznie właściciele poszczególnych lo-
kali. W skład nieruchomości wspólnej wchodzą 
wszelkie ciągi komunikacyjne, windy, pomiesz-
czenia wspólne, takie jak suszarnie, kotłownie, 
a także ściany konstrukcyjne, dachy, bramy, piony 
instalacyjne itp. Właściciele lokali wyodrębnio-
nych (mieszkalnych i niemieszkalnych) podejmu-
ją uchwały w sprawach dotyczących zarządzania 
nieruchomością wspólną. Uprawnienia decyzyjne 
właścicieli lokali nie sięgają natomiast poszcze-
gólnych lokali.

Nabycie miejsca postojowego
Obecnie na rynku większość deweloperów pro-
ponuje dwie formy nabycia prawa do korzystania 
z miejsca postojowego w hali garażowej (oprócz 
tego miejsca do parkowania mogą się również 
znajdować na terenie zewnętrznym przed bu-
dynkiem). Pierwsza z nich przewiduje, że osoba 
kupująca lokal nabywa od dewelopera prawo do 
wyłącznego korzystania z określonej części nie-
ruchomości wspólnej. Dotyczy to zarówno miejsc 
postojowych w podziemnych garażach wielosta-
nowiskowych, jak i miejsc na parkingu przed bu-
dynkiem. Natomiast w drugim przypadku osoba 
nabywająca lokal nabywa również udział w od-
rębnym lokalu niemieszkalnym (hali garażowej) 
wraz z prawem do korzystania z określonego 
miejsca postojowego w hali garażowej. 
W pierwszym wariancie miejsca postojowe trak-
tuje się tak samo jak klatki schodowe czy trawnik 
przed budynkiem – wchodzą w skład nierucho-
mości wspólnej. Koszt utrzymania takich miejsc 
co do zasady ponosi cała wspólnota, i to jej człon-
kowie decydują o wysokości zaliczek na utrzy-
manie, koniecznych remontach itd. Przypisanie 
konkretnych miejsc postojowych do poszczegól-
nych lokali mieszkalnych następuje na zasadzie 
umów „quoad usum” w ten sposób, że tylko okre-

ślonym osobom przysługiwać będzie wyłączne 
prawo do korzystania z przypisanych miejsc. 
Przypomnieć należy, że w przypadku nierucho-
mości termin „quoad usum” odnosi się do rodzaju 
umowy, w której współwłaściciele postanawiają, 
że niektórzy z nich będą mogli korzystać z części 
nieruchomości z wyłączeniem pozostałych współ-
właścicieli. Prawo to ujawnia się również w dziale 
III księgi wieczystej nieruchomości wspólnej. 
Z kolei w drugim wariancie, oprócz wyodrębnie-
nia lokali mieszkalnych w danym budynku, wy-
odrębnia się również całą halę garażową jako 
jeden samodzielny lokal niemieszkalny. Lokal ten 
następnie sprzedaje się na współwłasność oso-
bom, które mają z niego korzystać. Ponadto usta-
la się sposób korzystania z takiego samodzielnego 
parkingu podziemnego, tzn. przyznaje się współ-
właścicielom prawo do korzystania z poszczegól-
nych miejsc postojowych z wyłączeniem innych 
osób (również poprzez umowę „quoad usum”). 

Odrębna własność
Zazwyczaj jest tak, że hale garażowe są lokalami 
stanowiącymi odrębną nieruchomość, w której 
udziały wraz z prawem korzystania do określo-
nego miejsca parkingowego mają osoby, które są 
właścicielami mieszkań w budynku. W związku 
z powyższym istnieje potrzeba rozstrzygnięcia 
o sposobie pokrywania kosztów utrzymania hali 
garażowej m.in. związanych z administrowaniem, 
dostawą mediów (głównie prądu), przeglądami 
oraz konserwacjami i naprawami urządzeń plat-
formy parkingowej posadowionej w miejscach 
przeznaczonych do postoju. Podkreślić należy, że 
decyzja w tym zakresie nie należy do wspólnoty 
mieszkaniowej, a tylko wyłącznie do współwła-
ścicieli garażu (choć oczywiście zazwyczaj człon-
kowie wspólnoty mieszkaniowej będą również 
współwłaścicielami hali garażowej). Nie zawsze 
jest to oczywiste dla mieszkańców budynku, stąd 
rolą zarządu lub zarządcy nieruchomości jest ich 
dokładne doinformowanie.
W tym miejscu należy także przypomnieć wy-
rok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 13 kwiet-
nia 2018 r. (sygn. akt XII C 1063/18 poprzednio 
I C 128/18), zgodnie z którym uchwała właści-
cieli lokali podjęta w sprawie niebędącej sprawą 
wspólną, niemieszczącej się w zakresie zarządza-
nia nieruchomością wspólną, będzie zawsze, bez 
względu na treść jej poszczególnych postanowień, 
uchwałą sprzeczną z przepisami prawa, a przez to 
podlegającą uchyleniu. 
Ponadto sąd stanął na stanowisku, że ustalenie, 
czy koszty utrzymania platform na poszczegól-
nych miejscach postojowych powinni ponosić 
wszyscy współwłaściciele garażu, czy też tylko ci, 
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którzy wyłącznie z tych platform korzystają, należy do współwłaści-
cieli garażu. Natomiast ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 532 ze zm., dalej: uwl) reguluje zasady zarządza-
nia nieruchomością wspólną i nie znajduje w ogóle zastosowania do 
zarządzania poszczególnymi lokalami. Decyzje dotyczące utrzyma-
nia garażu powinni podjąć współwłaściciele garażu, i to na zasadach 
ogólnych dotyczących stosunków współwłasności, unormowanych 
w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 r. 
Nr 16 poz. 93 ze zm., dalej: kc), a nie na zasadach wynikających z uwl. 
W związku z powyższym m.in. określenie planowanych rocznych 
kosztów utrzymania wspólnego lokalu i wysokości zaliczek na ten cel 
powinno nastąpić za zgodą wszystkich współwłaścicieli garażu, sto-
sownie do art. 199 kc. 

Zasady korzystania
Mając na uwadze powyższe, współwłaściciele powinni wspólnie 
określić zarówno zasady korzystania z hali garażowej, jak i wyso-
kość zaliczek na poczet kosztów jej utrzymania, w szczególności tych 
związanych z administrowaniem, sprzątaniem, energią elektryczną, 
ale przede wszystkim z przeglądami i koniecznymi remontami. Po-
winni również ustalić np. za które elementy i urządzenia platformy 
postojowej wspólnie ponoszą koszty oraz wskazać te elementy, któ-
re wykorzystywane są jedynie przez konkretnego współwłaściciela, 
a co z tym idzie które będą tylko i wyłącznie jego obciążały. Za bez-
sporne należy uznać również to, że za wspólny koszt należy uznać ta-
ką awarię, w przypadku której nie można korzystać z większej liczby 
miejsc parkingowych na platformie postojowej. A contrario koszty 
naprawy awarii dotyczącej tylko jednego współwłaściciela powinny 
co do zasady obciążać właśnie jego. 
Przykładowo do wspólnych kosztów utrzymania platformy parkin-
gowej można zaliczyć instalację elektryczną, wentylację oraz elemen-
ty konstrukcyjne i instalacyjne platform postojowych. Natomiast za 
urządzenia, za których utrzymanie koszt powinien ponieść konkretny 
współwłaściciel, należy uznać balustradę lub podłogę platformy posto-
jowej. Bardziej szczegółowy rozkład kosztów będzie zależał także od 
technologii, w jakiej wykonana została platforma parkingowa.
Warto zwrócić uwagę na Wyrok Sadu Najwyższego z 16 września 
2015 r., (sygn. akt. III CSK 446/14), w którym to stwierdzono, że 
współwłaściciele nieruchomości, zawierając umowę o jej podziale 
„quoad usum”, mogą zmienić zasady współposiadania rzeczy wspól-
nej oraz pobierania z niej pożytków i ponoszenia na nią wydatków, 
określonych w art. 206 i art. 207 kc. Podział taki może polegać na tym, 
że każdy ze współwłaścicieli lub niektórzy z nich otrzymują do wy-
łącznego użytku fizycznie wydzieloną część rzeczy i każdy z wyłą-
czeniem innych tę część używa i czerpie z niej pożytki. Prowadzi to 
w konsekwencji również do przyjęcia, że w takim też zakresie każdy 
ze współwłaścicieli, używając fizycznie wydzielonej części, ponosi 
wszystkie wydatki związane z eksploatacją tej części. Skoro zatem 
z podziału rzeczy wspólnej „quoad usum” wynika również podział 

dochodów i pożytków odpowiadający po-
działowi współposiadania i korzystania 
między współwłaścicielami, to taka sama 
zasada powinna obowiązywać w odniesie-
niu do rozdziału wydatków, jakie każdy ze 
współwłaścicieli ponosi na fizycznie wy-
dzieloną część nieruchomości, przydzielo-
ną mu do używania. Co więcej, sąd uznał, że 
umowa o podziale rzeczy „quoad usum” mo-
że być zawarta także w sposób dorozumiany 
przez utrwalony między współwłaścicielami 
sposób korzystania z części rzeczy wspól-
nej. Nie muszą być w niej określone zasady 
podziału korzyści i dochodów oraz wydat-
ków i ciężarów. Dokonując takiego podziału, 
strony umawiają się również w sposób doro-
zumiany, że ciężary i wydatki dotyczące za-
jętej części rzeczy ponosi tylko ten, kto z niej 
korzysta z wyłączeniem innych (postano-
wienie Sądu Najwyższego z 19 października 
2012 r. sygn. akt V CSK 526/11).
 
Ustalić reguły
Współwłaściciele powinni również umo-
cować np. zarząd wspólnoty mieszkanio-
wej bądź inne wskazane osoby do tego, aby 
w ich imieniu zlecały dokonywanie obowiąz-
kowych przeglądów (np. UDT) czy bieżącej 
konserwacji, a w przypadku awarii lub ko-
niecznego remontu zleciły taki remont. Za-
rząd (lub wskazane osoby) również powinien 
być umocowany do działań zawsze wtedy, gdy 
użytkowanie platformy parkingowej zagra-
ża bezpieczeństwu innych użytkowników.  
Prawidłowe określenie zasad utrzymania ha-
li garażowej zależy przede wszystkim od te-
go, czy jest on lokalem stanowiącym odrębną 
nieruchomość, czy jest częścią nieruchomości 
wspólnej. W pierwszym przypadku powinno 
być w miarę szczegółowo określone, co jest 
tzw. kosztem wspólnym, a co kosztem po-
szczególnego współwłaściciela. Natomiast 
w drugim przypadku koszty utrzymania są 
w praktyce zaliczane do utrzymania nieru-
chomości wspólnej. Analizując podział kosz-
tów, istotne jest też to, czy cała hala garażowa 
jest wyposażona w miejsca na platformie, czy 
też nie (w takim przypadku należy przyjąć 
indywidualny, w zależności od istniejącej sy-
tuacji, model ponoszenia kosztów).  

Piotr Szczepański
adwokat

Osoby, które nie mają przydzielonego miejsca 
parkingowego w hali garażowej, nie powinny 
być z tego tytułu obciążane. Zasada ta jest 
słuszna i zgodna z linią orzeczniczą. 

studiumprzypadku
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zarządcy nieruchomości, wspólnoty i spółdzielnie 
mieszkaniowe zaczynają 2021 r. od wznowienia pla-
nowanych prac remontowych, których nie udało się 

zrealizować w 2020 r., lub od nowych planów obejmują-
cych następne lata.
Warto powrócić do tematu czyszczenia elewacji. Jest 
to istotne zagadnienia dla ochrony zdrowia i samopo-
czucia, tak bardzo potrzebnego w obecnej sytuacji. Na-

wet tak drobne zmiany jak odświeżenie elewacji mogą 
w bardzo pozytywny sposób poprawić samopoczucie 
i nastrój mieszkańców. Problem brudnych ścian sam nie 
zniknie. Zaniedbania będą powodowały coraz to więk-
sze szkody.
Dlatego wychodzimy naprzeciw potrzebom naszych 
klientów w pierwszej połowie 2021 r. i uruchamiamy pro-
gram BEZ VAT! 

czyŚciMy elewacje bez Vat i ciŚnienia
Zima powoli dobiegła końca. Brudny, topniejący śnieg zostawił ślad  
na elewacjach nieruchomości. Jak przywrócić budynkowi dawny blask?  

PRZED PO

PRZED PO

czyscimy-elewacje.pl

Bartłomiej Stanowski
www.czyscimy-elewacje.pl
biuro@czyscimy-elewacje.pl
+48 730 692 010
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M i n i M a l i z M

Inspiro+ to rozwiązanie 
oferujące obsługę nawet 
największych inwestycji 
w segmencie 
budownictwa 
wielomieszkaniowego. 
Liczba obsługiwanych 
lokali zwiększyła się 
z 255 aż do 1020, panele 
zostały wyposażone 
w funkcje ułatwiające 
zarówno konfigurację, jak 
również codzienne 
użytkowanie.
W opcji występują także 
domofony przeznaczone 
dla osób 
z niepełnosprawnością. 
Podobnie jak inne panele 
z serii Inspiro, ta wersja wyposażona jest w pełną 
klawiaturę numeryczną służącą zarówno do 
wybierania numerów dzwonienia, jak i w zamek 
szyfrowy do kontroli dostępu. Design pozostaje ten 
sam, sprawdzony, minimalistyczny, elegancki, 
doskonale prezentujący się na fasadzie każdego 
budynku.

technikatrendy

DoMofon
M o D u ł o w a  k o n s t r u k c j a

Domofon cyfrowy CD-4000 to zupełnie nowa 
konstrukcja typu monoblok, zaprojektowana 
dzięki ponad trzydziestoletniemu 
doświadczeniu z poprzednimi modelami 
domofonów cyfrowych firmy Laskomex.
Nowy projekt uwzględnia przede wszystkim 
potrzeby i oczekiwania współczesnego 
budownictwa mieszkaniowego. Bardzo duże 
znaczenie zyskał design, przy 
jednoczesnym zachowaniu walorów 

użytkowych urządzenia. 
W domofonie CD-4000 
została zastosowana 
mechaniczna 
klawiatura, przyjazna 
dla osób niewidomych. 
Panel domofonu cechuje 
się modułową 
konstrukcją.
Dzięki niej można 
w bardzo prosty sposób 
dołożyć lub wymienić 
moduły, zyskując tym 
samym nowe funkcje, 
jakie może realizować 
domofon. Płytę czołową 

w panelu zewnętrznym można 
bardzo łatwo wymienić na inną, dopasowaną 
kształtem i wymiarami do indywidualnych 
potrzeb. 

czytnik 
zbliżeniowy

w a n D a l o o D p o r n a  k l a w i a t u r a

Seria przeznaczona do budynków wielorodzinnych o niskiej i wysokiej 
kondygnacji. Panel charakteryzują dwa sposoby na proste i szybkie 
otwieranie drzwi: z klawiatury centrali przy pomocy 4-cyfrowego, 
indywidualnego kodu wejścia lub za pomocą breloka zbliżeniowego RFID 
umieszczonego pod listą lokatorów w panelu PC-3000RL i pod 
wyświetlaczem w panelu PC-3000R.
Urządzenie wykonane jest ze stali kwasoodpornej o dużej odporności na 
uszkodzenie mechaniczne oraz atmosferyczne, zamknięte 
i zabezpieczone poprzez 2 nity zrywalne i 2 śruby specjalne. Istnieje 
możliwość tworzenia konfiguracji wielowejściowych w przypadku dużej 
posesji z kilkoma wejściami (do 4 paneli nadrzędnych i "n" podrzędnych).

cyfrowy panel
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MoDuł

Monitor słuchawkowy

p r z e k i e r o w a n i e 
p o ł ą c z e ń

Urządzenie umożliwia 
przekierowanie 
połączeń z domofonu 
cyfrowego CD-2502 
lub CD-3100 na 
telefon komórkowy 
lub stacjonarny za 
pośrednictwem sieci 
telefonicznej GSM.
Moduł służy do 
przekierowania rozmów z wejść 
głównych lub podrzędnych, może też 
pracować w trybie stand-alone, w którym 
unifony nie są używane, a wszystkie 
rozmowy od razu kierowane są na 
wskazane numery telefonów. Posiada dwa 
niezależne wyjścia przekaźnikowe, którymi 
można sterować przy pomocy wiadomości 
SMS wysyłanych na numer modułu. Można 
wykorzystać je w dowolny sposób, np. do 
zdalnego resetu centrali, włączenia/
wyłączenia oświetlenia itp.
Przekaźnik REL1 można skonfigurować 
w taki sposób, aby został uruchomiony na 
czas 1-9 s przy próbie połączenia 
z telefonu znajdującego się na liście 
użytkowników w pliku konfiguracyjnym. 
Funkcję można wykorzystać np. do 
zdalnego uruchomienia napędu bramy 
wjazdowej.

Monitor
k o M p a k t o w y  i  l e k k i

Kompaktowy, lekki i superpłaski. iLOFT 
odznacza się subtelnym wzornictwem 
i minimalistyczną estetyką.
Głośnomówiący monitor COLOR wyróżnia się 
przezroczystą warstwą poliwęglanu 
i oryginalnym wyjściem audio. Wielofunkcyjne 
przyciski oraz wysokiej jakości ekran TFT 
o dużej ostrości sprawiają, że użytkowanie 
tego produktu jest nad wyraz proste 
i wygodne. Przeznaczony do montażu 
natynkowego lub podtynkowego.
Zintegrowana cyfrowa technologia dźwięku 
gwarantuje komunikację w trybie 
głośnomówiącym wysokiej jakości, 
pozbawioną zakłóceń.

c y f r o w y  e k r a n

CDV-43MHM to monitor do systemów analogowych COMMAX. Posiada wysokiej 
jakości cyfrowy ekran z podświetleniem LED. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
wyświetlany obraz jest kontrastowy i wyraźny.
Obsługuje dwa wejścia – kamery jednoabonentowe serii DRC-4xxx lub 
wieloabonentowe DRC-nAC2, DRC-nUC. Dodatkowe gniazdo interkomowe umożliwia 
nawiązanie komunikacji wewnętrznej pomiędzy kilkoma odbiornikami wewnątrz lokalu (funkcja interkomu). Umożliwia 
sterowanie automatyką bramową (poprzez moduł MD-RA3B). Bardzo dobrze sprawdzi się do obsługi tzw. małych 
wspólnot mieszkaniowych. 
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wspólnotazarządzanie

jaki rodzaj zarządu 
wybrać?
We wspólnocie mieszkaniowej nie mogą funkcjonować dwa 
organy reprezentacji, których kompetencje są w jakiejkolwiek 
części tożsame. Nie może dojść do sytuacji, w której jednocześnie 
funkcjonuje zarządzanie nieruchomością wspólną przez zarządcę 
i przez zarząd wspólnoty. 
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Wswojej praktyce sądowej ze-
tknąłem się ze zobowiąza-
niem sądu, który wzywał 
mnie jako pełnomocnika do 

wykazania aktualnego adresu do korespon-
dencji wspólnoty mieszkaniowej i wska-
zania jej członków zarządu. W zasadzie nic 
nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że zarząd 
tej wspólnoty był tzw. zarządem właściciel-
skim, przedłożony został do akt sprawy wy-
ciąg z rejestru REGON.
Mając zatem na uwadze własne doświadcze-
nia, nakreślę osobliwe cechy organu, jakim 
jest zarząd wspólnoty mieszkaniowej. 

Rodzaje zarządów
Na wstępie należy wspomnieć, ze rozróż-
niamy dwa rodzaje zarządu we wspólno-
tach mieszkaniowych. Zarząd może zostać 
powierzony podmiotowi odrębnemu, jakim 
jest np. spółka prawa handlowego (tzw. za-
rząd powierzony w trybie art. 18 ust. 1 usta-
wy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, 
Dz.U. z 2020 r. poz. 532 ze zm., dalej: uwl), 
jak również może być to zarząd składający 
się wyłącznie z osób fizycznych powołanych 
w trybie art. 20 uwl. Z reguły członkami ta-
kiego zarządu są właściciele lokali we wspól-
nocie, dlatego też potocznie określany jest 
mianem zarządu właścicielskiego. 
Jeśli zaś chodzi o samą wspólnotę mieszka-
niową, ta powstaje z mocy prawa z chwilą 
wyodrębnienia się pierwszego lokalu danej 
nieruchomości. Jest podmiotem nie posia-
dającym osobowości prawnej, jednakże po-
siadającym zdolność prawną. Nadawany jest 
jej numer REGON oraz NIP, posiada siedzibę 
i występuje jako podmiot w obrocie. Pamię-
tać należy, że stroną we wszelkich umowach, 
odbiorcą oświadczeń woli itp. jest wspólnota 
mieszkaniowa jako ogół właścicieli, których 
lokale wchodzą w skład określonej nierucho-
mości. Zarząd jest jedynie organem, który 
może działać w jej imieniu i na jej rzecz.

Tylko jeden organ
We wspólnocie mieszkaniowej nie mogą 
funkcjonować dwa organy umocowane do 
jej reprezentacji na zewnątrz, których kom-
petencje w tym zakresie są w jakiejkolwiek 
części tożsame. Nie może być zatem sytuacji, 
w której jednocześnie funkcjonuje zarządza-
nie nieruchomością wspólną przez zarządcę 
i przez zarząd wspólnoty (w rozumieniu za-
rządu właścicielskiego). Można natomiast 
wyobrazić sobie układ taki, że mamy zarząd 

powołany w trybie art. 20 uwl oraz podmiot 
trzeci, który pełni funkcję administratora 
tejże wspólnoty na podstawie zawartej umo-
wy i przyznanych w jej treści kompetencji, 
przy czym decyzyjność w dalszym ciągu leży 
po stronie zarządu.
Niezależnie od tego, z jakim rodzajem za-
rządu mamy do czynienia, organ ten pełni 
funkcje reprezentacyjne podmiotu, jakim 
jest wspólnota mieszkaniowa, kieruje spra-
wami wspólnoty mieszkaniowej, jak również 
reprezentuje ją na zewnątrz i w stosunkach 
pomiędzy wspólnotą a właścicielami loka-
li. Taki zarząd może być porównywany do 
zarządu np. spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością, przy czym z tą różnicą, że 
w sprawach, w których przekroczyłby zakres 
zwykłego zarządu, nie może decydować sa-
modzielnie, wymagana jest w takim wypad-
ku uchwała wspólnoty (art. 22 ust. 3 uwl).

Wybór i odwołanie zarządu
Zasadą wyrażoną w art. 20 uwl jest obowią-
zek podjęcia przez właścicieli lokali (w sytu-
acji, gdy liczba lokali wyodrębnionych i lokali 
niewyodrębnionych jest większa niż trzy), 
uchwały o wyborze jednoosobowego lub kil-
kuosobowego zarządu. Warto dodać, że na 
mocy uchwały zarządu lub jego poszczegól-
ni członkowie mogą być w każdej chwili od-
wołani lub zawieszeni w czynnościach. Na 
podstawie dokumentu, jakim jest uchwała 
wspólnoty, możemy zweryfikować, czy da-
na osoba została powołana do pełnienia da-
nej funkcji, jednakże dla osób spoza danej 
wspólnoty dokument taki nie jest powszech-
nie dostępny. 
Poza możliwością odwołania z zarządu przez 
wspólnotę mieszkaniową członek tego or-
ganu może sam poprzez oświadczenie wo-
li zrezygnować z pełnionej funkcji. W takim 
wypadku oświadczenie woli o rezygnacji 
z funkcji członka zarządu wspólnoty miesz-
kaniowej wymaga zakomunikowania go 
w pierwszej kolejności pozostałym członkom 
zarządu, pod warunkiem, że są oni w dal-
szym ciągu uprawnieni do reprezentowania 
wspólnoty. Jeśli natomiast warunek ten nie 
może być spełniony, oświadczenie powinno 
być złożone ogółowi członków wspólnoty. 
Podejmowanie wówczas uchwały odwołują-
cej członka zarządu po tym, gdy sam skutecz-
nie złożył rezygnację, jest zbędne i byłoby 
sprzeczne z art. 20 ust. 2 uwl. Nie można bo-
wiem odwołać z zarządu osoby, która funkcji 
tej już nie pełni.
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Ciekawe stanowisko zajął Naczelny Sąd Ad-
ministracyjny w wyroku z 4 marca 2019 r. 
(sygn. akt II OSK 792/18), który uznał, że re-
zygnacja z pełnienia funkcji przez dwóch 
z trzech członków zarządu wspólnoty jest 
bez znaczenia w kontekście asygnowania 
odwołania od decyzji tylko przez ostatniego 
z członków zarządu, w sytuacji gdy wspólno-
ta mieszkaniowa podjęła uchwałę o wyborze 
kilkuosobowego organu. Sąd uznał, że skoro 
wspólnota zadecydowała, że będzie ją repre-
zentował zarząd nie jednoosobowy, a kilku-
osobowy, to odwołanie od decyzji musi być 
podpisane przez dwóch członków zarządu 
wspólnoty mieszkaniowej. To, że członko-

wie zarządu zrezygnowali z pełnienia swych 
funkcji, jest bez znaczenia. Nie oznacza to, że 
w tej sytuacji zarząd wspólnoty zaczął być 
jednoosobowy. 
Osobiście nie zgadzam się z takim poglądem, 
ponieważ w sytuacji opisanej powyżej, gdy 
w zarządzie pozostaje wyłącznie jeden czło-
nek zarządu, który nie złożył rezygnacji, to 
jego mandat nie wygasa (wraz z pozostałymi) 
i może on skutecznie reprezentować wspól-
notę. Uwl nie zawiera w sobie unormowań, 
które nakazywałyby traktować w takiej sy-
tuacji organ wspólnoty za niekompletny 
i w konsekwencji odmawiać uprawnień do 

działania pozostałemu uprawnionemu do 
reprezentacji członkowi zarządu. W takim 
przypadku zarząd ten staje się de facto jed-
noosobowy, i nie będą miały zastosowania 
przepisy o konieczności składania oświad-
czeń woli przez co najmniej dwóch członków. 
Odmienne ustalenia w konsekwencji prowa-
dziłyby do zakwestionowania mandatu po-
zostałego członka zarządu. 
Niemniej jednak celem uniknięcia ewentu-
alnych problemów w zakresie skuteczności 
dokonywanych czynności przez taki zarząd 
można podjąć uchwałę w przedmiocie uzu-
pełnienia składu członkowskiego lub okre-
ślić, że zarząd ten jest jednoosobowy. 

Decyzyjność zarządu
Zagadnieniem, które w kontekście po-
wyższego wymaga wspomnienia, jest de-
cyzyjność zarządu, w przypadku gdy jest 
kilkuosobowy. Oczywiste jest, że w sytu-
acji, gdy zarząd jest jednoosobowy, to wy-
łącznie ta jedna osoba składa oświadczenie 
woli w imieniu wspólnoty mieszkaniowej. 
Natomiast w sytuacji, gdy zarząd ten skła-
da się z większej liczby osób, oświadczenia 
woli muszą zostać złożone przez co najmniej 
dwóch jego członków. Warto wyjaśnić, że 
w przypadku gdy zarząd liczy sobie parzystą 
liczbę głosów, żaden z członków zarządu nie 
posiada głosu przeważającego w przypadku 
występowania równej liczby głosów opowia-
dających się za odrębnymi rozwiązaniami. 
Może dojść zatem do sytuacji, w której po-
łowa członków zarządu nie wyrazi zgody na 
zawarcie umowy z jakimś podmiotem, druga 
zaś część opowie się za i wbrew odmienne-
mu stanowisku podpisze umowę, dodajmy, 
że uczynią to co najmniej dwie osoby. W ta-
kim przypadku, zgodnie z treścią przepisów 
ustawy o własności lokali, umowa zostanie 
skutecznie zawarta. 
Na zakończenie warto przypomnieć wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 17 mar-
ca 2015 r. (sygn. akt VI ACa 1428/14), w myśl 
którego prawidłowy zarząd nieruchomo-
ścią wspólną wymaga, aby uchwały podej-
mowane przez właścicieli lokali były jasne, 
precyzyjne i nie wywoływały wątpliwości 
w obrocie.    

Wojciech Wójcik
adwokat
kierownik działu prawnego 
i windykacji
Integrum Management

wspólnotazarządzanie

Niezależnie od tego, 
z jakim rodzajem zarządu 
mamy do czynienia, 
organ ten pełni funkcje 
reprezentacyjne podmiotu, 
jakim jest wspólnota 
mieszkaniowa, kieruje 
sprawami wspólnoty 
mieszkaniowej,  
jak również  
reprezentuje ją  
na zewnątrz 
i w stosunkach pomiędzy 
wspólnotą a właścicielami 
lokali.
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to miejsce, w którym Czytelnicy znajdą wybrane artykuły opublikowane 
na łamach miesięcznika, podzielone na cztery ścieżki tematyczne:

prawo, finanse, zarządzanie, technika.
 

Poprzez stronę Prenumeratorzy w łatwy sposób zalogują się do Portalu Wiedzy
oraz platformy szkoleniowej.

Na stronie publikujemy tematy, które będziemy poruszać w najnowszym wydaniu.

www.wm.info.pl
 

STRONA INTERNETOWA MIESIĘCZNIKA 
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prawoprojekty

Faktury  
ustrukturyzowane

Projektowana ustawa reguluje możliwość 
wystawiania faktur ustrukturyzowanych jako 
jednej z dopuszczanych form dokumento-
wania transakcji, obok faktur papierowych 
i obecnie występujących w obrocie gospodar-
czym faktur elektronicznych. Przyjmuje się, 
że faktura ustrukturyzowana będzie uznana 
za rodzaj faktury elektronicznej, tym samym 
do faktur ustrukturyzowanych co do zasady 
będą miały zastosowanie ogólne regulacje 
prawne dotyczące faktur elektronicznych, 
za wyjątkiem przepisów szczególnych wpro-
wadzanych niniejszym projektem ustawy. 
Faktury ustrukturyzowane będą wystawia-
ne i otrzymywane przez podatników za po-
średnictwem systemu teleinformatycznego, 
tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

Faktury ustrukturyzowane będą sporządzane 
(przygotowywane) przez podatnika w lokal-
nych lub chmurowych systemach finansowo-
księgowych według wzoru udostępnionego 
przez ministra właściwego do spraw finansów 
publicznych. Mikroprzedsiębiorcy będą mieli 
też dostęp do funkcjonalności oferowanych 
przez Ministerstwo Finansów. Zmodyfiko-
wana w tym celu zostanie aplikacja webowa 
e-Mikrofirma. 

Każdy podatnik poprzez indywidualne konto 
w systemie e-faktur będzie mógł wystawić 
fakturę z wykorzystaniem wzoru zamieszczo-
nego na elektronicznej platformie usług admi-
nistracji publicznej.

Projekt na etapie opiniowania

MG

e-urząd skarbowy

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja 
Skarbowa przygotowały projekt ustawy o zmia-
nie ustaw w celu automatyzacji załatwiania 
niektórych spraw obsługiwanych przez Krajową 
Administrację Skarbową. Projektowane regula-
cje wprowadzają do systemu prawnego e-Urząd 
Skarbowy, czyli system teleinformatyczny dla 
klientów KAS. E-Urząd Skarbowy zapewni pa-
kiet spójnych i komplementarnych usług online 
umożliwiających załatwianie spraw podatko-
wych bez konieczności wizyty w urzędzie skar-
bowym.

E-Urząd Skarbowy będzie służył 5 grupom 
klientów: podatnikom, płatnikom, pełnomoc-
nikom, komornikom sądowym i notariuszom. 
Zapewni im pakiet usług online umożliwiają-
cych załatwianie spraw podatkowych, głównie 
z zakresu VAT, PIT i CIT oraz wygodne komuniko-
wanie się z organami KAS. 

Osoba uwierzytelniona (zalogowana) w e-
Urzędzie Skarbowym będzie miała dostęp do 
informacji podatkowych, które jej dotyczą, oraz 
spraw innych podatników, do których uzyskała 
upoważnienie. Wdrożenie e-Urzędu Skarbowego 
umożliwi automatyzację realizacji zadań przez 
organy KAS, co przyśpieszy załatwienie spraw 
podatkowych przez podatników, płatników, 
pełnomocników, komorników sądowych i nota-
riuszy. System będzie służył do dwustronnej 
komunikacji: klientów z organami KAS oraz or-
ganów KAS z klientami.

Projekt na etapie prac Rady Ministrów

e-paragony 

Celem projektowanego rozporządzenia jest 
uwzględnienie możliwości wystawiania przez 
kasy fiskalne (kasy online), za zgodą nabyw-
cy, paragonów w postaci elektronicznej (e-
paragonów). Warunki techniczne i wymagania 
dla tego typu kas zostaną określone, najpóźniej 
do 1 maja 2021 r., w rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii, wydawanym na 
podstawie art. 111 ust. 9 ustawy VAT (proce-
dowane jest jednocześnie z przedmiotowym 
projektem).

Projekt na etapie konsultacji publicznych
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UCHWAły I KWORUM  
PO STAREMU

Ustawa uchyliła przepisy dotyczące 
podjęcia uchwały zarządu oraz sposobu 
obliczenia kworum. Zostały one wpro-
wadzone na mocy ustawy z 31 marca 
2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
oraz niektórych innych ustaw  
(Dz.U. z 2020 r. poz. 568). Zgodnie z nie-
dawnym brzmieniem art. 21 ustawy 
własności lokali uchwała zarządu mogła 
być podjęta, jeżeli wszyscy członkowie 
zostali prawidłowo zawiadomieni o po-
siedzeniu albo głosowaniu na piśmie albo 
przy wykorzystaniu środków bezpośred-
niego porozumiewania się na odległość. 
Uchwała mogła być również wynikiem 
głosów częściowo oddanych na posie-
dzeniu, częściowo na piśmie lub przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość (ust. 
4). Przy obliczaniu kworum uwzględniało 
się członków zarządu uczestniczących 
przez oddanie głosu na piśmie lub przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość (ust. 
5). Przepisy były powszechnie krytyko-
wane jako niepotrzebnie biurokratyzu-
jące i utrudniające działania zarządów 
wspólnot mieszkaniowych, jak również 
pomijające sytuację, gdy zarząd jest 
jednoosobowy, i które, jak sam rząd 
przyznał, zostały nieszczęśliwie zapo-
życzone z regulacji dotyczących prostej 
spółki akcyjnej.

Początkowo ich uchylenie planowane 
było dopiero w tzw. „dużej” nowelizacji 
ustawy o własności lokali, która według 
planów Ministerstwa Rozwoju, Pracy 
i Technologii ma wejść w życie 1 stycznia 
2022 r., ale wobec powszechnej krytyki 
zdecydowano się usunąć je wcześniej.

Ustawa z 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych 

ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa  

(Dz.U. z 2021 r. poz. 11)

WSPółPRACA W POSTęPOWANIU 
EGZEKUCyJNyM 

Celem proponowanych rozwiązań jest stworzenie 
modelu współpracy w toku postępowania egzeku-
cyjnego należności pieniężnych pomiędzy wierzy-
cielem, organem egzekucyjnym i dłużnikiem zajętej 
wierzytelności. Ma to zagwarantować prawidłowe 
wykonanie obowiązków przez współpracujące pod-
mioty, w tym obowiązków w zakresie poboru należ-
ności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej 
w terminie, kosztów upomnienia oraz naliczania i po-
boru kosztów egzekucyjnych.

Rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb 
współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego 
i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu eg-
zekucyjnym należności pieniężnych, w tym szcze-
gółowy zakres informacji dotyczących czynności 
egzekucyjnych i innych czynności podejmowanych 
przez te podmioty, a także zdarzeń mających wpływ 
na egzekwowany obowiązek zapłaty należności pie-
niężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w termi-
nie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych. 

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 

z 18 lutego 2021 r. w sprawie współpracy wierzyciela, organu 

egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu 

egzekucyjnym należności pieniężnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 320)

WEJŚCIE DO OBCEGO LOKALU

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii określił wzór 
formularza wniosku o wydanie decyzji o niezbęd-
ności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub 
na teren sąsiedniej nieruchomości, w tym w formie 
dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320). Wzór for-
mularza stanowi załącznik do rozporządzenia. 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 12 lutego 

2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie 

decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na 

teren sąsiedniej nieruchomości (Dz.U. z 2021 r. poz. 296)

MG

noweprawo
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jeden budynek 
– kilka ksiąg wieczystych?

prawoanalizy

Dopuszczalne 
i spotykane w praktyce 
jest lokalizowanie 
budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych 
z wyodrębnionymi 
lokalami mieszkalnymi 
na dwóch działkach 
ewidencyjnych 
stanowiących jedną 
nieruchomość z odrębną 
księgą wieczystą. Niekiedy 
jednak zdarzają się 
sytuacje, że taki budynek 
z wyodrębnionymi 
lokalami znajduje się 
na kilku działkach 
ewidencyjnych 
stanowiących odrębne 
nieruchomości z własnymi 
księgami wieczystymi.  
Czy w świetle ustawy 
o własności lokali i ustawy 
o księgach wieczystych 
i hipotece jest to stan 
prawnie dopuszczalny?
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adając stan prawny nieruchomości 
w związku z postępowaniem sądowym 
o zniesienie współwłasności, ustali-
łem, że budynek mieszkalny położo-

ny jest na dwóch działkach ewidencyjnych, 
z których każda ma osobną księgę wieczystą, 
a więc stanowi osobną nieruchomość. Budy-
nek powstał w pierwszej połowie XX wieku 
i ma trzy kondygnacje naziemne. W kolej-
nych latach zmieniał się stan własnościowy 
nieruchomości gruntowej, a co za tym idzie – 
także budynku. Niecały rok po wejściu w ży-
cie ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności 
lokali (Dz.U. z 1994 r. nr 85 poz. 388, dalej: 
uwl) zawarto umowę ustanowienia odręb-
nej własności lokalu i z większej działki ewi-
dencyjnej wydzielono mniejszą. Budynek 
obecnie jest położony częściowo na dawnej 
działce i częściowo na działce nowej (w czę-
ści, w której znajduje się ów odrębna nieru-
chomość lokalowa). 
W ten sposób budynek mieszkalny stano-
wiący konstrukcyjnie jedną całość, nie po-
dzielony na odrębne budynki wewnętrznymi 
przegrodami na wszystkich kondygnacjach, 
znalazł się na dwóch działkach ewiden-
cyjnych, z których każda stanowi odrębną 
nieruchomość z własną księgą wieczystą. 
Współwłaścicielami tych nieruchomości są 
te same osoby, jednak każdy w innym udzia-
le w każdej z nieruchomości. Problem ten, 
napotkany w sprawie o zniesienie współ-
własności, dał powód do szerszych rozważań 
o możliwości lokalizowania budynku miesz-
kalnego wielorodzinnego, w którym wy-
odrębnione zostają samodzielne lokale, na 
kilku – a więc co najmniej dwóch – nierucho-
mościach w kontekście ustawy o własności 
lokali oraz ustawy z 6 lipca 1982 r. o księ-
gach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 2204 ze zm. dalej: ukwh).

Nieruchomość
Zgodnie z art. 46 § 1 ustawy z 23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16 
poz. 93 ze zm., dalej: kc), nieruchomościami 
są części powierzchni ziemskiej stanowią-
ce odrębny przedmiot własności (grunty), 
jak również budynki trwale z gruntem zwią-
zane lub części takich budynków, jeżeli na 
mocy przepisów szczególnych stanowią od-
rębny od gruntu przedmiot własności. Kry-
terium pozwalającym na wyodrębnienie 
danej nieruchomości gruntowej od pozosta-
łej powierzchni ziemskiej jest objęcie dział-
ki bądź działek jedną księgą wieczystą. Jest 

to kryterium wynikające z rozumienia poję-
cia nieruchomości w tzw. ujęciu wieczystok-
sięgowym, według którego objęcie działki 
gruntu księgą wieczystą powoduje, że staje 
się ona nieruchomością gruntową, nawet je-
żeli przylega do innych nieruchomości tego 
samego właściciel (wyrok Sądu Najwyższego 
z 14 września 2006 r., sygn. akt III CZP 61/06). 
Natomiast w myśli art. 2 ust. 1 uwl częścią 
budynku mogącą stanowić odrębną nieru-
chomość jest samodzielny lokal mieszkalny, 
a także samodzielny lokal o innym prze-
znaczeniu. Samodzielnym lokalem miesz-
kalnym jest wydzielona trwałymi ścianami 
w obrębie budynku izba lub zespół izb prze-
znaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz 
z pomieszczeniami pomocniczymi służą za-
spokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych 
(art. 2 ust. 2 uwl). Nieruchomość lokalowa po-
wstaje dopiero z chwilą wpisu w księdze wie-
czystej (art. 7 ust. 2 uwl).

Nieruchomość wspólna
Jak wynika z art. 3 ust. 2 uwl, nieruchomość 
wspólną stanowi grunt oraz części budynku 
i urządzenia, które nie służą wyłącznie do 
użytku właścicieli lokali. Konsekwencją wy-
odrębnienia własności lokali jest przyznanie 
właścicielowi lokalu udziału w nieruchomo-
ści wspólnej jako prawa związanego z wła-
snością lokali (art. 3 ust. 1 uwl). Udział ten 
odpowiada stosunkowi powierzchni użytko-
wej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń 
przynależnych do łącznej powierzchni użyt-
kowej wszystkich lokali wraz z pomieszcze-
niami do nich przynależnymi (art. 3 ust. 3 
uwl). 
Jeśli powierzchnia użytkowa lokalu i pomiesz-
czeń przynależnych wynosi 80 mkw, a łączna 
powierzchnia użytkowa wszystkich lokali 
i pomieszczeń przynależnych 1,5 tys. mkw, to 
udział właściciela nieruchomości wspólnej 
określa się ułamkiem 80/1500. Nieruchomość 
lokalowa nie może istnieć bez udziału w nie-
ruchomości wspólnej.

Nieruchomość lokalowa
W uchwale z 14 maja 1996 r., (sygn. akt III 
CZP 37/96), Sąd Najwyższy stwierdził, że 
ustanowienie odrębnej własności lokalu jest 
dopuszczalne w sytuacji, gdy budynek jest 
posadowiony na dwóch nieruchomościach, 
stanowiących własność gminy, dla których 
prowadzone są oddzielne księgi wieczyste. 
W uzasadnieniu zastrzegł jednak, że w ta-
kiej sytuacji konieczne jest jednoczesne 
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zamieszczenie w umowie o ustanowieniu 
odrębnej własności lokalu wniosku właści-
ciela o połączenie obu nieruchomości. Tym 
samym sąd opowiedział się za rozumieniem 
nieruchomości wspólnej jako jednej całości, 
a nie zbioru nieruchomości gruntowych, sko-
ro wskazał na konieczność połączenia dwóch 
nieruchomości w jedną. Udział właścicie-
la lokalu w nieruchomości wspólnej nie mo-
że być określany osobno dla nieruchomości 
A i osobno dla nieruchomości B. Sąd Najwyż-
szy uznał jednak, że umowa ustanowienia 
odrębnej własności lokalu w takim wypadku 
jest ważna, lecz stanowi przeszkodę do do-
konania wpisu w księdze wieczystej.
Pogląd wyrażony w przywołanej uchwale 
został podtrzymany w postanowieniu Sądu 
Najwyższego z 25 czerwca 1997 r., (sygn. akt 
III CKU 30/97). Sąd stwierdził jednak, że nie 
jest możliwe ustanowienie odrębnej własno-
ści lokalu w budynku położonym na dwóch 
nieruchomościach, dla których prowadzone 
są oddzielne księgi wieczyste, należących do 
różnych osób.
Z kolei w uchwale z 26 lutego 2014 r., (sygn. akt 
III CZP 109/13), Sąd Najwyższy stwierdził, 
że ustanowienie odrębnej własności lokalu 
w budynku położonym na nieruchomościach 
gruntowych stanowiących własność Skarbu 
Państwa i gminy jest niedopuszczalne tak-
że wtedy, gdy użytkownikiem wieczystym 
gruntu obejmującego te nieruchomości jest 
jedna osoba. Sąd wychodząc od koncepcji 
praw związanych, jakimi są prawo własności 
nieruchomości lokalowej i udział w prawie 
własności nieruchomości wspólnej, uznał, 
że skoro do wyodrębnienia lokalu dochodzi 
w budynku stanowiącym część składową 

nieruchomości gruntowej, to po założeniu 
księgi wieczystej dla nieruchomości lokalo-
wej księga wieczysta nieruchomości grunto-
wej stanie się księgą wieczystą obejmującą 
nieruchomość wspólną. Jak wynika z art. 3 
ust. 2 uwl, nieruchomość wspólną stanowi 
grunt (w tym grunt pod budynkiem) oraz 
części budynku i urządzenia, które nie służą 
wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Tak 
rozumiana nieruchomość wspólna może być 
tylko jedna, ponieważ jest tylko jedna księga 
wieczysta dla nieruchomości wspólnej. 
Nieruchomość wspólną Sąd Najwyższy okre-
śla jako konstrukcję prawną „funkcjonującą 
wyłącznie w powiązaniu z wpisami, zarów-
no w dziale pierwszym jak i drugim, jednej 
tylko księgi wieczystej”. Nie jest możliwy 
obrót tylko prawem własności lokalu bądź 
tylko udziałem w nieruchomości wspólnej. 
Nie może dojść do zawarcia ważnej umowy 
sprzedaży, jeśli jej przedmiotem byłaby sama 
nieruchomość lokalowa bez udziału w nieru-
chomości wspólnej. Sąd Najwyższy stwier-
dził, że nie może „istnieć odrębna własność 
lokalu związana z nieruchomościami wspól-
nymi objętymi dwoma lub więcej księgami 
wieczystymi skoro wyodrębnienie lokalu 
nastąpić może wyłącznie z jednej nierucho-
mości, a ta musi mieć urządzoną jedną księgę 
wieczystą”. 

Wskazówka
Istotną wskazówkę w rozwiązaniu posta-
wionego problemu stanowi także literalne 
brzmienie ustawy o własności lokali oraz 
wynikające z niej reguły funkcjonowania 
wspólnoty mieszkaniowej. Według art. 3 
ust. 1 uwl właścicielowi lokalu przysługuje 
„udział” (w liczbie pojedynczej) w „nierucho-
mości wspólnej” (w liczbie pojedynczej), a nie 
„udziały” w „nieruchomościach wspólnych”, 
ani „udziały” w  „nieruchomości wspólnej 
lub w nieruchomościach wspólnych”. Usta-
wodawca wyraźnie wskazał, że nierucho-
mość wspólna jest jedna, a więc musi to być 
działka bądź zbiór działek ewidencyjnych 
tworzących jedną nieruchomość w ujęciu 
wieczystoksięgowym. W całej uwl mowa jest 
tylko o nieruchomości wspólnej w liczbie po-
jedynczej. 
Uznanie, że dopuszczalne jest ustanowie-
nie odrębnej własności lokalu znajdującego 
się w budynku położonym na kilku nieru-
chomościach gruntowych stałoby w opo-
zycji do jednoznacznego brzmienia art. 3 
ust. 3 uwl opisującego sposób określenia 

prawoanalizy

Wprowadzenie głosowania według 
zasady, że na każdego właściciela 
przypada jeden głos, w sytuacji, gdy 
suma udziałów w nieruchomości 
wspólnej nie jest równa 1 albo większość 
udziałów należy do jednego właściciela 
bądź gdy obydwa te warunki spełnione 
są łącznie, wprowadza się na każde 
żądanie właścicieli lokali posiadających 
łącznie co najmniej 1/5 udziałów 
w nieruchomości wspólnej.
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udziału w nieruchomości wspólnej (znów 
w liczbie pojedynczej).  Konieczne byłoby bo-
wiem określanie dwóch albo więcej udzia-
łów w nieruchomościach wspólnych. Takiej 
konstrukcji prawnej nie przewiduje jednak 
uwl. Nie byłoby również podstawy prawnej 
do sumowania powierzchni nieruchomości 
wspólnych dla określenia udziałów przypa-
dających właścicielom lokali. 
Posługując się wcześniejszym przykładem, 
jeśli powierzchnia użytkowa lokalu i po-
mieszczeń przynależnych miałaby 80 mkw, 
łączna powierzchnia użytkowa wszystkich 
lokali i pomieszczeń przynależnych na nie-
ruchomości A miałaby 1,5 tys. mkw, a na 
nieruchomości B miałaby 300 mkw, to nie 
można byłoby określić udziału w nierucho-
mości wspólnej ułamkiem 80/1800. W takiej 
sytuacji w obowiązującym stanie prawnym 
w ogóle nie byłoby możliwe ustalenie udziału 
w nieruchomości wspólnej. 
Należy przypomnieć, że udział w nieruchomo-
ści wspólnej służy do określania zakresu praw 
i obowiązków właścicieli lokali jako członków 
wspólnoty mieszkaniowej. Stosownie do art. 
12 ust. 2 uwl, pożytki i inne przychody z nieru-
chomości wspólnej służą pokrywaniu wydat-
ków związanych z jej utrzymaniem, a w części 
przekraczającej te potrzeby przypadają wła-
ścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. 
W takim samym stosunku właściciele lokali 
ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzy-
maniem nieruchomości wspólnej w części nie-
znajdującej pokrycia w pożytkach i innych 
przychodach. Nadto, uchwały właścicieli lo-
kali zapadają większością głosów ustalaną 
w oparciu o udział w nieruchomości wspólnej 
(art. 23 ust. 2 uwl). 
Z kolei wprowadzenie głosowania według za-
sady, że na każdego właściciela przypada jeden 
głos, w sytuacji, gdy suma udziałów w nieru-
chomości wspólnej nie jest równa 1 albo więk-
szość udziałów należy do jednego właściciela 
bądź gdy obydwa te warunki spełnione są łącz-
nie, wprowadza się na każde żądanie właści-
cieli lokali posiadających łącznie co najmniej 
1/5 udziałów w nieruchomości wspólnej. Rów-
nież w stosunkach zewnętrznych udział w nie-
ruchomości wspólnej ma istotne znaczenie, 
bowiem określa zakres odpowiedzialności każ-
dego właściciela lokalu za zobowiązania doty-
czące nieruchomości wspólnej (art. 17 uwl).

Paraliż funkcjonowania
Brak możliwości określenia udziału w nieru-
chomości wspólnej prowadziłby do paraliżu 

w funkcjonowaniu wspólnoty mieszkanio-
wej, i to niezależnie od tego, czy nierucho-
mości, na których zlokalizowany byłby 
budynek, stanowiłyby własność tego same-
go czy innych właścicieli. Przed połączeniem 
dwóch lub więcej nieruchomości w jedną nie 
ma podstawy prawnej do określenia udziału 
w nieruchomości wspólnej.
Uznanie za prawidłową tezy o dopuszczal-
ności ustanowienia odrębnej własności lo-
kalu znajdującego się w budynku położonym 
na kilku nieruchomościach gruntowych 
wprowadziłoby jeszcze jedną komplikację – 
zgodnie z art. 6 uwl musiałoby powstać tyle 
wspólnot mieszkaniowych, ile byłoby nie-
ruchomości gruntowych. Ustawodawca nie 
przewidział jednak takiej możliwości, cho-
ciażby określając zasady funkcjonowania 
kilku wspólnot mieszkaniowych w jednym 
budynku stanowiącym konstrukcyjnie ca-
łość. Ponadto, z przyczyn opisanych powyżej 
nie byłoby możliwe określenie w jakim stop-
niu każdy właściciel uczestniczy w prawach 
i obowiązkach związanych z członkostwem 
we wspólnotach mieszkaniowych.

Wnioski
W mojej opinii nie jest dopuszczalne ustano-
wienia odrębnej własności lokalu w budyn-
ku położonym na kilku nieruchomościach 
(w ujęciu wieczystoksięgowym), z których 
każda ma odrębną księgę wieczystą, zaś umo-
wa ustanawiająca odrębną własność lokalu 
w takim wypadku jest bezwzględnie nieważ-
na jako sprzeczna z ustawą (art. 58 § 1 kc). 
Środkiem prawnym służącym do eliminacji 
tego rodzaju umów z obrotu prawnego mo-
że być powództwo o ustalenie nieważności 
umowy (art. 189 ustawy z 17 listopada 1964 
r. – Kodeks postępowania cywilnego Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1575, dalej: kpc), zaś prawomoc-
ne wpisy w księgach wieczystych dotyczą-
ce ustanowienia odrębnej własności lokalu 
w budynku zlokalizowanym na kilku nieru-
chomościach mogą być kwestionowane za 
pośrednictwem powództw o usunięcie nie-
zgodności między stanem prawnym nieru-
chomości ujawnionym w księdze wieczystej 
a rzeczywistym stanem prawnym (art. 10 
ukwh).  

Jakub Elegańczyk
adwokat
Kancelaria  
Adwokacka Jakub Elegańczyk
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prawoanalizy

właŚciciel 
wzrusza 
uchwałę
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W poprzednim, lutowym wydaniu „Wspólnoty Mieszkaniowej” 
opublikowaliśmy pierwszy z dwóch artykułów opisujących sposoby 
zakwestionowania uchwały wspólnoty mieszkaniowej  
za pomocą środków prawnych. Przedstawiamy kolejne kwestie 
związane z tym zagadnieniem. 
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opuszcza się, choć tylko wyjątko-
wo i w przypadku szczególnie rażą-
cych naruszeń, możliwość uznania 
uchwały za bezwzględnie nieważną 

na podstawie art. 58 § 1 ustawy z 23 kwiet-
nia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. 
Nr 16 poz. 93 ze zm., dalej: kc), w myśl które-
go czynność prawna sprzeczna z ustawą albo 
mająca na celu obejście ustawy jest nieważ-
na, chyba że właściwy przepis powoduje in-
ny skutek, w szczególności ten, że na miejsce 
nieważnych postanowień czynności prawnej 
wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. Po-
wództwo takie może wnieść w dowolnym 
czasie każdy, kto wykaże interes prawny. 
Artykuł powyższy może mieć zastosowa-
nie, gdyby uchwała np. wykraczała poza ma-
terię związaną z zarządem nieruchomością 
wspólną bądź wkraczała w dziedziny za-
strzeżone dla prawa karnego, administra-
cyjnego, finansowego itp., albo dla danej 
czynności przepisy prawa wprost przewi-
dywałyby sankcję bezwzględnej nieważno-
ści (wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie 
z 17 października 2019 r., sygn. akt I ACa 

658/18, wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku 
z 2 marca 2020 r., sygn. akt I C 1182/19, wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 16 czerwca 
2020 r., sygn. akt I ACa 84/20). 
Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku 
z 30 października 2014 r. (sygn. akt I ACa 
444/14), uchylił na podstawie przytoczo-
nego przepisu uchwałę wspólnoty, zgod-
nie z którą wszyscy współwłaściciele mieli 
ponosić w jednakowym stopniu (niezależ-
nym od wielkości udziałów) ciężar kosztów 
ochrony nieruchomości, jako rażąco sprzecz-
ną z art. 12 ustawy z 24 czerwca o własności 
lokali (Dz.U. z 2020 r. poz. 532 ze zm., dalej: 
uwl). Nieważność, o której mowa w art. 58 kc, 
jest nieważnością bezwzględną, co oznacza, 
że czynność prawna nie wywołuje żadnych 
skutków w sferze cywilnoprawnej i istnieje 
od początku dokonania czynności (ex tunc). 
Nie budzi w judykaturze wątpliwości, że „in-
ny skutek” w rozumieniu art. 58 § 1 kc to nie 
tylko wejście w miejsce nieważnych posta-
nowień czynności prawnej odpowiednich 
przepisów ustawy, ale także zastosowanie 
do tych postanowień łagodniejszego skutku 
niż nieważność bezwzględna, tj. nieważno-
ści względnej lub bezskuteczności. Sąd Naj-
wyższy w wyroku z 23 lutego 2006 r. (sygn. 
akt I CK 336/06), stwierdził, że niezachowa-
nie formy aktu notarialnego przy podejmo-
waniu uchwały w sprawie zmiany sposobu 
zarządu jest uchybieniem mniejszej wagi 
i może być zaskarżone tylko w trybie art. 25 
uwl.

Uchwała nieważna a nieistniejąca
W doktrynie wskazuje się, że różnica między 
uchwałą bezwzględnie nieważną a nieistnie-
jącą sprowadza się do tego, że w przypadku 
tej pierwszej – z przyczyn merytorycznych 
bądź formalnych – uchwała jest nieważ-

Różnica między uchwałą bezwzględnie 
nieważną a nieistniejącą sprowadza się 
do tego, że w przypadku tej pierwszej 
– z przyczyn merytorycznych bądź 
formalnych – uchwała jest nieważna 
od samego początku, zaś w drugim 
wypadku uchwale towarzyszą tak daleko 
idące uchybienia, że w ogóle nie można 
mówić o jej podjęciu.
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na od samego początku, zaś w drugim wy-
padku uchwale towarzyszą tak daleko idące 
uchybienia, że w ogóle nie można mówić o jej 
podjęciu (R. Strzelczyk i A. Turlej, „Własność 
lokali, Komentarz”, Wydawnictwo C.H. Beck, 
Warszawa 2007, s. 449). Tak więc należy za-
wsze rozróżniać: powództwo o ustalenie 
nieistnienia uchwały (na podstawie art. 189 
ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks po-
stępowania cywilnego Dz.U. z 1964 r. Nr 43 
poz. 296 ze zm., dalej: kpc), o stwierdzenie jej 
nieważności (na podstawie art. 58 kc) oraz 
o jej uchylenie na mocy art. 25 uwl (wyrok Są-
du Najwyższego z 26 listopada 2010 r., sygn. 
akt IV CSK 269/10, wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Białymstoku z 11 marca 2015 r., sygn. akt 
I ACa 875/14).
W orzecznictwie podkreśla się, że istnie-
nie regulacji z art. 25 ust. 1 uwl nie wyklu-
cza możliwości kwestionowania wadliwości 
konkretnej uchwały na podstawie art. 189 
kpc jako tzw. czynności prawnej nieistnie-
jącej (wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczeci-
nie z 22 lutego 2017 r., sygn. akt I ACa 617/16, 
wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 7 lutego 
2019 r., sygn. akt II C 731/18). Trzeba jednak 
pamiętać, że – jak stwierdził Sąd Okręgowy 
Warszawa-Praga w wyroku z 31 maja 2016 r. 
(sygn. akt II C 331/15), powództwo z art. 189 
kpc jest oparte na innej podstawie prawnej 
niż powództwo z art. 25 ust. 1 uwl i nie może 
go zastępować, a powód nie może skutecznie 
podnosić w takim pozwie okoliczności, któ-
re powinny być wywodzone w trybie art. 25 
uwl, takich jak to, że uchwała narusza zasady 
prawidłowego zarządzania nieruchomością 
wspólną lub w inny sposób narusza interesy 
skarżącego. Ważne jest również to, że zgod-
nie z oceną Sądu Najwyższego wyrażoną 
w wyroku z 23 lutego 2006 r., (sygn. akt I CK 
336/2005), art. 189 kpc może być stosowany 
wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych. 

Zaskarżenie uchwały
Należy zwrócić uwagę, że teza o możliwości 
wzruszenia uchwały wspólnoty na podsta-
wie przepisu innego niż art. 25 uwl nie jest 
w orzecznictwie przyjmowana bez zastrze-
żeń. Jak zauważył Sąd Apelacyjny w Pozna-
niu w wyroku z 13 grudnia 2006 r. (sygn. akt 
I ACa 589/06), treść art. 25 ust. 1 uwl wskazuje, 
że ustawodawca jako nadrzędne przyjął pew-
ność i stabilizację działania wspólnoty miesz-
kaniowej, stąd niezaskarżona w ustawowym 
terminie uchwała podlega, mimo jej sprzecz-
ności z prawem, usanowaniu i nikt już na jej 

nieważność nie może się w nieograniczo-
nym terminie powoływać. Ten sam sąd sta-
nął jednak na stanowisku, że mogą zachodzić 
szczególne sytuacje podyktowane potrzebą 
ochrony uzasadnionych interesów osób trze-
cich i porządku prawnego, które nakazują 
uwzględniać sprzeczność uchwały z przepisa-
mi bezwzględnie obowiązującymi, pomimo jej 
niezaskarżenia w trybie art. 25 uwl. 
Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku 
z 28 września 2012 r. (sygn. akt V ACa 687/12) 
uznał, że jedyną drogą wzruszenia uchwały 
z powodu jej niezgodności z prawem (w tym 
sprzeczności z ustawą) jest zaskarżenie jej 
w trybie art. 25 uwl. W pojęciu „zaskarżenia”, 
o jakim mowa w tym przepisie, mieści się bo-
wiem, zdaniem sądu, także żądanie stwier-
dzenia nieważności uchwały niezgodnej 
z przepisami prawa. Właścicielowi lokalu nie 
przysługuje zatem odrębne i nieobwarowa-
ne żadnym terminem powództwo z art. 189 
kpc o ustalenie nieważności uchwały. Przy-
jęcie odmiennego stanowiska prowadziłoby 
do niedopuszczalnego obejścia art. 25 uwl, 
który – w ocenie sądu – wyłącza stosowanie 
art. 189 kpc. 
Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku 
z 27 marca 2013 r. (sygn. akt V ACa 75/2013) 
skonstatował, że art. 25 ust. 1 uwl ma cha-
rakter szczególny wobec dyspozycji art. 58 
kc, a więc w sytuacji sprzeczności uchwa-
ły wspólnoty z prawem, czy też z zasadami 
współżycia społecznego, podstawą prawną 
żądania i rozstrzygnięcia powinien być tylko 
i wyłącznie art. 25 uwl. 
Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł w wy-
roku z 10 kwietnia 2013 r. (sygn. akt I ACa 
1276/2012), że konstrukcja art. 25 uwl 
obejmuje także wadliwości uchwał w po-
staci niezgodności z przepisami ustawy, 
a zatem dokonana kontrola sądowa w try-
bie tego przepisu obejmuje wszelkie braki, 
także związane z naruszeniem prawa. Tak 
więc zastosowane rozwiązanie wyłącza co 
do zasady stosowanie przy badaniu uchwał 
wspólnoty art. 58 kc. 
Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku 
z 25 kwietnia 2013 r. (sygn. akt V ACa 640/2012) 
stwierdził, że jedyną możliwością usunięcia 
uchwały wspólnoty z obrotu prawnego jest jej 
zaskarżenie w trybie art. 25 uwl. Skorzystanie 
(lub nie) przez właściciela lokalu z tej drogi wy-
czerpuje jego interes prawny w podważaniu 
uchwały na drodze sądowej. Jeżeli zatem wła-
ściciel lokalu nie zaskarży uchwały w terminie 
nie otwiera się dla niego, co do zasady, dodat-
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Jeśli uważamy, że dana uchwała może nie istnieć, ale nie jesteśmy 
tego w stu procentach pewni, to dobrym wyborem jest wniesienie 
powództwa ewentualnego: o stwierdzenie nieistnienia uchwały, 
a w razie, gdyby sąd ustalił, że uchwała jednak istnieje – o jej uchylenie 
na podstawie art. 25 ustawy o własności lokali. 

kowa możliwość stwierdzenia jej nieważności 
na podstawie art. 189 kpc. 
Sąd Apelacyjny w Białymstoku podkreślił 
w wyroku z 11 maja 2017 r. (sygn. akt I ACa 
811/16), że art. 25 uwl stanowi normę prawną 
szczególną w odniesieniu do art. 58 kc, gdyż 
reguluje w sposób odmienny skutek prawny 
sprzeczności czynności prawnej z ustawą. 
W razie spełnienia hipotezy art. 58 kc czyn-
ność prawna jest nieważna bezwzględnie 
od samego początku. Zatem zgodnie z zasa-
dą „lex specialis derogat legi generali” nor-
ma prawna ogólna nie ma zastosowania do 
uchwały wspólnoty mieszkaniowej. 
Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku 
z 21 czerwca 2017 r. (sygn. akt I ACa 122/17) 
stwierdził, że art. 25 uwl wyłącza co do zasa-
dy możliwość zastosowania art. 58 kc, zgod-
nie z którym nieważne są czynności prawne 
sprzeczne z prawem i zasadami współżycia 
społecznego. Tym samym jeżeli właściciel lo-

kalu nie zaskarżył uchwały w terminie wy-
nikającym z art. 25 ust. 1a uwl, to nie może 
on w dogodnym dla siebie czasie domagać się 
jej wzruszenia, żądając stwierdzenia jej nie-
ważności na podstawie art. 189 kpc w zw. 
z art. 58 kc. 
I wreszcie Sąd Okręgowy w Słupsku w wyro-
ku z 14 czerwca 2019 r. (sygn. akt I C 836/18) 
orzekł, że jeśli właściciel lokalu nie zaskarży 
uchwały w terminie zakreślonym w art. 25 
ust 1a uwl, to nie otwiera się dla niego, co do 
zasady, dodatkowa możliwość stwierdzenia 
jej nieważności na podstawie art. 189 kpc.

Powództwo o ustalenie nieistnienia
Ostatnio jednak w orzecznictwie zdaje się 
przeważać pogląd, że powództwo z art. 189 
kpc o ustalenie nieistnienia uchwały wspól-
noty jest w pełni dopuszczalne i odrębne od 
powództwa z art. 25 ust. 1 uwl (wyrok Są-
du Apelacyjnego w Warszawie z 13 września 
2017 r., sygn. akt I ACa 916/16, wyrok Sądu 
Okręgowego w Lublinie z 27 września 2018 r., 
sygn. akt I C 756/17, wyrok Sądu Okręgowe-

go w Gdańsku z 24 kwietnia 2018 r., sygn. akt 
I C 636/16, wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi 
z 7 lutego 2019 r., sygn. akt II C 731/18, wyrok 
Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 11 czerw-
ca 2019 r., sygn. akt XII C 795/18, wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Białymstoku z 25 paździer-
nika 2019 r., sygn. akt I ACa 382/19, wyrok 
Sądu Okręgowego w Płocku z 23 września 
2019 r., sygn. akt I C 1093/17, wyrok Są-
du Apelacyjnego w Krakowie z 16 czerwca 
2020 r., sygn. akt I ACa 84/20).
Jak przy tym podkreślił Sąd Apelacyjny 
w Krakowie w wyroku z 17 kwietnia 2019 r. 
(sygn. akt I ACa 552/18), powództwa o usta-
lenie nieistnienia uchwały i o jej uchylenie 
są powództwami odrębnymi, wzajemnie 
się wykluczającymi, których sformułowa-
niem przez stronę inicjującą postępowa-
nie sąd orzekający jest związany. Jeśli więc 
wniesiemy powództwo o uchylenie uchwa-
ły, zaś w toku sprawy okaże się, że zaskar-

żona uchwała nie istnieje, to sąd będąc 
związanym żądaniem pozwu, będzie mu-
siał powództwo oddalić, uchylić bowiem 
można jedynie uchwałę istniejącą (wyrok 
Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 16 wrze-
śnia 2020 r., sygn. akt V ACa 719/19). Dla-
tego też, jeśli uważamy, że dana uchwała 
może nie istnieć, ale nie jesteśmy tego 
w stu procentach pewni, to dobrym wybo-
rem jest wniesienie powództwa ewentual-
nego: o stwierdzenie nieistnienia uchwały 
na podstawie art. 189 kpc, a w razie, gdyby 
sąd ustalił, że uchwała jednak istnieje – o jej 
uchylenie na podstawie art. 25 uwl (wyrok 
Sądu Okręgowego w Warszawie z 28 lutego 
2020 r., sygn. akt XXV C 806/19). Jest to bar-
dzo istotne, ponieważ dopiero przesądze-
nie istnienia uchwały otwiera drogę do jej 
oceny pod kątem przesłanek z art. 25 ust. 1 
uwl (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warsza-
wie z 30 czerwca 2016 r, sygn. akt VI ACa 
1167/5).    

Piotr Brogowski
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nuMery ksiąg wieczystych  
to dane osobowe

prawoanalizy

Urząd Ochrony Danych Osobowych uznał, że numery ksiąg 
wieczystych to dane osobowe. Dzieje się tak, ponieważ księgi 
wieczyste obejmują: imię, nazwisko, numer Pesel oraz imię 
ojca i matki.
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Numer księgi wieczystej, z uwagi na jego cyfrowo-litero-
wą strukturę, najczęściej nie kojarzy się z danymi oso-
bowymi. Dodatkowo mylący może być fakt, że księgi 
wieczyste są jawne, co wynika wprost z treści art. 2 

ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 2204, dalej: ukwih). Należy jednak zwrócić uwagę, że 
dysponując numerem księgi wieczystej, można uzyskać dostęp do 
wielu informacji dotyczących osoby fizycznej posiadającej prawa do 
nieruchomości. 

Zakres wpisu 
Zgodnie z art. 25 ust. 4 ukwih wpisy w treści księgi wieczystej w od-
niesieniu do osoby fizycznej uprawnionej według treści prawa lub 
roszczenia albo osoby fizycznej, której roszczenie zostało zabez-
pieczone przez wpis ostrzeżenia, obejmują: imię (imiona), nazwisko 
(nazwiska), numer PESEL (chyba że odrębne przepisy nie przewidu-
ją nadawania tego numeru) oraz imię ojca i imię matki. Taki zakres 
danych ujawnionych w księdze wieczystej w zupełności pozwala 
zidentyfikować osobę, której przysługują prawa do nieruchomości. 
Ponadto w treści księgi wieczystej można znaleźć informacje doty-
czące powierzchni nieruchomości, sposobu jej użytkowania – po-
przez wskazanie oznaczenia użytków gruntowych (choć nie zawsze 
aktualne), a także dane dotyczące lokalizacji nieruchomości. Z kolei 
w dziale IV księgi wieczystej (dotyczącym hipotek) znajdują się dane 
dotyczące zadłużenia nieruchomości. Wobec tego z treści księgi wie-
czystej można też pozyskać pewne informacje o sytuacji ekonomicz-
nej właściciela nieruchomości. 
W tym miejscu należy się odnieść do obowiązujących przepisów pra-
wa w zakresie ochrony danych osobowych. Zagadnienia te zostały 
uregulowane między innymi przepisami Rozporządzenia Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w spra-
wie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
L 119 z 4 maja 2016, zwanego w skrócie RODO. Zgodnie z art. 4 pod 
pojęciem „danych osobowych” należy rozumieć wszelkie informa-
cje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fi-
zycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania 
osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zi-
dentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego 
jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, iden-
tyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników 
określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, eko-
nomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Zgodnie z powołaną wyżej definicją dane zawarte w księgach wieczy-
stych niewątpliwie stanowią dane osobowe. Z kolei nieograniczony 
dostęp do informacji zawartych w treści księgi wieczystej może nara-
zić osoby, których dane dotyczą, na różne zagrożenia – łącznie z kra-
dzieżą ich tożsamości.

Geoportal pod okiem UODO
Wobec tego mylne jest przekonanie, że numery ksiąg wieczystych są 
wyłącznie oznaczeniem rzeczy i można je bez ograniczeń udostęp-
niać. Fakt, że numery ksiąg wieczystych należą do kategorii danych 
osobowych, potwierdził Urząd Ochrony Danych Osobowych. Stojąc 

na takim stanowisku, Prezes UODO wszczął 
postępowanie administracyjne wobec Głów-
nego Geodety Kraju, który opublikował nu-
mery ksiąg wieczystych w geoportalu. Prezes 
UODO stwierdził, że numery ksiąg wieczy-
stych, przetwarzane w serwisie www.geopor-
tal.gov.pl, stanowią dane osobowe i publikując 
je, Główny Geodeta Kraju naruszył zasadę 
zgodności z prawem przetwarzania danych 
osobowych. 
Należy wyjaśnić, że od kilkunastu lat firmy 
informatyczne budują geoportale zapewnia-
jące dostęp do zasobów i usług związanych 
z danymi przestrzennymi (czyli danymi od-
noszącymi się bezpośrednio lub pośrednio 
do określonego położenia albo obszaru geo-
graficznego). Geoportal to projekt stworzony 
przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 
który również w trybie publicznym zapewnia 
dostęp do niektórych danych z państwowe-
go zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
24 sierpnia ubiegłego roku Prezes UODO 
wydał decyzję administracyjną (znak 
DKN.5112.13.2020), w której stwierdził na-
ruszenie przez Głównego Geodetę Kraju 
przepisów art. 5 ust. 1 lit. a RODO, tj. zasady 
zgodności z prawem przetwarzania danych 
osobowych, oraz art. 6 ust. 1 RODO poprzez 
udostępnianie na portalu o nazwie geopor-
tal2 (geoportal.gov.pl) bez podstawy praw-
nej danych osobowych w zakresie numerów 
ksiąg wieczystych pozyskanych z ewiden-
cji gruntów i budynków (prowadzonej przez 

Zdarza się, że pracownicy 
urzędów są proszeni  
o podanie numeru księgi 
wieczystej prowadzonej  
dla wskazanej nieruchomości. 
Pytania o numer księgi 
wieczystej zadają np. osoby 
zainteresowane nabyciem 
nieruchomości, które 
przeglądając geoportal, mogą 
łatwo ustalić ewidencyjne 
oznaczenie nieruchomości 
(numer działki i numer obrębu 
ewidencyjnego), a także adres 
nieruchomości.
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starostów). Ponadto nakazał Głównemu Geodecie Kra-
ju dostosowanie operacji przetwarzania danych oso-
bowych do przepisów RODO w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia decyzji poprzez zaprzestanie udostępnia-
nia na portalu o nazwie geoportal2 danych osobowych 
w zakresie numerów ksiąg wieczystych pozyskanych 
z ewidencji gruntów i budynków. Za naruszenie powo-
łanych wyżej przepisów prawa Prezes UODO nałożył na 
Głównego Geodetę Kraju administracyjną karę pienięż-
ną w kwocie 100 tys. złotych.

Administracja publiczna
Co prawda opisana wyżej sprawa dotyczyła udostępnie-
nia danych osobowych przez Głównego Geodetę Kraju 
na publicznie dostępnym portalu internetowym, jednak 
zagadnienie dotyczy wszystkich pracowników admi-
nistracji publicznej, którzy posiadają dostęp do danych 
zawartych w ewidencji gruntów i budynków. Zdarza się 
bowiem, że pracownicy urzędów są proszeni o podanie 
numeru księgi wieczystej prowadzonej dla wskazanej 
nieruchomości. Pytania o numer księgi wieczystej za-
dają np. osoby zainteresowane nabyciem nieruchomo-
ści, które przeglądając geoportal2, mogą łatwo ustalić 
ewidencyjne oznaczenie nieruchomości (numer dział-
ki i numer obrębu ewidencyjnego), a także adres nieru-
chomości. Jeżeli zainteresowana osoba dodatkowo uzyska informację 
o numerze księgi wieczystej, uzyska jednocześnie dostęp do danych 
osobowych właściciela nieruchomości w postaci: imienia (imion), 
nazwiska (nazwisk), nr PESEL, imienia matki, imienia ojca, a także 
pewne informacje o jego kondycji finansowej (np. dotyczące liczby 
i wielkości działek wchodzących w skład nieruchomości lub informa-
cje dotyczące obciążenia nieruchomości hipoteką). 
W przypadku, gdy administratorem hipoteki jest osoba fizyczna, 
w księdze wieczystej wpisuje się jej imię (imiona), nazwisko (nazwi-
ska), numer PESEL oraz imię ojca i imię matki. 
W przypadku, gdy w księdze wieczystej wpisane są służebności osobi-
ste, można również uzyskać dostęp do danych osoby uprawnionej – jej 
imienia (imion), nazwiska (nazwisk), imion rodziców, nr PESEL oraz 
stopnia pokrewieństwa z właścicielem nieruchomości. Jest to więc 
bardzo szeroki zakres informacji, który staje się dostępny, jeżeli osoba 
zainteresowana posiada informację o numerze księgi wieczystej. 
Wobec tego należy jeszcze raz podkreślić (co wskazał Prezes UODO), że 
numery ksiąg wieczystych stanowią dane osobowe. Jednocześnie or-
gany administracji publicznej mogą przetwarzać dane osobowe tylko 
w ograniczonym zakresie i zobowiązane są do ochrony tych danych.

Udzielenie informacji
Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa w zakresie ochrony 
danych osobowych oraz rozstrzygnięcie zawarte w powołanej wyżej 
decyzji Prezesa UODO z 24 sierpnia ub.r. (znak DKN.5112.13.2020), 
które jednoznacznie wskazuje, że numery ksiąg wieczystych stano-
wią dane osobowe, należy stwierdzić, że udzielanie przez pracowni-
ków administracji publicznej informacji o numerze księgi wieczystej 
osobom, które nie legitymują się interesem prawnym w uzyskaniu ta-
kiej informacji (a jedynie próbują ustalić, kto jest właścicielem nieru-
chomości) – jest przetwarzaniem danych osobowych bez podstawy 

prawnej i stanowi naruszenie przepisów RO-
DO. To z kolei może rodzić sankcje karne. Je-
żeli więc pracownik administracji publicznej, 
który posiada dostęp do danych zawartych 
w ewidencji gruntów i budynków, zosta-
nie poproszony o udzielenie informacji o nu-
merze księgi wieczystej, zobowiązany jest 
przede wszystkim ustalić, czy osoba zainte-
resowana legitymuje się interesem prawnym 
w uzyskaniu tej informacji. Interes praw-
ny w tym przypadku może w szczególności 
wynikać z prawa własności nieruchomości 
(lub prawa użytkowania wieczystego). Jeżeli 
o numer księgi wieczystej zapyta osoba, któ-
ra nie posiada żadnych praw do nierucho-
mości, należałoby ją wezwać do wskazania 
interesu prawnego w uzyskaniu tej informacji 
(tzn. wskazania konkretnego przepisu prawa, 
z którego wynika interes prawny). W przy-
padku, gdy zainteresowana osoba nie wskaże 
interesu prawnego – nie można jej udzielić in-
formacji o numerze księgi wieczystej.
Istotne jest, aby w każdej sytuacji mieć na 
uwadze obowiązek ochrony danych oso-
bowych oraz zagrożenia, jakie może spo-
wodować kradzież tożsamości. Warto więc 
zwrócić uwagę, że czasem danymi osobowy-
mi są również takie dane, które w pierwszej 
chwili się nimi nie wydają.   

Barbara Świba

Mając na uwadze obowiązujące 
przepisy prawa w zakresie 
ochrony danych osobowych oraz 
rozstrzygnięcie zawarte w decyzji 
Prezesa UODO z 24 sierpnia ub.r., 
które jednoznacznie wskazuje, że 
numery ksiąg wieczystych stanowią 
dane osobowe, należy stwierdzić, 
że udzielanie przez pracowników 
administracji publicznej informacji 
o numerze księgi wieczystej osobom, 
które nie legitymują się interesem 
prawnym w uzyskaniu takiej 
informacji – jest przetwarzaniem 
danych osobowych bez podstawy 
prawnej i stanowi naruszenie 
przepisów RODO.
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Pomimo wprowadzenia art. 952(1) do 
ustawy z 17 listopada 1964 r. – Ko-
deks postępowania cywilnego (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1575, dalej: kpc) warto 

pamiętać, że nadal można prowadzić egzekucję 
z nieruchomości dłużnika, jeśli nie są one przez 
niego wykorzystywane na własne cele mieszka-
niowe. Przepis ten daje dłużnikowi możliwości 
lawirowania poprzez próbę wykazania, że nie 
tylko jedna nieruchomość mieszkalna jest przez 
niego wykorzystywana na cele mieszkaniowe. 
Skojarzenia przywodzą na myśl sprawę na grun-
cie prawa podatkowego, w której podatnikowi 
udało się przekonać organy skarbowe, że wyko-
rzystuje więcej niż jedną nieruchomość na cele 
mieszkaniowe, i dzięki temu skorzystać z ulgi po-
datkowej wynikającej z art. 21 ust. 1 pkt 131 usta-
wy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426, ze zm.). 
W sytuacji rosnącej liczby przypadków posiada-
nia przez jednego właściciela więcej niż jednej 
nieruchomości mieszkalnej takie przypadki uży-
cia przytoczonej argumentacji nie muszą być od-
osobnione. Co prawda prawo podatkowe i cywilne 
rządzą się własnymi regułami i skuteczna argu-
mentacja przed organami skarbowymi lub sądem 
administracyjnym nie musi zostać uwzględniona 
przez sąd cywilny, to jednak ten konkretny przy-

padek nie pozostawia dłużników-właścicieli bez 
szans w sporze z wierzycielami. 

Minimalna kwota
Kolejne ograniczenia związane z egzekucją z nie-
ruchomości mieszkalnych wykorzystywanych 
przez dłużnika na własne cele mieszkaniowe do-
tyczą poziomu minimalnej kwoty głównej na-
leżności uprawniającej do złożenia wniosku 
o wyznaczenie terminu licytacji. Kwota ta wy-
nosi obecnie co najmniej jedną dwudziestą sumy 
oszacowania nieruchomości, a gdy egzekucję pro-
wadzi kilku wierzycieli, termin licytacji nierucho-
mości wyznacza się również w przypadku, gdy 
wnioski w tym przedmiocie złożyli wierzyciele, 
których łączna wysokość egzekwowanych należ-
ności głównych stanowi co najmniej równowar-
tość jednej dwudziestej części sumy oszacowania.
Niezależnie od powyżej opisanych ograniczeń 
w egzekucji z nieruchomości, przepisy kpc wpro-
wadzają wyjątki od tej zasady i tym samym 
możliwe jest wyznaczenie terminu licytacji nie-
ruchomości, w tym lokali lub domów mieszkal-
nych niewykorzystywanych przez dłużnika na te 
cele, jeżeli:
•  należność przysługuje Skarbowi Państwa,
•  wynika z wyroku wydanego w postępowaniu 

karnym lub 

czy warto Prowadzić 
egzekucję z nieruchoMoŚci?
Wprowadzone w zeszłym roku ograniczenia 
w zakresie prowadzenia egzekucji z nieruchomości 
wykorzystywanych przez dłużnika na własne cele 
mieszkaniowe nadal obowiązują. Niewątpliwie utrudniają, 
a w wielu przypadkach uniemożliwiają, prowadzenie 
egzekucji z lokalu lub budynku domu mieszkalnego. 
Czy można obecnie prowadzić egzekucję z nieruchomości 
wykorzystywanej na cele mieszkalne dłużnika i o czym 
warto pamiętać, prowadząc egzekucję z nieruchomości?
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•  zgodę na wyznaczenie terminu licytacji 
wyraził dłużnik, do którego nieruchomość 
należy albo sąd. 

Na zgodę dłużnika bym nie liczył, dlatego 
proponuję skupić się na tej drugiej zgodzie 
wydawanej przez sąd. Sąd wyraża zgodę na 
wyznaczenie terminu licytacji na wniosek 
wierzyciela, jeżeli przemawia za tym wyso-
kość i charakter dochodzonej należności lub 
gdy brakuje możliwości zaspokojenia wie-
rzyciela z innych składników majątku dłuż-
nika.
Jako że w przepisie tym pojawia się ko-
niunkcja (łącznik „i”), do uzyskania takiej 
zgody niezbędne jest spełnienie obu wa-
runków. Po pierwsze, wysokość należności 
powinna być odpowiednio wysoka. Jak to 
rozumieć? Skoro minimalny próg dopusz-
czalności wniosku o wyznaczenie terminu 
egzekucji wynosi co najmniej jedną dwudzie-
stą sumy oszacowania, to na pewno jest to 
kwota znacznie większa od tego progu mi-
nimalnego. W mojej ocenie, przy założeniu 
ochrony dłużników jako celu nadrzędnego 
wprowadzonych przepisów, ponownie na-
leży odnieść się do relacji kwoty zadłuże-
nia (należności) do wartości nieruchomości. 
Nawet jeśli kwota zadłużenia będzie wyso-
ka i liczona w dziesiątkach tysięcy złotych, 
lecz w stosunku do kwoty oszacowania bę-
dzie stanowiła niewiele ponad ustawowy 
próg minimalny (jedną dwudziestą kwoty 
oszacowania), to sąd odmówi zgody na wy-
znaczenie terminu licytacji, nawet gdy za-
dłużenie będzie wynikało z alimentów czy 
z wynagrodzenia za pracę (drugi niezbędny 
warunek do spełnienia, czyli charakter do-
chodzonej należności). 
Jest to moja własna interpretacja przepisów, 
lecz oparta na dotychczasowym doświad-
czeniu na tle stosowania przez sądy art. 16 
ustawy z 24 czerwca o własności lokali (Dz.U. 
z 1994 r. nr 85 poz. 388, dalej: uwl). Przepis 
ten daje wspólnocie mieszkaniowej możli-
wość prowadzenia postępowania przeciwko 
uporczywemu dłużnikowi w celu sprzedaży 
nieruchomości w trybie przepisów egzeku-
cyjnych, lecz jest on bardzo rygorystycznie 
stosowany przez sądy, które, poza napraw-
dę skrajnymi przypadkami, na pierwszym 
miejscu stawiają ochronę prawa własności 
dłużnika, choć przepis ten powinien służyć 
ochronie wierzyciela, jakim jest wspólnota 
mieszkaniowa. Wyraźnie podkreślił to Sąd 
Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 08 li-
stopada 2018 (sygn akt I Aca 849/17), w któ-

rym wskazał, że „celem tego przepisu jest 
ochrona interesów przede wszystkim mająt-
kowych wspólnoty mieszkaniowej i jej pozo-
stałych członków”.
Powyżej wskazane ograniczenia i wyjątki od 
nich mają charakter trwały i obowiązują do 
czasu ewentualnej zmiany przepisów w tym 
zakresie. 
Tymczasowy charakter ma z kolei art. 952(1) 
par. 5 kpc, który całkowicie wyłączył 
możliwość wyznaczania terminów licy-
tacji nieruchomości mieszkaniowych dłuż-
nika i na ten cel przez niego osobiście 
wykorzystywanych. Przepis ten wywołuje 
skutki w okresie obowiązywania stanu za-
grożenia epidemicznego lub stanu epidemii 
oraz 90 dni po jego zakończeniu, i niewątpli-
wie sparaliżował system egzekucji z takich 
nieruchomości, na czym wielokrotnie ko-
rzystają nierzetelni, uporczywi dłużnicy lub 
wykorzystujący więcej niż jedną nierucho-
mość na własne cele mieszkaniowe. 

Wniosek o wszczęcie egzekucji
Po złożeniu wniosku o wszczęcie egzeku-
cji i bezskutecznym upływie terminu wy-
znaczonego dłużnikowi przez komornika do 
zapłaty należności następuje opis i oszaco-
wanie nieruchomości. Do tego niezbędny jest 
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wniosek wierzyciela i bez takiego wniosku 
komornik nie podejmie dalszych czynności 
w sprawie. 
Wniosek wierzyciela jest niezbędny rów-
nież w kolejnym etapie postepowania egze-
kucyjnego, którego przedmiotem jest lokal 
lub budynek wykorzystywany na własne 
cele mieszkaniowe dłużnika. W takiej sytu-
acji konieczne jest złożenie wniosku o wy-
znaczenie terminu licytacji nieruchomości. 
W przypadku pozostałych nieruchomości 
nie ma potrzeby składania takiego wniosku 
i komornik podejmuje czynności z urzędu. 
Również z urzędu komornik podejmuje czyn-
ności co do ustanowienia kuratora dla praw 
osoby, której miejsce pobytu nie jest znane 
i której z powodu nieobecności nie można do-
konywać doręczeń, i w tym celu składa do są-
du wniosek o ustanowienie kuratora. 
Warto pamiętać o konieczności złożenia 
wniosków przez wierzyciela, gdyż zgod-
nie z art. 824 par. 1 pkt 4 kpc postępowa-
nie egzekucyjne podlega umorzeniu, jeśli 
wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie do-
konał czynności potrzebnej do dalszego 
prowadzenia postępowania lub nie zażądał 
podjęcia zawieszonego postępowania. Umo-
rzenie postępowania w tym przypadku po-
woduje skutki takie, jak gdyby nie został 

Marek Foryś 
radca prawny
Kancelaria Radcy Prawnego

złożony wniosek egzekucyjny. Wniosek ten 
z kolei przerywa bieg terminu przedawnie-
nia i w przypadku umorzenia postępowania 
z powodu braku czynności wierzyciela w nie-
których przypadkach wierzytelność stwier-
dzona tytułem wykonawczym może ulec 
przedawnieniu. 
Wniosek wierzyciela (zarówno egzekwu-
jącego, jak i hipotecznego) jest niezbędny 
również w sytuacji, kiedy wierzyciel jest za-
interesowany przejęciem nieruchomości na 
własność. Jest to możliwe w przypadku, gdy 
również na drugiej licytacji nikt nie przystą-
pi do przetargu. Złożenie takiego wniosku 
jest ograniczone czasowo i powinien zostać 
on złożony sądowi w ciągu tygodnia po bez-
skutecznej licytacji (art. 984 par. 2 kpc). 

Eksmisje 
W czasie epidemii wstrzymano również wy-
konywanie przysądzonych prawomocnie 
eksmisji, dotyczących opróżnienia lokalu 
mieszkalnego (art. 15zzu ustawy z 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach zwią-
zanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób za-
kaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji, 
Dz.U. z 2020 r. poz. 1842).
Ograniczenia w eksmisji nie obejmują nieru-
chomości nie będących lokalami mieszkalny-
mi oraz nie dotyczą przyspieszonego trybu 
nakazania opuszczenia nieruchomości przez 
sprawcę przemocy domowej, wprowadzo-
nego na podstawie art. 11a ustawa z 29 lip-
ca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. nr 180 poz. 1493). 
Przepis ten stosuje się do każdego lokalu 
służącego zaspokajaniu bieżących potrzeb 
mieszkaniowych.

*   *   *
Wprowadzone ograniczenia niewątpliwie 
utrudniają lub nawet uniemożliwiają podję-
cie działań przez wierzycieli. Ochrona dłuż-
ników w czasie epidemii jest zasadna, jednak 
moim zdaniem wprowadzone ograniczenia 
poszły zbyt daleko. Z pomocą wierzycie-
lom powinny szybko przyjść zapowiedziane 
zmiany w przepisach.   

Wniosek wierzyciela jest 
niezbędny również w kolejnym 
etapie postepowania 
egzekucyjnego, którego 
przedmiotem jest lokal lub 
budynek wykorzystywany 
na własne cele mieszkaniowe 
dłużnika. W takiej sytuacji 
konieczne jest złożenie 
wniosku o wyznaczenie 
terminu licytacji 
nieruchomości. W przypadku 
pozostałych nieruchomości 
nie ma potrzeby składania 
takiego wniosku i komornik 
podejmuje czynności z urzędu.
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prawoorzecznictwo

Będąca właścicielem lokalu 
gmina złożyła powództwo 
o uchylenie uchwały wspól-

noty dotyczącej wypowiedzenia 
umowy o zarządzanie i administro-
wanie nieruchomością wspólną spół-
ce komunalnej. Gmina wskazywała, 
że uchwała godzi w interesy wła-
ścicieli i pozostaje w sprzeczności 
z zasadami prawidłowego zarządza-
nia oraz została podjęta z rażącym 
naruszeniem ustawy z 24 czerw-
ca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1910 ze zm.), gdyż po-
wódkę pominięto w głosowaniu nad 
uchwałą, a tym samym uniemożli-
wiono prowadzenie pełnej dyskusji 
przed jej podjęciem. Gmina podnio-
sła też, że okoliczności towarzyszą-
ce wskazywały na to, że głosujący 
mogli być wprowadzeni w błąd co do 
zasadności podejmowania decyzji, 
której dotyczyła uchwała, gdyż jed-
nocześnie także w innych wspólno-
tach, których gmina jest członkiem, 
podjęto analogiczne uchwały we-
dług tego samego wzoru.
Sąd orzekł brak podstaw do uchy-
lenia uchwały, stwierdzając, że nie-
mal wszyscy właściciele lokali byli 
za jej podjęciem i nie było żadnych 
podstaw, by sądzić, że ich stanowi-
sko uległoby zmianie w przypadku 
udziału powódki w głosowaniu. Sąd 
zaznaczył, że gdyby powódka fak-
tycznie była zainteresowana prze-

strzeganiem zasad prawidłowego 
zarządu, już dawno powinna była 
mieć rozeznanie w tym, że są tak licz-
ne i poważane zastrzeżenia członków 
wspólnoty co do rzetelności i sku-
teczności świadczenia usług przez 
spółkę komunalną. Nie mogły też one 
powstać ad hoc wobec obszerności 
uzasadnienia, jakie podała wspólno-
ta w odpowiedzi na pozew. 
Sąd zaznaczył, że generalnie nale-
ży opowiadać się za tym, by umożli-
wić głosowanie wszystkim członkom 
wspólnoty, ale w przedmiotowej 
sprawie, skoro miała być wypowiada-
na umowa spółce komunalnej – w na-
turalny sposób uznano za zbędne 
i bezcelowe włączanie powódki 
w głosowanie, zwłaszcza że polega-
ło ono na indywidualnym zbieraniu 
głosów i wymagałoby dodatkowego 
wysiłku wobec powszechnie znanych 
obostrzeń pandemicznych, stosowa-
nych w urzędzie powodowej gminy. 
Trudno też było uznać, że doszło do 
naruszenia interesu powódki (i jakie-
go), który powinien być uwzględnio-
ny mimo innego określenia interesu 
wspólnoty przez pozostałych jej 
członków, patrzących przez pryzmat 
prawidłowego zarządu nieruchomo-
ścią wspólną. 
Sąd nie uwzględnił także wniosku 
gminy o zabezpieczenie powódz-
twa, gdyż zabezpieczenie takie 
służy zagwarantowaniu stronie 

ochrony do czasu prawomocne-
go rozstrzygnięcia sprawy zgodnie 
z żądaniem powództwa, a wobec 
tego może być zastosowane, gdy 
uprawdopodobniona jest możliwość 
ziszczenia się takiego orzeczenia, 
przy jednoczesnym stwierdzeniu 
innych względów uzasadniających 
wcześniejsze udzielenie ochro-
ny (art. 730(1) ustawy z 17 listopa-
da 1964 r. – Kodeks postępowania 
cywilnego, Dz.U. z 1964 r. Nr 43 
poz. 296 ze zm.). Natomiast ocena 
sprawy nie była zdaniem sądu na 
tyle duża, by należało wstrzymy-
wać działanie wspólnoty w zakre-
sie nowej organizacji bieżącego jej 
funkcjonowania przez dłuższy czas 
ze względu na ewentualność zmia-
ny wydanego wyroku.
Za zbędne natomiast uznał sąd roz-
ważanie zarzutu przedwczesności 
powództwa, skoro powódka zdecy-
dowała się na zaskarżenie uchwały, 
a zastrzeżony termin służy zagwa-
rantowaniu przygotowania powódz-
twa. Przy tym, jak sąd zaznaczył, nie 
może być tak, że przez niedoręczenie 
uchwały członek wspólnoty zostanie 
pozbawiony możności jej zaskarże-
nia.  

Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku z 14 grudnia 

2020 r., sygn. akt I C 1366/20

Oprac. PB

wsPólnota wyPowiada uMowę 
sPółce koMunalnej
Gdyby gmina faktycznie była zainteresowana przestrzeganiem zasad 
prawidłowego zarządu, powinna była mieć rozeznanie co do rzetelności 
i skuteczności świadczenia usług przez spółkę komunalną. skoro miała 
być wypowiedziana umowa spółce komunalnej – w naturalny sposób 
uznano za zbędne i bezcelowe włączanie gminy w głosowanie.
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Punktem wyjścia do oceny zasadności wniosku była konsta-
tacja, że w sprawach o uregulowanie sposobu korzystania 
z nieruchomości sąd nie ma kompetencji do nakazywania 

lub upoważniania współwłaścicieli do czynienia jakichkolwiek prac 
adaptacyjnych dla potrzeb przyszłego podziału quoad usum. Kom-
petencja taka została zastrzeżona wyłącznie dla spraw o zniesienie 
współwłasności przez ustanowienie odrębnej własności lokali i wy-
nika z art. 11 ust. 2 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1910 ze zm.). Oznacza to, że potencjalną możli-
wość dokonania lub zmiany istniejącego podziału quoad usum sąd 
może oceniać wyłącznie przez pryzmat aktualnego zabudowania 
i zagospodarowania nieruchomości wspólnej.
W związku z powyższym wniosek nie zasługiwał w ocenie sądu 
na uwzględnienie, ponieważ zakładał wykonanie określonych 
prac ingerujących w sposób istotny w budynek przy braku zgo-
dy współwłaścicieli na wykonanie takich prac i braku porozu-
mienia co do sposobu ich wykonania i pokrycia kosztów z tym 
związanych. Nie było również dopuszczalne dokonanie takiego 
podziału nie zabudowanej części gruntu, który zakładałby usta-
nowienie szeregu wzajemnych „służebności”, umożliwiających 
współwłaścicielom współkorzystanie w ograniczonym zakresie 
z wydzielonych im części. Istota podziału quoad usum polega na 
wydzieleniu fizycznych części nieruchomości do wyłącznego ko-
rzystania przez poszczególnych współwłaścicieli, a nie tworze-
nie swego rodzaju hybryd, w ramach których część nieruchomości 
jest przydzielona jednemu ze współwłaścicieli do wyłącznego ko-
rzystania i zarazem udostępniana innemu współwłaścicielowi 
do współkorzystania. Do takiej regulacji tymczasem zmierzali 
wnioskodawcy, domagając się przyznania im części nieruchomo-
ści obejmującej wjazd i wejście na posesję i zarazem umożliwienia 
uczestniczce ograniczonego współkorzystania z wejścia od tej 
strony. Sąd podkreślił też, że każdy ze współwłaścicieli musi mieć 
zapewnione wejście i dojazd do nieruchomości oraz korzystanie 
z urządzeń wspólnych.

Prace adaPtacyjne  
a Podział quoad usuM
Możliwość dokonania lub zmiany 
istniejącego podziału quoad usum sąd 
może oceniać wyłącznie przez pryzmat 
aktualnego zabudowania i zagospodarowania 
nieruchomości wspólnej. Przyznanie jednak 
części klatki schodowej wnioskodawcom 
stanowiłoby nieuzasadnione ich 
uprzywilejowanie.

Istniejący sposób zabudowania i zagospoda-
rowania nieruchomości umożliwiał jej czę-
ściowy podział do wyłącznego korzystania 
jedynie w zakresie gruntu położonego za bu-
dynkiem, ponieważ możliwy był taki podział 
tej części, aby każdy współwłaściciel korzy-
stał z przyznanej mu części z wyłączeniem 
innych. W tym zakresie jednak nie było sporu 
między współwłaścicielami. Dotychczasowy 
podział quoad usum funkcjonował prawidło-
wo i nie wymagał ingerencji sądu. W pozosta-
łym natomiast zakresie nie było możliwości 
takiego uregulowania sposobu korzysta-
niu z wybranych części nieruchomości przez 
współwłaścicieli, aby zapewnić każdemu 
z nich wyłączność, nie naruszając jednocze-
śnie praw pozostałych współwłaścicieli. 
Sąd nie znalazł także podstaw do ingeren-
cji w dotychczasowy sposób korzystania 
z klatki schodowej i wydzielenia jej części dla 
potrzeb wyłącznie wnioskodawców. Przy-
znanie części klatki schodowej wnioskodaw-
com stanowiłoby niczym nieuzasadnione 
uprzywilejowanie wnioskodawców kosztem 
uczestniczki postępowania, pozbawiało-
by uczestniczkę dostępu do światła dzien-
nego na korytarzu i możliwości wietrzenia 
korytarza. Poszerzenie władztwa wniosko-
dawców musiałby więc nastąpić z pokrzyw-
dzeniem usprawiedliwionych interesów 
współwłaścicielki.
Sąd, dostrzegając intensywność konfliktu ist-
niejącego między współwłaścicielami, podjął 
próbę mediacyjną, jednak nie znalazł możli-
wości takiego podziału nieruchomości do wy-
łącznego korzystania przez poszczególnych 
współwłaścicieli, który z jednej strony usu-
nąłby punkty styczne lub je zminimalizował, 
a z drugiej nie stanowiłby uprzywilejowania 
jednych współwłaścicieli i pokrzywdzenia in-
nych. 

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 8 października 

2020 r., sygn. akt II Ca 730/19

Oprac. PB
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prawoorzecznictwo

Uchwała naruszająca inte-
resy właściciela lokalu lub 
naruszająca zasady prawi-

dłowego zarządzania nieruchomością 
wspólną to taka, która z osobistego 
lub gospodarczego punktu widzenia 
jest dla skarżącego właściciela nie-
korzystna bądź ma na celu pokrzyw-
dzenie członka wspólnoty. Uchwała 
mająca na celu pokrzywdzenie człon-
ka wspólnoty oznacza wadliwe dzia-
łanie właścicieli lokali w zakresie 
podejmowanej uchwały, prowadzą-
ce do uzyskania przez określonych 
członków lub grupę członków ko-
rzyści kosztem innego członka lub 
członków. Uchwała właścicieli mo-
że być uznana za krzywdzącą wów-
czas, gdy cel pokrzywdzenia istniał 
w czasie podejmowania uchwały, jak 
i wtedy, gdy treść uchwały spowodo-
wała, że jej wykonanie doprowadziło 
do pokrzywdzenia właściciela lokalu.
Przy ocenie uchwał należy jednak 
pamiętać, że nadmiernie sforma-
lizowana interpretacja przepisów 
dotyczących działania wspólnoty 
mieszkaniowej mogłaby prowadzić do 
istotnego ograniczenia właścicieli lo-
kali w wykonywaniu prawa własności 
lub wręcz do paraliżu ich czynności. 
Naruszenie interesu właściciela w ro-
zumieniu art. 25 ust. 1 ustawy z 24 
czerwca 1994 r. o własności lokali 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1910 ze zm., dalej: 
uwl) stanowi kategorię obiektywną 
ocenianą m.in. w świetle zasad współ-
życia społecznego. Dla przyjęcia, że 
istnieją przesłanki do uchylenia da-

nej uchwały, musi istnieć co najmniej 
znaczna dysproporcja pomiędzy po-
trzebą ochrony interesu określonego 
właściciela a ochroną interesu wyra-
żonego podjętą uchwałą. Spór wów-
czas sprowadza się do rozstrzygnięcia 
konfliktu pomiędzy dobrem wspólno-
ty a dobrem jej indywidualnego człon-
ka. Podkreślić też trzeba, że w trybie 
art. 25 ust. 1 uwl ochronie podlega nie 
każdy interes właściciela lokalu, ale 
jedynie interes godny takiej ochrony 
w konfrontacji z interesami pozosta-
łych właścicieli. Istota kolektywnie 
podejmowanych decyzji przybierają-
cych postać uchwał podejmowanych 
określoną większością polega na tym, 
że są to decyzje większości, podejmo-
wane nawet przy sprzeciwie mniej-
szości – ze skutkiem dla wszystkich 
członków takiej wspólnoty.
Uwzględniając powyższe uwagi na-
tury ogólnej, sąd uznał, że zaskarżo-
na uchwała nie naruszała ani interesu 
właściciela lokalu, ani zasad prawi-
dłowego zarządzania nieruchomo-
ścią. Istotne bowiem było, że w toku 
postępowania dowodowego nie wy-
kazano, jakoby pozwana wspólnota 
nie dysponowała rozliczeniem nad-
płaconych zaliczek oraz uzyskanych 
zysków, jakoby doszło do przekrocze-
nia kompetencji zarządu w podejmo-
wanych decyzjach, w szczególności 
w zakresie roszczeń kierowanych 
wobec dewelopera. Nie przedsta-
wiono dowodów pozwalających na 
przyjęcie, że zarząd nie wykazał dba-
łości o budynek, w szczególności zaś 

o balkony. W tym zakresie sąd za-
aprobował stanowisko, że w związku 
z tym, że balkon stanowi przynależ-
ność do lokalu, a nie jest zaś częścią 
wspólną, to oczywiste jest, że legi-
tymowanymi do zgłoszenia szkody 
deweloperowi byli poszczególni wła-
ściciele. Wniosek taki sąd odniósł 
również do obowiązku samodzielne-
go dokonywania remontów tychże 
balkonów. Sąd zauważył przy tym, 
że powód popadł w swoistą sprzecz-
ność. Z jednej strony oczekiwał do-
konywania napraw balkonów przez 
wspólnotę, z drugiej strony stawiany 
zarzut niegospodarności opierał na 
twierdzeniu, że wspólnota bezzasad-
nie dokonała nakładów na tarasy. 
Sąd uznał, że zarzut bezpodstaw-
nego wydatkowania środków pie-
niężnych na naprawę tarasów nie 
mógł stanowić podstawy do uznania 
czynności wspólnoty za noszące ce-
chy niegospodarności, albowiem do 
rzeczonego wydatku doszło w 2016 r., 
zaś sprawozdanie finansowe zatwier-
dzone zaskarżoną uchwałą dotyczyło 
2017 r. Ponadto wspólnota powołała 
wyłącznie własnego inspektora nad-
zoru i podniosła wydatki związane 
z jego wynagrodzeniem, co również 
w ocenie sądu jawiło się jako wydatek 
uzasadniony rozmiarem prowadzo-
nych prac.  

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 14 lipca 

2020 r., sygn. akt I ACa 211/20

Oprac. PB

konflikt PoMiędzy wsPólnotą 
a właŚcicieleM
Naruszenie interesu właściciela stanowi kategorię obiektywną ocenianą 
m.in. w świetle zasad współżycia społecznego. Musi istnieć co najmniej 
znaczna dysproporcja pomiędzy potrzebą ochrony interesu określonego 
właściciela a ochroną interesu wyrażonego podjętą uchwałą.
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uchwała nieistniejąca
Koncepcja uchwały nieistniejącej zakłada, że do uchwały nigdy nie doszło, 
a więc nie miało miejsca zdarzenie prawne, które w jakikolwiek sposób 
mogłoby być traktowane jako uchwała podmiotu prawa, działającego 
w formule podejmowania uchwał. Nieistnienie uchwały wyklucza w ogóle 
skutek w postaci jej wyeliminowania z obrotu – nie można wyeliminować 
z obrotu czegoś, czego nigdy w tym obrocie nie było.

Powódka, kwestionując wskazane uchwały, 
posłużyła się formułą uchwały nieistniejącej. 
Na kwestionowanie ważności uchwał, ewen-

tualnie argumentowanie za ich uchyleniem (o co 
powódka wnosiła, formułując jednak to żądanie ja-
ko ewentualne), wskazywał także argument, że nie 
można odwlekać zakończenia głosowania w drodze 
indywidualnego zbierania głosów na czas nieokre-
ślony, ponieważ w ocenie powódki głosowanie takie 
powinno być zakończone w okresie rozliczeniowym, 
którym jest rok kalendarzowy. 
Sąd zaznaczył, że koncepcja uchwały nieistniejącej, 
abstrahując od jej jurydycznej słuszności, zakłada, że 
do uchwały nigdy nie doszło, a więc nie miało miejsca 
zdarzenie prawne, które w jakikolwiek sposób mo-
głoby być traktowane jako uchwała podmiotu prawa, 
działającego w formule podejmowania uchwał. Nieist-
nienie uchwały wyklucza w ogóle skutek w postaci jej 
wyeliminowania z obrotu – nie można bowiem wyeli-
minować z obrotu czegoś, czego nigdy w tym obrocie 
nie było. O ile kwalifikacja samej uchwały podmio-
tu prawa działającego przez zbiorowy organ wła-
ścicielski może sytuować w niektórych wypadkach 
uchwałę jako czynność prawną (np. powołanie lub 
odwołanie organu reprezentacji), a w innych jako za-
wiadomienie lub oświadczenie wiedzy (np. zatwier-
dzenie sprawozdania finansowego czy sprawozdania 
z działalności), o tyle głosowanie w przedmiocie 
uchwały jest zawsze wyrażeniem woli, mającym przy 
tym charakter indywidualny. Nie można wobec tego 
skutków tego oświadczenia, jego ważności czy wy-
kładni uzależniać od oceny dotyczącej samej uchwa-
ły (jej istnienia, ważności czy podstaw uchylenia). 
Przy tym oświadczenie woli z chwilą dotarcia do 
adresata nie może być skutecznie odwołane, chy-
ba że takie odwołanie doszło do adresata jednocze-
śnie z tym oświadczeniem lub wcześniej (art. 61 § 1 
ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. 
z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm.), co jednak w przedmio-
towej sprawie nie miało miejsca. 

Sąd zauważył, że ustawodawca w art. 23 usta-
wy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1910 ze zm.) nie wprowadził żadnych 
norm czasowych podejmowania uchwał w drodze 
indywidualnego zbierania głosów, zaś pozwana 
wspólnota pisemnie zawiadomiła swoich członków, 
że uchwały zostały podjęte. Ocena powódki, że brak 
zaakcentowania w tym zawiadomieniu, że obie 
uchwały były omawiane na zebraniach w 2013 i 2014 
r., przez co część osób, zapoznając się z tą informacją 
pobieżnie, mogła w ogóle tego faktu sobie nie uświa-
damiać, była czystą spekulacją, której ewentualne 
potwierdzenie mogłoby mieć znaczenie przy ba-
daniu przesłanek uchylenia uchwał, natomiast nie 
miało znaczenia przy ocenie ich istnienia. Reasu-
mując, sąd uznał, że obie kwestionowane uchwały 
uzyskały wymaganą większość ważnych głosów, co 
przesądzało o bezzasadności powództwa o ustale-
nie ich nieistnienia.
Sąd stwierdził przy tym, że powódka, przedstawia-
jąc żądanie pozwu, posłużyła się formułą roszcze-
nia głównego i ewentualnego, jednak uwzględnienie 
roszczenia głównego czyniło bezprzedmiotowym 
orzekanie o roszczeniu ewentualnym. Uwzględ-
nienie apelacji, skutkujące zmianą zaskarżonego 
wyroku poprzez oddalenie powództwa o ustale-
nie nieistnienia spornych uchwał, aktualizowało 
potrzebę i obowiązek sądu pierwszej instancji roz-
poznania powództwa ewentualnego, w związku 
z czym zasadność apelacji nie mogła prowadzić już 
w postępowaniu odwoławczym do skutecznego za-
kwestionowania przez skarżącą całego powództwa 
wniesionego w sprawie, a jedynie żądania zasadni-
czego, będącego przedmiotem rozstrzygnięcia w za-
skarżonym wyroku. 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 23 lipca 2020 r., sygn. akt 

I ACa 367/19
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prawnikodpowiada

ZAKUP	PILOTóW	DO	BrAMy
Na terenie wspólnoty posiadamy bramę wjazdową z siłownikiem. 

Proponowaliśmy, aby każdy z właścicieli otrzymał jednego pilota do bra-
my wjazdowej bezpłatnie (byłyby one opłacone ze środków wspólnoty), 
natomiast każdy kolejny pilot byłby indywidualnie opłacony przez właści-
ciela lokalu. Niestety jeden z członków zarządu wymaga, aby każdy pilot był 
opłacany indywidualnie przez właściciela lokalu. Czy możemy zmuszać wła-
ścicieli lokali do zakupu pierwszego pilota do bramy? Czy jeżeli właściciel od-
mówi zakupu pilota, to możemy ograniczyć mu dostęp do części wspólnych? 
Czy sytuacja, w której administrator daje możliwość zakupu pilota do bra-
my, chroni nas jako administratora przed zaskarżeniem przez właściciela lo-
kalu, że ograniczamy jego korzystanie z nieruchomości wspólnej?

	Odpowiedź:	
W ważnych sprawach, a więc decyzji takich jak wydatkowanie określonych 
sum pieniędzy wspólnoty na określony cel (np. zakup pilotów do bramy, klu-
czy kodujących do klatek, czy też wodomierzy), podniesienie opłat na po-
krycie kosztów zarządu czy też zaliczek może być podjęte tylko i wyłącznie 
przez wspólnotę w drodze uchwały, a nie na podstawie arbitralnej decyzji 
zarządu, zarządcy czy administratora nieruchomości.

	Uzasadnienie:
Ustawa z 24 czerwca 1994 r. 
o własności lokali (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 532 ze zm., dalej: uwl) przewiduje 
dwa sposoby podejmowania decyzji 
we wspólnotach, uzależniając je od 
charakteru czynności, jaka ma być 
podjęta. Zgodnie z treścią art. 22 ust. 
1 uwl czynności zwykłego zarządu 
podejmuje zarząd samodzielnie. 
W tym miejscu należy podkreślić, że 
chodzi o zarząd jako całość (chyba że 
zarząd jest jednoosobowy), a nie 
poszczególnych jego członków. 
Natomiast wszelkie czynności 
przekraczające zwykły zarząd zgodnie 
z art. 22 ust. 2 uwl wspólnota 
mieszkaniowa zawsze podejmuje na 
podstawie uchwały. 
Uwl w ogóle nie definiuje, co jest 
czynnością zwykłego zarządu, a co już 
taką czynnością nie jest. W związku 
z powyższym takim bliższym 
zdefiniowaniem pojęcia czynności 
zwykłego zarządu zajęły się sądy 
podczas rozpoznawania różnych 
sporów. I tak, na podstawie 
orzecznictwa sądów powszechnych, 
ale także Sądu Najwyższego, 

przyjmuje się, że czynnościami 
zwykłego zarządu są: bieżące 
naprawy, drobne remonty związane 
ze zwykłą eksploatacją rzeczy, 
czynności organizacyjne zapewniające 
sprawne i prawidłowe funkcjonowanie 
nieruchomości, czynności 
podejmowane przed organami 
administracji w zakresie dotyczącym 
nieruchomości, zawarcie umów 
z pracownikami, których praca 
w nieruchomości jest konieczna, 
zawarcie umowy ubezpieczenia 
nieruchomości. 
Natomiast jeśli chodzi o czynności 
przekraczające zwykły zarząd, to art. 
22 ust. 3 uwl zawiera ich przykładowy 
katalog. Nie jest on zbiorem 
zamkniętym, ponieważ w ustawie 
zostało użyte sformułowanie 
„w szczególności”. W związku 
z powyższym należy przyjąć, że 
wszystkie inne czynności ważne dla 
właścicieli lokali lub dla stanu 
i przeznaczenia nieruchomości 
również będą zaliczane do kategorii 
czynności przekraczających zwykły 
zarząd. Ponadto ustawa także nie 
wyklucza takiej sytuacji, w której 
właściciele lokali w drodze uchwały, 

ewentualnie umowy, samodzielnie 
określą, jakie czynności, inne niż 
wskazane w art. 22 ust. 3 uwl, w ich 
wspólnocie mieszkaniowej będą 
zaliczane do czynności 
przekraczających zwykły zarząd. 
W związku z powyższym należy 
wskazać, że do czynności 
przekraczających zwykły zarząd 
zaliczamy m.in.: ustalanie, 
w wypadkach nieuregulowanych 
przepisami, części kosztów 
związanych z eksploatacją urządzeń 
lub części budynku służących zarówno 
do użytku poszczególnych właścicieli 
lokali, jak i do wspólnego użytku 
właścicieli co najmniej dwóch lokali, 
które zaliczane będą do kosztów 
zarządu nieruchomością wspólną (np. 
zakupu bądź wymiany domofonów, 
wodomierzy, pilotów do bramy 
wjazdowej na teren wspólnoty, czy też 
kluczy z kodami do domofonów).  

Magdalena Kosińska-Petecka
adwokat 

Do czynności 
przekraczających zwykły 
zarząd zaliczamy m.in.: 
ustalanie, w wypadkach 
nieuregulowanych 
przepisami, części 
kosztów związanych 
z eksploatacją 
urządzeń lub części 
budynku służących 
zarówno do użytku 
poszczególnych 
właścicieli lokali, 
jak i do wspólnego 
użytku właścicieli co 
najmniej dwóch lokali, 
które zaliczane będą 
do kosztów zarządu 
nieruchomością 
wspólną. 
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INSTALACJA	fOTOWOLTAICZNA	NA	DACHU
Czy zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na dachu wspólnoty 

mieszkaniowej wymaga uzyskania decyzji środowiskowej? 

Uzasadnienie:	
Instalacje fotowoltaiczne ze względu 
na rozmiar możemy podzielić na: 
mikroinstalacje, małe instalacje, duże 
instalacje. W przypadku instalacji 
fotowoltaicznej montowanej na 
dachu wspólnoty mieszkaniowej 
w większości przypadków chodzić 
będzie o mikroinstalacje. 
Zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy 
z 20.02.2015 r. o odnawialnych 
źródłach energii (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 261) mikroinstalacja to 
instalacja odnawialnego źródła 
energii o łącznej mocy 
zainstalowanej elektrycznej nie 
większej niż 50 kW, przyłączona 
do sieci elektroenergetycznej 
o napięciu znamionowym niższym niż 
110 kV albo o mocy osiągalnej 
cieplnej w skojarzeniu nie większej 
niż 150 kW, w której łączna moc 
zainstalowana elektryczna jest nie 
większa niż 50 kW. 
Jak zostało wskazane w art. 71 ust. 2 
ustawy z 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 
z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), 
uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach jest wymagane dla 
planowanych:
1)  przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na 
środowisko,

2)  przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko.

Przedsięwzięciem mogącym 
znacząco oddziaływać na 
środowisko jest zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1839) zabudowa 
przemysłowa, w tym zabudowa 
systemami fotowoltaicznymi, lub 
magazynowa, wraz z towarzyszącą 
jej infrastrukturą, o powierzchni 
zabudowy nie mniejszej niż:

	Odpowiedź:	
Nie, w przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznych uzyskanie 
decyzji środowiskowej nie jest wymagane.

a)  0,5 ha na obszarach objętych 
formami ochrony przyrody lub 
w otulinach form ochrony 
przyrody,

b)  1 ha na obszarach innych niż 
wymienione w lit. a.

Nie ulega wątpliwości, że dach 
wspólnoty mieszkaniowej nie 
podlega wskazanym kryteriom. 
Warto podkreślić, że o konieczności 
uzyskania decyzji środowiskowej 
decyduje położenie planowanej 
instalacji oraz powierzchnia 
zabudowy. Nie decyduje natomiast 
jej moc. Jeśliby doszło do sytuacji, 
w której ze względu na moc nie 
będzie można zaliczyć planowanej 
instalacji do mikroinstalacji czy 
nawet małej instalacji, decyzja 
środowiskowa nadal nie będzie 
wymagana. Nie zwalnia to jednak 
zarządu, zarządcy lub 
administratora z innych ustawowych 
obowiązków m.in. podjęcia uchwały 
w tej kwestii. 

Mateusz Górski

O konieczności 
uzyskania decyzji 
środowiskowej decyduje 
położenie planowanej 
instalacji oraz 
powierzchnia zabudowy. 
Nie decyduje natomiast 
jej moc. Jeśliby doszło 
do sytuacji, w której 
ze względu na moc nie 
będzie można zaliczyć 
planowanej instalacji 
do mikroinstalacji czy 
nawet małej instalacji, 
decyzja środowiskowa 
nadal nie będzie 
wymagana.
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Byt prawny wspólnoty 
mieszkaniowej jest, 
z woli ustawodawcy, 
uzależniony od tego, czy 
w danej nieruchomości 
poza właścicielem lub 
współwłaścicielami 
w częściach ułamkowych 
lokali stanowiących 
odrębną własność 
(dotychczasowy 
właściciel) istnieje 
chociaż jeden inny 
podmiot będący 
właścicielem (lub 
współwłaścicielem) 
chociaż jednego takiego 
lokalu. Jeśli takiego 
podmiotu nie ma  
– wspólnota  
nie powstaje.

prawnikodpowiada

DWUOSOBOWA	WSPóLNOTA?
Jestem właścicielem większości mieszkań w budynku. Pozostałe 

mieszkania należą do drugiego właściciela. Razem posiadamy ponad 8 lo-
kali. Wszystkie są wynajmowane. Budynek posiada części wspólne m.in. 
klatkę schodową. Czy jesteśmy wspólnotą mieszkaniową i podlegamy pod 
przepisy ustawy o własności lokali?

	Odpowiedź:	
Tak, wspólnota mieszkaniowa powstała z mocy prawa, w związku z czym 
podlega przepisom ustawy o własności lokali. 

	Uzasadnienie:
Wspólnota mieszkaniowa powstaje 
z mocy prawa w sytuacji, gdy 
w nieruchomości pojawia się lokal 
stanowiący odrębną własność, 
należący do innego właściciela niż 
dotychczasowy właściciel całej 
nieruchomości (np. deweloper), lub 
gdy pojawia się większa liczba 
właścicieli różnych lokali. 
Jak zostało wskazane w art. 6 ustawy 
z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 532 ze zm., dalej: 
uwl), ogół właścicieli, których lokale 
wchodzą w skład określonej 
nieruchomości, tworzy wspólnotę 
mieszkaniową. Wspólnota 
mieszkaniowa może nabywać prawa 
i zaciągać zobowiązania, pozywać 
i być pozwana. Jak wskazał 
Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Łodzi w wyroku z 19 grudnia 2011 r. 
(sygn. akt I SA/Łd 1175/11), byt 
prawny wspólnoty mieszkaniowej jest, 
z woli ustawodawcy, uzależniony od 
tego, czy w danej nieruchomości poza 
właścicielem lub współwłaścicielami 
w częściach ułamkowych lokali 
stanowiących odrębną własność 
(dotychczasowy właściciel) istnieje 
chociaż jeden inny podmiot będący 
właścicielem (lub współwłaścicielem) 
chociaż jednego takiego lokalu. Jeśli 
takiego podmiotu nie ma – wspólnota 

nie powstaje. Uwl nie zawiera 
przepisu wskazującego na ustanie 
bytu prawnego wspólnoty. Raz 
wyodrębniona własność lokalu 
pozostaje taką i później. 
W związku z faktem, że lokali 
wyodrębnionych jest więcej niż trzy, 
właściciele (w tym przypadku dwóch 
właścicieli) zobligowani sią podjąć 
uchwałę o wyborze jednoosobowego 
lub kilkuosobowego zarządu. 
Członkiem zarządu może być 
wyłącznie osoba fizyczna. 
Fakt istnienia wspólnoty 
mieszkaniowej wiąże się również 
z określonymi prawami i obwiązkami 
(art. 12-15 uwl). Między innymi 
zgodnie z art. 12 uwl pkt 1 właściciel 
lokalu ma prawo do współkorzystania 
z nieruchomości wspólnej zgodnie 
z jej przeznaczeniem. Ponosi przy tym 
wydatki związane z utrzymaniem 
swojego lokalu, jest obowiązany 
utrzymywać go w należytym stanie, 
przestrzegać porządku domowego, 
uczestniczyć w kosztach zarządu 
związanych z utrzymaniem 
nieruchomości wspólnej, korzystać 
z niej w sposób nieutrudniający 
korzystania przez innych 
współwłaścicieli oraz współdziałać 
z nimi w ochronie wspólnego dobra 
(art. 13 pkt 1 uwl.).
Sytuacja mogłaby inaczej wyglądać, 
gdyby własność wszystkich lokali 

stanowiących odrębne własności 
w danej nieruchomości przypadałaby 
niepodzielnie dwóm lub większej 
ilości podmiotów. Oznaczałoby to, że 
każdy lokal przypadałby na rzecz tych 
samych właścicieli, co skutkowałoby 
tym, że wszystkie lokale należałby do 
jednego właściciela. Wtedy wspólnota 
mieszkaniowa w rozumieniu art. 6 uwl 
by nie powstała. Mielibyśmy do 
czynienia z współwłasnością 
w częściach ułamkowych, regulowaną 
przepisami prawa cywilnego (art. 
195-221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. 
– Kodeks cywilny, Dz.U. z 1964 r. Nr 16 
poz. 93 ze zm.).  

Mateusz Górski
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Szanowni Czytelnicy
Zapraszamy do przesyłania 
pytań prawnych i dotyczących 
zarządzania wspólnotami 
mieszkaniowymi na adres 
e-mailowy:
wspolnota.mieszkaniowa
@municipium.com.pl
Na przesłane pytania 
postaramy się odpowiedzieć na 
łamach naszego miesięcznika.

Redakcja Wspólnoty 
Mieszkaniowej

ZAKAZ	PALENIA	NA	BALKONIE
Czy wspólnota mieszkaniowa może wprowadzić zakaz palenia ty-

toniu na balkonach? 

Uzasadnienie:	
W art. 5 ust. 1 pkt 1–10 ustawy 
z 9 listopada 1995 r. o ochronie 
zdrowia przed następstwami 
używania tytoniu i wyrobów 
tytoniowych (Dz.U. z 1996 r. Nr 10 
poz. 55 ze zm.) wskazane zostało, 
w jakich miejscach zabronione jest 
palenie wyrobów tytoniowych, 
w tym palenie nowatorskich 
wyrobów tytoniowych, i palenie 
papierosów elektronicznych. Domy 
mieszkalne (w tym wielorodzinne) 
nie należą do żadnej z kategorii 
wymienianych w ustawie. Budynku 
wielorodzinnego ze względu na 
funkcję nie można również zaliczyć 
do pomieszczeń dostępnych do 
użytku publicznego.
Nasuwa się więc pytanie, czy 
wspólnota mieszkaniowa może 
samodzielnie, np. w formie 
postanowienia w regulaminie, 
zakazać palenia na balkonach. Jak 
wynika z art. 2 ust 2 ustawy 
z 24 czerwca 1994 r. o własności 
lokali (Dz.U. z 2020 r. poz. 532 ze zm., 
dalej: uwl), 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. 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” 
(art. 2 ust. 4 uwl). Stwierdzenie 
„w szczególności” oznacza, że 
katalog ten nie jest katalogiem 
zamkniętym i zawiera tylko 
przykładowe wyliczenie.
Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku 
z 7 marca 2008 r. (sygn. akt III CZP 
10/08), pod pojęciem balkonu jako 
części budynku stanowiącej zarazem 
część składową lokalu mieszkalnego 
rozumieć należy tę tylko jego część, 
która służy wyłącznie do użytku 
właściciela lokalu i osób z nim 
zamieszkałych. Jest nią przestrzeń 
wewnętrzna, z reguły wyodrębniona 
podłogą i balustradą, a niekiedy 
także ścianami bocznymi i sufitem. 
Skoro przestrzeń wewnętrzna 
balkonu jest elementem lokalu i nie 
stanowi nieruchomości wspólnej, 

	Odpowiedź:	
Nie, wspólnota nie ma takiego prawa. 

wspólnota nie może podjąć uchwały 
zakazującej palenia wyrobów 
tytoniowych. 
Niemniej jednak właściciel lokalu, 
który czuje się „podtruwany” przez 
sąsiada palącego papierosy na 
balkonie, może wystąpić wobec 
niego z roszczeniem na podstawie 
art. 144 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. 
– Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. 
Nr 16 poz. 93 ze zm., dalej: kc). 
Zgodnie z przywołanym przepisem 
właściciel nieruchomości powinien 
przy wykonywaniu swego prawa 
powstrzymywać się od działań, które 
zakłócają korzystanie 
z nieruchomości sąsiednich ponad 
przeciętną miarę, wynikającą ze 
społeczno-gospodarczego 
przeznaczenia nieruchomości 
i stosunków miejscowych. Aby 
właściwie ocenić negatywne 
oddziaływanie, należy posługiwać się 
miarą obiektywną, a nie tylko 
subiektywnymi odczuciami. Chcąc 
wyjaśnić zaistniałą sytuację, 
właściciel lokalu lub wspólnota 
powinni wystosować do właściciela 
balkonu wezwanie do zaprzestania 
naruszeń prawa własności. 
W przypadku niezastosowania się do 
wezwania należy wystąpić na drogę 
postępowania sądowego 
z powództwem negatoryjnym.  

Mateusz Górski
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wspólnotafinanse

odsetki  
za nieterMinowe zaliczki

Nieterminowe 
uiszczanie opłat 
związanych 
z kosztami zarządu 
nieruchomością 
wspólną jest 
częstym zjawiskiem 
związanym 
z prowadzeniem 
spraw wspólnot 
mieszkaniowych. 
W przypadku 
opóźnienia 
naturalne jest 
poszukiwanie 
odpowiedzi  
na pytanie, czy 
dłużnik może 
zostać obciążony 
obowiązkiem 
zapłaty odsetek 
za opóźnienie 
w uiszczaniu 
czynszu. 
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Nieruchomością wspólną jest 
grunt oraz części budynku 
i urządzenia, które nie służą 
wyłącznie do użytku właścicie-

li lokali. Grunt to element zasadniczy nie-
ruchomości wspólnej. W praktyce pojęcie 
gruntu uwarunkowane jest, w przypadku 
przytoczonej definicji, istnieniem nierucho-
mości zabudowanej jednym lub kilkoma bu-
dynkami z samodzielnymi lokalami. 
Za współwłasność właścicieli lokali uwa-
ża się te „części budynku i inne urządzenia, 
które nie są odrębnymi lokalami (miesz-
kalnymi lub użytkowymi) należącymi do 
właścicieli wyodrębnionych lokali i dotych-
czasowego właściciela nieruchomości, i które 
nie służą wyłącznie do użytku tych właści-
cieli ze względu na należące do nich lokale. 
Współwłasność taką stanowią np. służące 
do wspólnego użytku właścicieli lokali klat-
ki schodowe, korytarze, pomieszczenia go-
spodarcze o specjalnym przeznaczeniu, jak 
pralnie, suszarnie, przechowalnie wózków 
dziecięcych itp.” (wyrok Sądu Najwyższego 
– Izba Cywilna z 2 grudnia 1998 r., sygn. akt 
I CKN 903/97).

Naczelna zasada
Ustawa z 24 czerwca 1994 r. o własności lo-
kali (Dz.U. z 2020 r. poz. 532 ze zm., dalej: 
uwl) wprowadza naczelną zasadę, że kosz-
ty utrzymania nieruchomości wspólnej 
w pierwszej kolejności należy finansować 
z przychodów i pożytków, które nierucho-
mość wspólna przynosi. Jeśli koszty te prze-
kraczają otrzymywane sumy (lub takich sum 
nie ma), współwłaściciele zobowiązani są do 
uczestniczenia w kosztach. 
Co istotne, współwłaściciele nie ponoszą 
kosztów w równej wysokości. Doktryna wy-
jaśnia takie podejście, wskazując, że „przepis 
(art. 12 ust 2 uwl – przyp. red.) nie może być 
rozumiany jako będący podstawą do określe-
nia w sposób jednakowy wysokości zaliczek 
na koszty zarządu nieruchomością wspól-
ną w tym znaczeniu, że zaliczki te mają być 
ustalone w jednakowej dla wszystkich wy-
sokości. Równość uprawnień i obowiązków 
(…) nie może bowiem być rozumiana jako 
tożsama z obciążeniem wszystkich zobo-
wiązanych obowiązkiem uiszczenia zaliczek 
w jednakowej kwotowo wysokości, a więc 
w oderwaniu od faktycznych, częstokroć 
nader zróżnicowanych, wydatków związa-
nych z utrzymaniem poszczególnych katego-
rii lokali” (A. Doliwa, „Komentarz do ustawy 

o własności lokali” [w:] „Prawo mieszkanio-
we. Komentarz”, Warszawa 2015). 
W praktyce może występować taka sytu-
acja, kiedy dany lokal lub grupa lokali może, 
w związku z prowadzoną na ich powierzch-
ni działalnością, wymagać większego użycia 
dostarczanych do części wspólnej mediów. 
Gdyby zasada z art. 12 ust. 2 uwl była nie-
modyfikowalna, właściciele innych lokali 
dokładaliby się do kosztów mediów związa-
nych z działalnością wspomnianego lokalu 
lub grupy lokali. Natomiast ustawodawca na 
podstawie art. 12 ust. 3 uwl umożliwił uchwa-
łą właścicieli lokali ustalenie zwiększenia 
obciążenia (np. kosztami) właścicieli loka-
li w sytuacji, gdy jest to uzasadnione sposo-
bem korzystania przez nich ze swoich lokali. 
Art. 13 uwl, w celu podkreślenia i wzajemne-
go uzupełnienia w stosunku do art. 12 uwl, 
wymienia szereg obowiązków właściciela 
związanych z utrzymaniem lokalu, ale rów-
nież i nieruchomości wspólnej. Jednym z nich 
jest konieczność uczestniczenia w kosztach 
zarządu związanych z utrzymaniem nieru-
chomości wspólnej. 
Omawiany akt prawny wymienia katalog 
otwarty tych kosztów, listując przykłado-
we tytuły oraz cele. Jak już wspomniano, ka-
talog ma charakter otwarty. Wskazuje się, że 
art. 14 uwl „pozwala uznać, że do kosztów za-
rządu nieruchomością wspólną można kwa-fo
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W przypadku umów 
zawieranych indywidualnie 
z dostawcami mediów 
(przez właścicieli lokali 
i dotyczących wyłącznie 
dostarczania usługi do 
ich lokali) wspólnota 
mieszkaniowa nie jest 
uprawniona do pobierania 
odsetek w przypadku 
opóźnienie w zapłacie, 
nawet gdy pełni funkcję 
pośrednika pomiędzy 
dostawcą mediów i ich 
klientami.
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lifikować także inne koszty, o ile oczywiście 
są one ponoszone w celu dokonywania czyn-
ności w ramach zarządu nieruchomością 
wspólną” (J. Zębala, [w:] „Ustawa o własności 
lokali. Komentarz”, red. Konrad Osajda, War-
szawa 2020). 

Opłaty za dostawę energii
Z punktu widzenia niniejszego opracowa-
nia warta rozważenia jest sprawa dotyczą-
ca opłaty za dostawę energii elektrycznej 
i cieplnej, gazu i wody (art. 14 pkt 2 uwl). Jeżeli 
chodzi o koszty związane z konkretnymi lo-
kalami, to często właściciele ponoszą koszty 
związane z dostarczaniem np. energii elek-
trycznej na podstawie umów zawieranych 
bezpośrednio z dostawcami usług. Nie są to 
natomiast koszty związane z nieruchomo-
ścią wspólną. 

W piśmiennictwie podkreśla się kwestię ist-
nienia mierników w nieruchomości, które 
obliczałyby ilość wykorzystywanej energii 
przez konkretne lokale na ich wewnętrzny 
użytek. W razie ich braku powstaje praktycz-
ny problem z obliczaniem wysokości realne-
go zużycia energii. Sąd Najwyższy w uchwale 
z 19 maja 2006 r. (sygn. akt III CZP 28/06) wy-
jaśnił, że „wspólnota mieszkaniowa obej-
mująca właścicieli lokali, w których nie ma 
liczników pomiaru energii cieplnej, może 
podjąć uchwałę wyrażającą zgodę na ustale-
nie przez zarząd części kosztów związanych 
z eksploatacją instalacji cieplnej służącej do 
użytku właścicieli poszczególnych lokali”. 
Wśród ekspertów pytaniem otwartym po-
zostaje sposób ustalenia alternatywnego 
monitorowania zużycia. Proponowane jest 
przede wszystkim stosowanie rozwiązań 
umożliwiających dokonywanie innych, ale 
maksymalnie dokładnych, obliczeń zużycia 
mediów. „W odniesieniu do energii cieplnej 
miernikiem najbardziej adekwatnym wydaje 
się kubatura lokalu, gdyż to na jej podstawie 
obliczana jest zwykle optymalna moc po-
trzebna do utrzymania prawidłowej tempe-
ratury pomieszczeń. Stosując ten parametr, 

zarząd wspólnoty powinien obliczyć stawkę 
opłaty należną za każdy m sześć. pomiesz-
czenia i na tej podstawie obliczyć wartości 
należne od właścicieli poszczególnych loka-
li” (J. Zębala, [w:] „Ustawa o własności lokali. 
Komentarz”, red. Konrad Osajda, Warszawa 
2020). 
Artykuł 15 uwl określa sposób uiszczania 
kosztów zarządu. Treścią tego przepisu usta-
wodawca uregulował, że koszty będą pono-
szone jako zaliczki w formie bieżących opłat, 
płatne z góry do 10 dnia każdego miesiąca. 
„Wysokość opłaty, o której mowa, właścicie-
le powinni określić w uchwale (…) przy czym 
nie może ona być niższa niż kwota ustalo-
na jako iloczyn sumy całkowitych kosztów 
miesięcznych (lub rocznych) zarządzania 
nieruchomością wspólną i wielkości udzia-
łu, jakim dany właściciel lokalu dysponuje 

w nieruchomości wspólnej (…). Niedopusz-
czalne jest obliczanie miesięcznej zaliczki 
przez przyjęcie iloczynu kosztów miesięcz-
nych utrzymania nieruchomości wspólnej 
i powierzchni (w mkw) mieszkania (lokalu 
o innym przeznaczeniu)” (A. Doliwa, „Ko-
mentarz do ustawy o własności lokali” [w:] 
„Prawo mieszkaniowe. Komentarz”, Warsza-
wa 2015).

Nieterminowe wpłaty 
Z racji tego, że uwl wskazuje termin płatno-
ści zaliczek na koszty zarządu, zasadne jest 
pytanie, czy w razie nieuiszczenia zaliczki 
w terminie wspólnota może żądać zapłaty 
odsetek. W odpowiedzi na to pytanie trzeba 
odwołać się do przepisów ogólnych. „W przy-
padku zaniechania płatności w terminie 
określonym w art. 15 ust. 1 (…), wspólnota bę-
dzie uprawniona do żądania odsetek od wła-
ściciela lokalu, który spóźnił się z płatnością 
na zasadach ogólnych, wynikających z art. 
481 § 1 kc” (J. Zębala, [w:] „Ustawa o własno-
ści lokali. Komentarz”, red. Konrad Osajda, 
Warszawa 2020). 
W praktyce oznacza to, że opóźnienie w za-
płacie zaliczki skutkować będzie powstaniem 
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praktyczny problem z obliczaniem wysokości realnego zużycia energii.
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roszczenia o zapłatę odsetek (w wysokości 
ustawowej, chyba że wspólnota mieszkanio-
wa ustali w tym zakresie modyfikacje). Wska-
zuje się, że wspólnocie przysługuje także 
uprawnienie do ustalenia, w granicach okre-
ślonych przepisami prawa, wysokości docho-
dzonych odsetek. Wspólnota mieszkaniowa 
może również w uchwale ustalić inną (ale 
zgodną z prawem wysokość odsetek) albo za-
niechać ich pobierania. Jak wskazał Sąd Ape-
lacyjny w Warszawie w wyroku z 16 stycznia 
2013 r. (sygn. akt VI A Ca 1048/12): „Dopiero 
(…) w braku uchwały wspólnoty w przedmio-
cie naliczania odsetek (zarówno pozytywnej 
określającej stopę procentową i zasady ich 
naliczania, ani też negatywnej wyłączającej 
możliwość ich naliczania), należą się odsetki 
ustawowe (art. 481 § 1 i 2 kc)”. 
Reasumując, w przypadku zaliczek na koszty 
zarządu istnieje zasadne wydaje się stwier-
dzenie, że istnieje prawna możliwości żą-
dania przez wspólnotę zapłaty odsetek za 
opóźnienie w uiszczaniu zaliczek. Wspól-
nota może podjąć próbę prawnego uregulo-
wania wysokości tych odsetek lub podjąć 
decyzję o ich niedochodzeniu, przy czym 
takowe ustalenie powinno zostać podję-
te w ramach uchwały wspólnoty (jako pew-
na forma przyzwolenia od właścicieli lokali 
tworzących wspólnotę). Co istotne, brak ta-
kiej uchwały nie stanowi od razu, że nie ma 
możliwości żądania zapłaty odsetek. Fakt 
istnienia lub nieistnienia uchwały odnosi 
się do ewentualnej wysokości odsetek, nato-
miast samo roszczenie wynika bezpośrednio 
z przepisów powszechnie obowiązujących. 

Indywidualne świadczenia
Nadmienić natomiast należy, że powyższa 
zasada znajduje swoje uzupełnienia w róż-
nych przypadkach. Interesujące stanowi-
sko przedstawił Sąd Apelacyjny w Gdańsku 
w wyroku z 21 marca 2021 r. (sygn. akt I ACa 
1592/11), w treści którego stwierdził, że „za-
skarżona części (uchwały – przyp. red.) była 
niedopuszczalną, jako nakładającą obowią-
zek uiszczania odsetek w przypadku nieter-
minowego uiszczania opłat stanowiących 
indywidualne świadczenia do konkretnych 
lokali, a w rezultacie niezgodna z (…) powoła-
nymi wyżej przepisami ustawy o własności 
lokali”. 
Sąd słusznie zauważył, że w przypadku 
umów zawieranych indywidualnie z dostaw-
cami mediów (przez właścicieli lokali i doty-
czących wyłącznie dostarczania usługi do 

ich lokali) wspólnota mieszkaniowa nie jest 
uprawniona do pobierania odsetek w przy-
padku opóźnienie w zapłacie, nawet gdy peł-
ni funkcję pośrednika pomiędzy dostawcą 
mediów i ich klientami, tj. właścicielami lo-
kali we wspólnocie. Próbując wywieść wnio-
sek uzupełniający – gdyby media dotyczyły 
części wspólnej, to wspólnota byłaby upraw-
niona do pobierania odsetek za opóźnie-
nie (ponieważ dotyczyłoby to bezpośrednio 
kosztów zarządu nieruchomością).
Problematyka opóźnienia w zapłacie zali-
czek jest zagadnieniem wielowątkowym, 
zależnym od danego stanu faktycznego. 
Wspólnotom mieszkaniowym towarzyszy 
specyfika ich działalności, uwarunkowana 
szeregiem okoliczności. Próba przeniesienia 
przytoczonych kwestii na konkretne zda-
rzenie powinna zostać poprzedzona anali-
zą tych czynników, które mogą mieć wpływ 
na dalsze osadzenie realiów w stosunku do 
przepisów regulujących kwestię zasad pono-
szenia kosztów zarządu w ramach wspólno-
ty mieszkaniowej.   

Jakub Gil 
radca prawny 

Istnieje prawna możliwość 
żądania przez wspólnotę 
zapłaty odsetek za opóźnienie 
w uiszczaniu zaliczek. 
Wspólnota może podjąć próbę 
prawnego uregulowania 
wysokości tych odsetek 
lub podjąć decyzję o ich 
niedochodzeniu, przy czym 
takowe ustalenie powinno 
zostać podjęte w ramach 
uchwały wspólnoty (jako 
pewna forma przyzwolenia  
od właścicieli lokali tworzących 
wspólnotę).
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wydatki poniesione w czasie epidemii 
generują szereg wątpliwości podatko-
wych. Najbardziej typowym proble-

mem jest możliwość uznania ich jako koszt 
uzyskania przychodu. 
Kosztami uzyskania przychodów (dalej: kup) 
są koszty poniesione w celu osiągnięcia przy-
chodów lub zachowania albo zabezpieczenia 
źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów 
wymienionych w art. 23 (art. 22 ust. 1 usta-
wy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku docho-
dowym od osób fizycznych, Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1426 z zm., dalej: ustawa o PIT).
Wydatek może zostać zaliczony do kup, jeżeli 
spełnia następujące warunki:
•  został faktycznie poniesiony przez podat-

nika,
•  służy osiągnięciu przychodu, czyli został 

poniesiony w celu jego osiągnięcia lub za-
chowania

Pandemia COVID-19 zmieniła 
m.in. sposób prowadzenia 
biznesu i wydatki z nim 
związane. Obecnie  
pracodawcy zobowiązani są  
do przestrzegania zasad reżimu 
sanitarnego. Powoduje to, że 
niezbędne są np. maseczki, płyn 
do dezynfekcji, czy też inny 
asortyment mający na celu 
zapobieganie rozprzestrzenianiu 
się koronawirusa. Niektóre 
podmioty zapewniają nawet 
swoim pracownikom darmowe 
testy na koronawirusa.  
Jak rozliczyć wydatki?

rozliczenie koronawirusowych 
wydatków

albo zabezpieczenia źródła przychodów,
•  nie jest wyłączony z kosztów uzyskania przychodów w art. 23 ust. 1 

ustawy o PIT 
•  został właściwie udokumentowany.
Warunki te zostały wypracowane w orzecznictwie administracyj-
nym, co podkreślono dodatkowo w Objaśnieniach podatkowych z 21 
lipca 2020 r. w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku 
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu 
COVID-19 (dalej: objaśnienia).

Koszty okołoepidemiczne
Wiele organizacji chce zapewnić komfortowe i bezpieczne warunki 
pracy dla swoich pracowników w miejscu pracy, jak też dla osób od-
wiedzających. W tym celu niezbędny jest zakup określonego asorty-
mentu.
Zakupy takie, jak też inne mające na celu zapobieganie rozprzestrze-
nianiu się COVID-19, mogą zostać uznane za kup nabywcy po speł-
nieniu odpowiednich przesłanek. Zgodnie z objaśnieniami, jeżeli 
przedsiębiorca ponosi wydatki, które wynikają z obowiązku w za-
kresie bezpieczeństwa i higieny pracy (prowadzenia działalności go-

wspólnotafinanse
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spodarczej) albo wytycznych lub zaleceń 
organów (instytucji) kompetentnych w ob-
szarze bezpieczeństwa sanitarnego, albo 
własnej decyzji i racjonalnego przeciwdzia-
łania zagrożeniu epidemicznemu (epidemii), 
to takie wydatki stanowią koszt uzyska-
nia przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 
(Dz.U. z 1992 r. Nr 21 poz. 86) i art. 22 ust. 1 
ustawy PIT, o ile zostały właściwie udoku-
mentowane. Jako przykład takich wydatków 
można wskazać zakup maseczek ochronnych 
dla pracowników, przyłbic czy sfinansowanie 
pracownikom testów na koronawirusa.
Powyższe potwierdza, że nawet sfinansowa-
nie testów na koronawirusa swoim pracow-
nikom może być uznane za kup pracodawcy. 
Oznacza to, że nawet wydatek niewynika-
jący z obowiązków prawnych nałożonych na 
dany podmiot może zostać uznany za kup po 
spełnieniu określonych przesłanek. 

Koszty sprzed epidemii
Jeśli podatnik poniósł określone koszty 
w związku ze swoją działalnością gospodar-
czą np. opłacił szkolenia dla pracowników, 
które zostały następnie odwołane z uwagi 
na ogłoszenie stanu epidemii, to koszt taki 
może zostać uznany za kup przez podatnika 
(przykład 27 objaśnień).

Zwrot wydatków
Obecna sytuacja spowodowała, że większość 
osób wykonuje swoje obowiązki z domu. 
W związku z tym wiele z nich musiało stwo-
rzyć w swoich domach/mieszkaniach miejsca 
do pracy. Taka adaptacja wiąże się z zakupem 
wyposażenia (np. fotel biurowy) i określony-
mi kosztami. Część pracodawców uznała, że 
zrefunduje zakup wyposażenia pracowniko-
wi. Tym samym pojawiły się wątpliwości po-
datkowe, czy pracownik otrzymuje przychód 
w związku z taką refundacją.
W świetle interpretacji indywidualnej Dy-
rektora Krajowej Informacji Skarbowej 
z 3 grudnia 2020 r., sygn. 0113-KDIPT2-
3.4011.725.2020.2.KS, w przypadku kiedy 
pracodawca poleci pracownikowi pracę zdal-
ną, zwrot kosztów nie będzie przychodem 
dla pracownika. Narzędzia i materiały po-
trzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz 
obsługę logistyczną pracy zdalnej zapew-
nia pracodawca. Jednakże przy wykonywa-
niu pracy zdalnej pracownik może używać 
narzędzi lub materiałów niezapewnionych 
przez pracodawcę pod warunkiem, że umoż-
liwia to poszanowanie i ochronę informacji 

poufnych i innych tajemnic prawnie chro-
nionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa 
lub danych osobowych, a także informacji, 
których ujawnienie mogłoby narazić praco-
dawcę na szkodę. 
W sytuacji zlecenia pracy zdalnej obowiąz-
kiem pracodawcy jest zapewnienie pracow-
nikowi narzędzi i materiałów potrzebnych 
do pracy zdalnej – na gruncie ustawy PIT 
nie powstanie z tego tytułu przychód po 
stronie pracownika. Co istotne, bez zna-
czenia pozostaje sposób zapewnienia na-
rzędzi i materiałów, tj. czy nastąpi w formie 
rzeczowej, czy też poprzez wypłatę świad-
czenia za używanie własnych materiałów 
i narzędzi pracownika. 
W przypadku pracowników, którzy wyko-
nują pracę zdalną w związku z występowa-
niem zagrożenia epidemicznego, otrzymany 
zwrot kosztów zakupu krzesła nie bę-
dzie skutkował powstaniem po ich stronie 
przychodów w rozumieniu ustawy o PIT, 
a w konsekwencji na pracodawcy nie będą 
ciążyły w tym zakresie obowiązki płatnika. 

Nieodpłatne testy
Co istotne, w przypadkach, gdy np. praco-
dawca zaoferuje pracownikowi nieodpłatne 
testy na koronawirusa lub przekaże ma-
seczki ochronne, to takie zdarzenie również 
nie spowoduje powstania po stronie pra-
cownika przychodu. 
„Dostarczenie środków ochronnych, czy 
wykonywanie testów zapobiega niekon-
trolowanemu rozprzestrzeniania się cho-
roby, niweluje niepożądaną przez każdego 
pracodawcę absencję pracowników i jest 
istotne dla terminowego wywiązania się 
pracodawcy z zawartych kontraktów. 
W takim przypadku nie jest zatem rozpo-
znawany przychód po stronie pracownika” 
(fragment objaśnień).
Reasumując, tym razem ustawodawca wy-
ciągnął pomocną dłoń do podatników, two-
rząc objaśnienia podatkowe poświęcone 
tematyce podatkowej, w związku z poja-
wieniem się tzw. koronawirusa. Objaśnienia 
dostępne są pod adresem www.gov.pl/web/
finanse/objasnienia-podatkowe-covid.   

W sytuacji 
zlecenia 
pracy zdalnej 
obowiązkiem 
pracodawcy 
jest zapewnienie 
pracownikowi 
narzędzi 
i materiałów 
potrzebnych 
do pracy zdalnej 
– na gruncie 
ustawy PIT 
nie powstanie 
z tego tytułu 
przychód 
po stronie 
pracownika.

Rafał Polit
konsultant 
podatkowy
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n
ieruchomość została zajęta przez ko-
mornika sądowego, a zarząd na mocy 
postanowienia sądu został powierzony 
zarządcy nieruchomości. Zarządca nie 

ma podpisanej umowy na zarządzanie nieru-
chomością. Działa na podstawie postanowie-
nia sądu o powierzeniu zarządu, a jego prawa 
i obowiązki regulują przepisy ustawy z 17 li-
stopada 1964 r. – Kodeks postępowania cy-
wilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575). 

zarządca wyznaczony  
Przez sąd a Vat
Zarządca na mocy postanowienia sądu zarządza nieruchomością 
zabudowaną budynkiem biurowym. Czy w związku z tym 
zobowiązany jest uiszczać VAT z tytułu czynszów najmu,  
jakie pobiera zamiast właściciela nieruchomości?

wspólnotafinanse

Zarządca pobiera należności z tytułu czyn-
szu najmu zamiast dłużnika. Może on żądać 
wynagrodzenia oraz zwrotu wydatków, któ-
re poniósł w związku z zarządem z własnych 
funduszów. Wysokość wynagrodzenia jest 
określana przez sąd odpowiednio do nakładu 
pracy i dochodowości nieruchomości. Wyna-
grodzenie zarządcy pokrywane jest z przy-
chodów z nieruchomości. Zarządca wystawia 
faktury na właściciela nieruchomości obej-
mujące wynagrodzenie w wysokości, którą 
zaproponował w postępowaniu o ustanowie-
nie go zarządcą przez sąd.
Czy wyznaczony przez sąd zarządca nie-
ruchomości jest podatnikiem podatku VAT 
w zakresie należności z tytułu czynszów 
najmu, jakie pobiera zamiast właściciela nie-
ruchomości? Czy w związku z tym jest zo-
bowiązany do wystawiania faktur VAT we 
własnym imieniu i na własny rachunek, roz-
liczania podatku VAT? 

Podstawa prawna działania
Podstawę prawną działalności zarządcy są-
dowego wyznaczonego w postępowaniu eg-
zekucyjnym regulują art. 933-941 ustawy 
z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowa-
nia cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1575, da-
lej: kpc). 
Po ustanowieniu zarządcy komornik wzywa 
wskazane przez wierzyciela osoby, aby przy-
padające od nich tak zaległe, jak i przyszłe 
świadczenia, które stanowią dochód z nieru-
chomości, uiszczały do rąk zarządcy. W we-
zwaniu należy uprzedzić, że uiszczenie do 

Zarządca działa wobec osób 
trzecich we własnym imieniu, 
lecz na rzecz właściciela 
nieruchomości, co do której 
został ustanowiony zarząd. 
Pobiera jedynie opłaty 
czynszowe na rachunek 
właściciela nieruchomości, 
a zatem kwoty wpłacane przez 
najemcę tytułem czynszu 
stanowią wynagrodzenie 
właściciela nieruchomości, i to 
on jest podatnikiem podatku 
VAT z tytułu świadczonych 
usług najmu.
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rąk dłużnika będzie bezskuteczne w stosun-
ku do wierzyciela (art. 934 kpc).
Zarządca zajętej nieruchomości zobowiąza-
ny jest wykonywać czynności potrzebne do 
prowadzenia prawidłowej gospodarki. Ma on 
prawo pobierać zamiast dłużnika wszelkie 
pożytki z nieruchomości, spieniężać je w gra-
nicach zwykłego zarządu oraz prowadzić 
sprawy, które przy wykonywaniu takiego za-
rządu okażą się potrzebne.
Zarządcy wolno zaciągać tylko takie zo-
bowiązania, które mogą być zaspokojone 
z dochodów z nieruchomości i są gospodar-
czo uzasadnione (art. 935 § 2 kpc). Czynno-
ści przekraczające zakres zwykłego zarządu 
zarządca może wykonywać tylko za zgodą 
stron, a w przypadku jej braku – za zezwo-
leniem sądu, który przed wydaniem posta-
nowienia wysłucha wierzyciela, dłużnika 
i zarządcę, chyba że zwłoka groziłaby szkodą 
(art. 935 § 3 kpc).
Zarząd nie ma wpływu na umowy najmu 
lub dzierżawy obowiązujące w chwili je-
go ustanowienia. Zarządcy wolno jednak 
wypowiadać tego rodzaju umowy z zacho-
waniem obowiązujących przepisów oraz 
zawierać umowy na czas przyjęty przez 
zwyczaj miejscowy. Do wydzierżawiania 
nieruchomości wymagana jest zgoda stron, 
a w przypadku jej braku – zezwolenie sądu 
(art. 936 kpc). 
Zarządca może żądać wynagrodzenia oraz 
zwrotu wydatków, które w związku z zarzą-
dem poniósł z własnych funduszów. 
Zgodnie z art. 940 kpc z dochodów z nieru-
chomości zarządca pokrywa w następującej 
kolejności:
1)  koszty egzekucji wraz ze swoim wynagro-

dzeniem oraz zwrot własnych wydatków,
2)  bieżące należności pracowników zatrud-

nionych w nieruchomości lub w przed-
siębiorstwach znajdujących się na niej 
i należących do dłużnika,

3)  bieżąco przypadające w toku zarządu ali-
menty przyznane wykonalnym wyrokiem 
sądowym od dłużnika. Uprawnienie to nie 
przysługuje członkom rodziny dłużnika 
pozostającym z nim we wspólnym gospo-
darstwie domowym w chwili wszczęcia 
egzekucji,

4)  bieżące należności podatkowe z nierucho-
mości oraz bieżące należności z tytułu 
ubezpieczenia społecznego pracowników 
wymienionych w pkt 2,

5)  zobowiązania związane z wykonywaniem 
zarządu,

6)  należności z tytułu ubezpieczenia nieru-
chomości, jej przynależności i pożytków.

Zarządca jak pośrednik
Zarządca działa wobec osób trzecich we wła-
snym imieniu, lecz na rzecz właściciela nie-
ruchomości, co do której został ustanowiony 
zarząd. Pobiera jedynie opłaty czynszowe na 
rachunek właściciela nieruchomości, a za-
tem kwoty wpłacane przez najemcę tytułem 
czynszu stanowią wynagrodzenie właścicie-
la nieruchomości, i to on jest podatnikiem 
podatku VAT z tytułu świadczonych usług 
najmu. Na skutek ustanowienia zarządu wła-
ściciel nieruchomości nie traci bowiem prawa 
własności swego majątku i prawa pobierania 
z niego pożytków. Zarządca jedynie zarzą-
dza tymi przychodami zgodnie z art. 940 
kpc, będąc niejako pośrednikiem w świad-
czeniu usług najmu, które to usługi nadal 
świadczy właściciel nieruchomości.

Powstanie obowiązku podatkowego
Należnościami z tytułu czynszu najmu nie-
ruchomości zarządzanej przez zarządcę są-
dowego są kwoty pochodzące z usług najmu. 
W związku z tym to na właścicielu spoczywa 
obowiązek rozliczenia podatku VAT. Z tego 
względu u zarządcy nieruchomości nie po-
wstaje obowiązek podatkowy i zarządca nie 
powinien wystawiać we własnym imieniu 
i na własny rachunek faktur dokumentują-
cych usługi najmu. 
Zarządca, nie będąc właścicielem nierucho-
mości, nie jest władny świadczyć usług jej 
najmu, a tylko z mocy decyzji sądu zarzą-
dza nieruchomością, w tym pobiera pożytki 
w imieniu dłużnika i wydatkuje je zgodnie 
z art. 940 kpc. 
Ustanowienie zarządcy nie ogranicza w żad-
nym razie prawa własności nieruchomości, 
a tylko ogranicza prawo do rozporządzania 
nieruchomością. Zarządca wykonuje czyn-
ności, do których jest uprawniony i zobowią-
zany zgodnie z powołanymi przepisami kpc 
we własnym imieniu, ale na rzecz właściciela 
nieruchomości. Za wykonywanie tych czyn-
ności pobiera wynagrodzenie, które stanowi 
podstawę opodatkowania podatkiem VAT.    

Marcin Szymankiewicz 
doradca podatkowy
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pulsmiastapulsmiasta

p o D g r z e w a n e  p r z y s t a n k i
Osiem wiat przystankowych w Rzeszowie, wybudowa-

nych w ub.r., wyposażono w panele fotowoltaiczne. Dzięki 

temu, gdy temperatura spada poniżej zera, przystanek 

jest ogrzewany, co bardzo zwiększa komfort pasażerów 

oczekujących na autobus. Taką opcję oferują m.in. wiaty: 

Langiewicza Park 04, Chmaja/Langiewicza 01 i 02, 

Chmaja Bloki 03, Langiewicza/Hoffmanowej 01, Krzyża-

nowskiego/Armii Krajo-

wej 04. Rozwiązanie to 

urzędnicy podpatrzyli 

w Dubaju, gdzie przy-

stanki komunikacji 

miejskiej są klimaty-

zowane. Najstar-

szy podgrzewany 

rzeszowski 

przystanek ma już 

5 lat. 

r a t u j M y  p t a k i !

W  połowie stycznia Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP) opublikowało nową edycję spisu 

zagrożonych gatunków pod koniec 2020 r. W ciągu 200 lat obserwacji w Polsce wymarło 16 gatunków 

ptaków, a 47 kolejnych jest zagrożonych. To o 30 proc. więcej niż w poprzednim spisie z 2002 r. Obecnie 

12 gatunków ptaków uznaje się za krytycznie zagrożone (CR), 10 za zagrożone (EN), a 25 za narażone (UV). Wśród 

gatunków krytycznie zagrożonych jest m.in. kraska, świstun, rycyk, rybitwa czubata, błotniak zbożowy, dzierzba 

czarnoczelna. Na listę zagrożonych trafiły też lepiej znane gatunki, np. gawron, słowik szary, mewa siwa, czajka, 

przepiórka. Wiele z nich z konieczności szuka miejsca do życia w miastach.
www.dziennikwschodni.pl

Monitorujemy
Coraz więcej spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych instaluje kamery, by eliminować akty wandali-

zmu wobec mienia wspólnego oraz lepiej nadzorować segregację odpadów. Lubelskie spółdzielnie 

„Czechów” i „Kwatera” zainstalowały monitoring przy wiatach śmietnikowych, które były podpalane. 

Zdarzało się też, że śmieci do kontenerów podrzucali obcy ludzie. Z kolei jedna ze wspólnot w lubel-

skiej dzielnicy „Czuby” zainstalowała kamery, by chronić przed wandalami wewnętrzny dziedziniec. 

W Janowie Lubelskim kamery są ruchome – umieszcza się je niezapowiedzianie przy różnych 

wiatach śmietnikowych. Bardziej nietypową metodę wybrała spółdzielnia „Kolejarz” w Białej Podla-

skiej, która zarządziła, że śmieci można wyrzucać tylko w obecności jej pracownika, wyłącznie 

w określonych godzinach (od 6.30 do 7.30 oraz od 17 do 18 w dni powszednie, w soboty od 17 do 18). 
www.dziennikwschodni.pl, „Gazeta Wyborcza” 

szaberplac
Plac Zamkowy w Nakle – XIII-wiecznym 

królewskim mieście nad Notecią – będzie 

mniej zatłoczony dzięki przeniesieniu 

targowiska w nowe miejsce. Miasto otrzy-

ma 4,2 mln zł z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych na urządzenie 

targowiska z prawdziwego zdarzenia. 

Usytuowanie inwestycji zostało poprzedzo-

ne licznymi lokalnymi konsultacjami. 

„Planujemy, że część handlowo-usługowa 

będzie pracowała do południa, a potem 

teren będzie wzmocnieniem parkingowym 

całego obszaru” mówi burmistrz Sławomir 

Napierała. Nazwa szaberplac, jak tradycyj-

nie mieszkańcy nazywają miejsce handlo-

wania, zapewne przeniesie się wraz 

z lokalizacją targowiska.
Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”
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W zakładce ZIELEŃ na portalu mapa.um.warszawa.

pl można zapoznać się z informacjami dotyczący-

mi miejskiej zieleni. W stolicy rośnie ok. 9 mln 

drzew. Ich gatunki zaznaczone są na mapie kolorami. W przy-

szłości na mapie znajdą się także krzewy i trawniki oraz 

dodatkowa informacja o właścicielu danego terenu (miejski 

czy prywatny). W zakładce „Wiem o wycince” możemy 

rozpoznać drzewa przeznaczone do wycinki. Są też dane 

o nowych nasadzeniach.
www.mapa.um.warszawa.pl

ż e l a z k o
Jedna z najbardziej rozpoznawal-

nych kamienic Poznania stoi na 

trójkątnej działce przy zbiegu ul. 

Ogrodowej i ul. Krysiewicza. Przypo-

mina kształ tem żelazko. Powstała 

121 lat temu, ale 10 lat temu 

konieczna była rozbiórka kamienicy. 

Po ostatniej rekonstrukcji „Żelazko” 

znów zachwyca neorenesansową 

architekturą. Imponujący wygląd 

i zastosowane nowoczesne rozwią-

zania technologiczne przyniosły 

kamienicy nagrody: Architecture 

Budma Award 2020 (za estetykę 

budynku, jakość wykonania i funk-

cjonalność obiektu) oraz TOP Builder 

2020 (dla budynku mieszkalno-usłu-

gowego).
www.bryla.pl

M o s t
Ponad 10 miesięcy trwa już przebu-

dowa mostu w Toruniu. Prace nie 

zostały przerwane nawet w czasie 

zimowych mrozów. Przeprawa 

powinna być gotowa pod koniec roku. 
www.pomorska.pl

D r o ż s z e  
p a r k o w a n i e
Nadszarpnięte pandemią budżety 

miejskie szukają pieniędzy gdzie się 

da, np. podwyższając opłaty za 

parkowanie. W Gliwicach godzina 

postoju w SPP kosztuje od niedawna 

3 zł (na starówce) i 2 zł nieco dalej od 

centrum. Wprowadzono opłatę 

(300 zł) za drugi pojazd abonamento-

wy i zdecydowano o ograniczeniu do 

dwóch abonamentów parkingowych 

na jeden adres. W Lublinie od czerwca 

zacznie funkcjonować nowa podstre-

fa płatnego parkowania. 
Pismo Samorządu terytorialnego „Wspólnota”
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M a p a  z i e l e n i

Niedźwiadki na białostockich ulicach pojawią się latem. 

Będzie ich osiem. Staną w charakterystycznych miejscach 

miasta, ważnych ze względów historycznych lub kulturo-

wych. Pomysł ustawienia niewysokich rzeźb został zgłoszo-

ny do Budżetu Obywatelskiego 2018. Realizację projektu 

opóźniła m.in. pandemia. Obecnie trwa druga edycja konkur-

su. Do 1 kwietnia br. rzeźbia-

rze, architekci, plastycy 

mogą składać w Refera-

cie Promocji i Turystyki 

Urzędu Miejskiego 

projekty figurek. Misie 

powinny mieć 50-80 cm 

wysokości. Koszt projektu 

„Białystok WidziMisie” 

to 85 tys. zł. 
www.bialystokonline.pl

wiDziMisie

W  ramach programów dotacyjnych na ochronę 

środowiska Ostrowiec Św. przeznacza z każ-

dym rokiem coraz większą sumę na zmianę 

systemu grzewczego i montaż fotowoltaiki. W 2016 r. 

kwoty wsparcia wyniosły niewiele ponad 65 tys. zł. 

Wnioski na montaż paneli fotowoltaicznych przyjmowane 

są w ratuszu do 30 kwietnia br., natomiast wnioski 

na zmianę ogrzewania do 15 października br.
www.ostrowiecka.pl

chroń środowisko
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9|2019rok XX (271) cena 37,00 zł w tym Vat
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zarządca wybiera księgowość

zarządzanie terenami współwłasnościowymi

najnowsze rozstrzygnięcia uodo

ubezpieczenie  
prac budowlanych

www.wm.info.pl/kongres-zarzadcow
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4|2019rok XX (266) cena 37,00 zł w tym Vat
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PułaPki ustawy 
Przekształceniowej

co z Pana za zarządca? zwalniam Pana! 

jak legalnie zamontować Progi zwalniające

kiedy obiad jest kosztem Podatkowym
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6|2019rok XX (268) cena 37,00 zł w tym Vat
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Skuteczny SpoSób 
na dłużników

nowe Standardy wyceny nieruchomości

technologia Służy bezpieczeńStwu

odpowiedzialność wSpółwłaścicieli lokalu

Nabywca Odbiorca

fo
t. 

El
żb

ie
ta

 S
ob

ól
sk

a



65

fo
t. 

w
 b

ig
u

PORTAL WIEDZY
miesięcznika

PORTAL WIEDZY to kompendium wiedzy zawierające ponad 2000 artykułów,  
komentarzy, aktów prawnych, orzeczeń sądowych, interpretacji podatkowych,  

wzorów dokumentów i innych materiałów uzupełniających zasób informacji  
potrzebnych w zarządzaniu nieruchomościami.

10 ścieżek tematycznych:

✔ Akty prawne ✔ ABC wspólnoty mieszkaniowej ✔ Analizy prawne 
✔ Orzecznictwo ✔ Odpowiedzialność zarządcy ✔ Nieruchomość wspólna

✔ Finanse ✔ Zarządzanie ✔ Technika ✔ Wzory dokumentów
 

PORTAL WIEDZY jest bezpłatnym dodatkiem dla prenumeratorów miesięcznika  
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

 
Więcej informacji na www.wm.info.pl

PRENUMERATA 2021

Zamów już dziś:
www.wm.info.pl              handlowy@municipium.com.pl              tel. (22) 242 80 31
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