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KonseKwencje samowoli remontowej

w przypadKu rodo łatwo o błąd

podczas remontu pamiętaj o ptaKach

segregacja odpadów 
na osiedlu
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Z MYŚLĄ
O ŁATWIEJSZYM
ZARZĄDZANIU

1 Refundacja dostępna ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Projekt współfinansowany w ramach programu ELENA w oparciu o Program 
Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020. Europejski Bank Inwestycyjny i Komisja Europejska, nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania 
prezentowanych powyżej treści. Bezzwrotna premia BGK dostępna dla Klientów spełniających określone warunki. Niniejszy materiał nie stanowi oferty 
w rozumieniu kodeksu cywilnego. BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany 
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 518 782 zł, w całości wpłacony.

Dotacje, premie i preferencyjne kredyty dla wspólnot
mieszkaniowych inwestujących w termomodernizację budynków. 

90% dofinansowania do audytu energetycznego i projektu budowlanego z EBI1

wysokość premii termomodernizacyjnej BGK – nawet do 21% kosztów poniesionych 
na realizację przedsięwzięcia
finansowanie na preferencyjnych warunkach
wsparcie ekspertów i  kompleksową  obsługę

801 380 360
Koszt połączenia wg stawki operatora
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Zdzisław Majewski
Redaktor naczelny 
miesięcznika 
„Wspólnota Mieszkaniowa”

C
eny	za	odbiór	odpadów	komunalnych,	zwłaszcza	po	tym,	jak	skoczyły	

w	górę	–	nie	tylko	tam,	gdzie	są	uzależnione	od	zużycia	wody,	spędza-

ją	sen	z	oczu	decydentom	i	mieszkańcom.	Minister	Klimatu	i	Środowiska	

chce	obniżyć	koszty	funkcjonowania	systemu	zbiórki	śmieci	dla	miesz-

kańców,	a	nowe	prawo	ma	też	podnieść	jakość	ich	zagospodarowania.	Dlatego	

w	najbliższym	czasie	do	sejmu	mają	trafić	kolejne	zmiany	prawa	odpadowego.	

Służyć	ma	temu	wprowadzenie	rezygnacji	z	pięciopojemnikowej	zbiórki	odpadów	

na	terenie	całej	lub	na	części	gminy.	Nowelizacja	ma	pozwolić	Ministrowi	Klima-

tu	i	Środowiska	na	wydawanie	decyzji	odnośnie	odstępstwa	dla	poszczególnych	

gmin	co	do	zakresu	selektywnego	zbierania	odpadów.	Warunkiem	zwolnienia	

byłaby	sytuacja,	gdzie	selektywna	zbiórka	pociągałaby	nieproporcjonalnie	wy-

sokie	koszty	ekonomiczne.

Rząd	zamierza	określić	w	ustawie	śmieciowej	maksymalne	stawki	za	wywóz	

śmieci,	zwłaszcza	w	przypadku	naliczania	odpłat	w	zależności	od	zużytej	wody.	

Nie	wiadomo,	czy	rząd	poprze	wniosek	Warszawy	dotyczący	tego,	aby	miasta	

mogły	dopłacać	do	systemu	zbierania	odpadów,	czemu	sprzeciwiają	się	wszyst-

kie	miasta	zrzeszone	w	Związku	Miast	Polskich.	Zdaniem	samorządowców	do-

płacanie	z	budżetów	byłoby	niesprawiedliwe.	W	istocie	oznaczałoby	dotowanie	

z	pieniędzy	podatników	tych	mieszkańców,	którzy	dziś	płacą	zbyt	mało	albo	nie	

płacą	wcale.

Śmieci	we	wspólnotach	mieszkaniowych	i	spółdzielniach	to	dziś	gorący	temat.	

Dlatego	w	temacie	numeru:	„Segregacja	odpadów	na	osiedlu”	staramy	się	przy-

bliżyć	zarządcom	nieruchomości	różne	jego	aspekty.	Autor	artykułu	odpowiada	

na	pytania,	jak	zorganizować	bezpieczny	i	przyjazny	proces	segregacji	odpadów,	

jak	wprowadzać	monitoring	i	inne	zabezpieczenia	tak,	aby	właściciele	lokali	nie	

ponosili	konsekwencji	związanych	z	nieprzestrzeganiem	zasad	segregacji	przez	

innych	mieszkańców.	Z	kolei	w		artykule	„Kto	odpowiada	za	odpady?”	prawnik	

omawia	aspekty	prawne	związane	z	odpowiedzialnością	za	gospodarkę	odpa-

dami	na	nieruchomości	przez	właścicieli,	wspólnotę,	najemców.	Życzę	Państwu	

przyjemnej	lektury	i	zapraszam	do	współpracy,	czekamy	na	propozycje	ważnych	

i	ciekawych	tematów.



2	 „Wspólnota	Mieszkaniowa”	 Maj	 2021

spistreści

„Wspólnota 
Mieszkaniowa”
nr 5 (231)
zdjęcie okładkowe:  
Elżbieta Sobólska63

5|2021rok XXVI (291) cena 39,00 zł w tym Vat

IS
Sn

 1
42

7-
25

47
 S

w
w

 2
71

1 
P

c
n

 4
90

2 
n

a
k

Ła
D

 5
00

0 
e

G
Z

.

KonseKwencje samowoli remontowej

w przypadKu rodo łatwo o błąd

podczas remontu pamiętaj o ptaKach

segregacja odpadów 
na osiedlu

4  Wspólnota – Elektronicznie

Rozmowa numeru
6  Pandemia wstrzymała projekt termomodernizacji

Temat numeru
10  Segregacja odpadów na osiedlu

Studium przypadku
16  Konsekwencje samowoli remontowej
19  E-mandat
20  Technika trendy

Wspólnota – Technika
22  Podczas remontu pamiętaj o ptakach

Wspólnota – Zarządzanie
26   Zapowiedzi kolejnej nowelizacji ustawy o własności 

lokali
30  Wspólnota w pandemii okiem prawnika

32  Prawo projekty
33  Nowe prawo

Prawo – Analizy
34  W przypadku RODO łatwo o błąd
38   Odpowiedzialność zarządu pełniącego funkcję 

bez wynagrodzenia
42  Kto odpowiada za odpady?
45   Zaleganie z opłatami podstawą wykluczenia 

ze wspólnoty
46   Przekształcenie różnych działek 

ewidencyjnych

Prawo – Orzecznictwo 
48  Kto podejmuje decyzję o remoncie loggii?
49  Zgoda wspólnoty na podział lokalu
50  Koncepcja uchwał negatywnych
51  Wymogi formalne zbycia strychu

Prawnik odpowiada
52  Zwrot nadpłaty
53   Zwolnienie z VAT usług zarządzania 

nieruchomościami 

Wspólnota – Finanse
54  Zapłata i zwrot środków a biała lista
56  Opodatkowanie opłat śmieciowych
58  Puls miasta

22 TEchNikA 34

56

ANAliZy

FiNANSE



3

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

ANAliZy
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wspólnotaelektronicznie

www.kign.pl

Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami zaprasza do udziału w V edycji konkursu 
„Inwestycja Roku”. Konkurs przewiduje zgłoszenia inwestycji w następujących katego-
riach: mieszkalne, obiekty biurowe i handlowe, obiekty przemysłowe, obiekty sportu, 
rekreacji i wypoczynku oraz tereny zielone, obiekty kultury, edukacji, obiekty użyteczności 
publicznej, a także obiekty sakralne, inżynieryjne, obiekty historyczne, adaptacje, inwe-
stycje proekologiczne. W jubileuszowej V edycji wybrana zostanie nagroda specjalna „Mural 
Roku 2020” za najlepszy mural – wielkoformatowy obraz ścienny.

www.pap.pl

Poprawa jakości powietrza przez wymianę min. 500 nieefektyw-
nych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynkach wielorodzinnych 
– to zakładany efekt pilotażu, który rozpoczął się 14 kwietnia br. 
w województwie zachodniopomorskim.
Za nabór wniosków odpowiada Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Budżet działania to 
10 mln zł ze środków WFOŚiGW.
Uruchomiony pilotaż jest adresowany do właścicieli lub współwła-
ścicieli lokali mieszkalnych, dla których – podobnie jak w programie 
„Czyste Powietrze", przewidziano podstawowy i podwyższony 
poziom dofinansowania, uzależniony od dochodów gospodarstw 
domowych.
Dofinasowanie obejmować będzie zakup i montaż nowego źródła 
ciepła, pod warunkiem likwidacji nieefektywnych źródeł ciepła na 
paliwo stałe, oraz zadania termomodernizacyjne, w tym ocieplenie 
(w przypadku wnioskowania przez wspólnoty), zakup i montaż 
stolarki okiennej i drzwiowej.

na_stronach:

www.polski-zarzadca.pl

Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie podpisało 
porozumienie o partnerstwie z Fundacją Poszanowania Energii (FPE) jako 
kierownikiem projektu międzynarodowego CLI-MA „From housing manager to 
CLImate MAnager” .
FPE wspólnie z partnerami z Niemiec – lnitiative Wohnungswirtschaft OstEuro-
pa e.V (IWO e.V.) i z Łotwy – Uniwersytet Techniczny w Rydze (RTU) doszły 
w 2019 r. do porozumienia w celu transferu do Polski i Łotwy doświadczeń z niemieckiego kursu dotyczącego szkolenia 
zarządców nieruchomości mieszkaniowych w zakresie ograniczania wpływu budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
na zmiany klimatyczne. FPE i RTU uzyskały poparcie dla tej inicjatywy od krajowych stowarzyszeń skupiających 
zarządców nieruchomości w Polsce i na Łotwie.
Stowarzyszenie zachęca wszystkich członków do wypełnienia ankiety przesłanej przez FPE dotyczącej potrzeb 
zarządców nieruchomości w zakresie doskonalenia umiejętności związanych z poprawą efektywności energetycznej 
i klimatu w budynkach oraz ich otoczeniu.
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www.pfrn.pl

Zawód przyszłości – facility manager. Jak zostać facility managerem? Polska Federacja Rynku 
Nieruchomości we współpracy z IFMA Polska rozpoczynają w maju serię szkoleń online. IFMA 
(International Facility Management Association) to największe na świecie stowarzyszenie 
profesjonalistów facility management, zrzeszające ponad 23 tys. osób w ponad 100 krajach.
Program kursu obejmuje 96 godzin (wykłady i ćwiczenia) i przewiduje m.in zajęcia z takich 
dziedzin jak: szeroko rozumiane zagadnienia związane zarówno z zarządzaniem powierzchniami, 
jak i całymi obiektami komercyjnymi, zagadnienia dotyczące certyfikacji budynków LEED, BREEAM, 
Well being, WELL/FitWell, systemy stosowane w inteligentnych budynkach (BIM) oraz zarządzanie energią elektryczną 
w obiektach z zastosowaniem technologii BMS EMS w celu optymalizacji kosztów i sposobu zamawiania energii.
Kurs zaczyna się 15 maja i ze względu na regulacje związane z pandemią prowadzony będzie online (jeśli sytuacja 
pozwoli, możliwa jest zmiana formy na stacjonarną lub hybrydową). 

www.sprnpc.pl

29 maja rozpocznie się 41. edycja kursu 
licencyjnego dla pośredników w obrocie 
nieruchomościami i zarządców nieruchomości. 
Kurs jest organizowany przez Stowarzyszenie 
Profesjonalistów Rynku Nieruchomości Polski 
Centralnej pod patronatem merytorycznym 
Federacji PPRN. Celem kursu jest przygotowa-
nie do uzyskania bezterminowych licencji 
pośrednika lub zarządcy nieruchomości 
Federacji PPRN oraz kompetencji niezbędnych 
do wykonywania zawodu zarządcy nierucho-
mości, pośrednika w obrocie nieruchomościa-
mi. Obejmuje 48 godzin edukacyjnych (dla 
każdego zawodu).
Program kursu realizować będą znani w kraju 
wykładowcy posiadający długoletni staż, 
doświadczenie dydaktyczne i zawodowe 
w pracy na rynku nieruchomości m.in. Magdale-
na Strzelecka, Wojciech Okrasa, Tomasz 
Błeszyński, Rafał Durlik, Zbigniew Kubiński, 
Arletta Kolasińska.

www.rpo.gov.pl

Najemcy lokali 
komunalnych mogą 
uzyskać przy ich 
wykupie indywidualne bonifikaty na wniosek 
prezydenta Warszawy/zarządu dzielnicy 
Warszawy.
Po skargach najemców lokali komunalnych 
przeznaczonych do sprzedaży, którzy informo-
wani są przez miasto o braku możliwości 
udzielania indywidualnych bonifikat od cen 
sprzedaży tych lokali, Rzecznik Praw Obywatel-
skich zwrócił się o stanowisko do przewodni-
czącej rady miasta. 
W odpowiedzi Komisja Rozwoju Gospodarczego 
i Cyfryzacji Rady m.st. Warszawy poinformowa-
ła Rzecznika, że w obecnym stanie prawnym, 
zaistniałym po wyroku Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z 17 czerwca 2014 r. (sygn. 
akt. I OSK 298/14), brak jest generalnej zgody 
na udzielanie bonifikat od ceny sprzedawanych 
lokali. Ewentualne uzyskanie bonifikaty jest 
możliwe jedynie na podstawie indywidualnej 
uchwały rady miasta.
W związku z powyższym wpływające co pewien 
czas indywidualne wystąpienia najemców 
z pytaniami o możliwość wykupu lokali komu-
nalnych z bonifikatą, ewentualnie z pytaniem, 
kiedy będzie taka możliwość, w imieniu Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Cyfryzacji kierowane 
są do Biura Polityki Lokalowej Urzędu, które 
w imieniu prezydenta Warszawy udziela 
zainteresowanym odpowiedzi na podstawie 
przyjętej polityki miasta w zakresie gospodarki 
zasobem komunalnym.
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rozmowanumeru

Pandemia wstrzymała 
Projekt termomodernizaCji
Zarządca budynków zmuszony był przerwać prace i rozwiązać 
umowę z wykonawcą. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
zablokował wypłatę kolejnych transz dofinansowania. 
Nie wiadomo, kiedy roboty zostaną wznowione i czy dotacja 
nie przepadnie. O konsekwencjach finansowych pandemii 
opowiada Piotr Kurdziel, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Przylesie” w Sopocie.
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Jadąc do pana, widziałem osiedle już z daleka, na tle wzgórz Trójmiejskie-
go Parku Krajobrazowego. Proszę o nim opowiedzieć.
„Przylesie” to spółdzielnia eksploatacyjna, jej zasób tworzy dziewięć 
11-kondygnacyjnych budynków po 88 mieszkań w każdym. Czyli to 
mała spółdzielnia w skali kraju, a średnia w Sopocie. Budynki wznie-
sione zostały w latach 60. ubiegłego wieku na stromej skarpie – różni-
ca poziomów to aż 18 metrów – w technologii nazywanej systemem 
gdańskim. Osiedle zarządzane było początkowo przez Nauczycielską 
Spółdzielnię Mieszkaniową, ale odłączyło się od niej w 1990 r. Miesz-
kańcy uważali, że nakłady na ich nieruchomości są nieproporcjonalnie 
małe, i rozpoczęto samodzielną działalność. Pierwszy zarząd „Przy-
lesia” ocieplił elewacje i wybudował w każdym budynku kotłownię 
opalaną olejem opałowym. Przestała wtedy funkcjonować osiedlowa 
kotłownia na koks, która sprawiała dużo problemów – nie dogrzewała 
budynków i emitowała znaczną ilość zanieczyszczeń. Generalnie na-
sze budynki to solidne konstrukcje. Nie jest to wielka płyta. Potrzebu-
ją przede wszystkim troski o instalacje, estetykę i otoczenie. Lokale 
mieszkalne mają od 26 do 54 mkw. Niektórzy połączyli je, uzyskując 
100-metrowe apartamenty. Ja kieruję spółdzielnią od 14 lat.

Jak pan tu trafił?
Administrowałem kilkoma wspólnotami mieszkaniowymi. Pewnego 
dnia zjawili się u mnie znajomi z „Przylesia”. Dopytywali, jak to moż-
liwe, że budynek mojej wspólnoty jest zadbany, ocieplony, ma wy-
mienione okna, dostał nagrodę miejską w konkursie na najładniejszą 
posesję, podczas gdy jeszcze kilka lat wcześniej był w dramatycznym 
stanie – z cieknącym dachem i przemrożonymi ścianami. Namówili 
mnie, żebym wystartował w konkursie na prezesa spółdzielni. Zgo-
dziłem się na ten eksperyment i wygrałem. Pamiętam pierwsze dni 
pracy, kiedy księgowa powiedziała, że tylko czeka, aż stąd ucieknę. 
Osiedle było zadłużone, a mieszkańcy i działacze skonfliktowani. Ta-
kie lokalne piekiełko. W budynku, w którym teraz rozmawiamy, nie 
było nawet otwieranych okien, jakieś deski i styropian. Stan wszyst-
kich budynków mieszkalnych był zły, prosiły się o remont. 

Chyba codzienność spółdzielni w Polsce – brak pieniędzy.
Na wszystko jest sposób. Budynek biurowy przeszedł kapitalny re-
mont. A wie pan, jak? Dogadaliśmy się z firmą ciepłowniczą, wyna-
jęła go na swoją siedzibę. Wyremontowała, użytkowała, a po 7 latach 
zwróciła z drobnym rozliczeniem. Dzięki temu mamy dzisiaj funkcjo-
nalny budynek spełniający podstawowe standardy. Nie obyło się też 
bez urealnienia stawki opłaty na fundusz remontowy. Zresztą nie bez 
protestów części rady nadzorczej.

Od czego zaczął pan proces inwestycyjny w spółdzielni?
Pierwszym poważnym przedsięwzięciem była wymiana wind. Budyn-
ki, jak napisano w dokumentacji, zostały wybudowane „w systemie 
oszczędnościowym z użyciem racjonalizatorskich rozwiązań”. Chyba 
nie muszę tłumaczyć, na czym to polegało (śmiech). Windy zatrzymy-
wały się co drugie półpiętro. Podjąłem rozmowy z przedstawicielami 
firmy Schindler, producenta wind. Zapytałem o cenę. Usłyszałem, że 
około 160 tys. złotych za każdy dźwig. A gdybyśmy wymienili wszyst-
kie naraz? To wtedy będzie duży upust. A macie pieniądze, zapytali 
mnie? Nie mamy. To weźcie kredyt. To trudne, bo mieszkańcy spół-
dzielni są skonfliktowani, na walnym zebraniu nie wyrażą zgody. 
Ostatecznie dogadaliśmy się, że Schindler nas skredytuje. Podpisali-

śmy umowę i zobowiązanie spłaty w ratach. 
Wszystkie windy zostały zamontowane do-
kładnie w tej samej technologii, żeby zmini-
malizować koszty serwisowania – wcześniej 
każda pochodziła od innego producenta. Szy-
by zostały przebudowane, windy zatrzymują 
się już na wszystkich piętrach. Są nowocze-
sne, z dotykowymi panelami, rzadko ulegają 
awariom. Efekt uboczny? Ludzie mniej cho-
dzą po schodach, mniej brudzą, korytarze, 
schody można sprzątać rzadziej i zaoszczę-
dzić na tej usłudze. Przy okazji rozwiązali-
śmy jeszcze jeden problem. Zlikwidowaliśmy 
zsypy na półpiętrach. Wcześniej były tam 
puste przestrzenie, zaułki, bezdomni scho-
dzili się na nocleg. Zagospodarowaliśmy je 
na schowki po 5 mkw. każdy i przekazaliśmy 
mieszkańcom. Płacą nam czynsz. Nie dość, że 
przychody wzrosły, to powierzchni wspól-
nych do sprzątania jest mniej. Znów – kosz-
ty w dół. Kolejną dużą inwestycją były panele 
fotowoltaiczne na dachach budynków.

Na ilu?
Na wszystkich budynkach mieszkalnych 
stanęło w sumie 550 paneli. To inwestycja 
sprzed 5 lat. Skorzystaliśmy z dostępnych na 
rynku instrumentów wsparcia. Koszt kwa-
lifikowany zakupu i montażu mikroinsta-
lacji odnawialnych źródeł energii wyniósł 
824 tys. zł. Dotację w wysokości 329,8 tys. 
dostaliśmy z Programu Priorytetowego Pro-
sument Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na resz-
tę zaciągnęliśmy pożyczkę – 494,8 tys. zł 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Wy-
produkowaną energię wykorzystujemy na 
oświetlenie klatek schodowych, zasilanie 
hydroforni, kotłowni, wind, systemu monito-
ringu wizyjnego. W piwnicach urządziliśmy 
schowki dla mieszkańców na rowery, w każ-
dym są gniazdka do ładowania rowerów 
elektrycznych, hulajnóg – właśnie prądem 
z instalacji fotowoltaicznych. Do dziś wy-
produkowaliśmy w sumie około 600 MWh 
energii. Posiadamy status prosumenta, czyli 
w miesiące letnie, kiedy jest nadprodukcja, 
odsprzedajemy część energii do państwowej 
sieci. Oszczędności z tego tytułu wynoszą 
już kilka milionów złotych. Inwestycja mia-
ła wiele zalet. Stała się pierwszym ogniwem 
łańcucha kolejnych efektów. Przyniosła nam 
prestiż – dostaliśmy nagrodę od miasta i si-
łownię pod chmurką. Pozwoliła nam zbudo-
wać dobrą pozycję negocjacyjną w kolejnych fo
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rozmowach z NFOŚ-em dotyczących finansowania projektu termo-
modernizacji. 

Wspomniał pan o dociepleniu elewacji przez pierwszy zarząd spółdzielni. 
Ten zabieg nie wystarczył?
Nie, ponieważ pojawił się inny problem – z balkonami. Ich stan się po-
garszał, jeszcze parę lat i stanęlibyśmy przed koniecznością wycina-
nia ich. Poza tym przez płyty balkonowe z mieszkań uciekało ciepło, 
doskonale było to widać na zdjęciach wykonanych kamerą termo-
wizyjną. Opracowaliśmy kompleksowy projekt termomodernizacji 
wszystkich 9 budynków, obejmujący – oprócz wymiany balkonów – 
docieplenie i izolację fundamentów, stropów piwnicznych, całkowi-
tą wymianę instalacji ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania, 
izolacji stropodachu, elewacji. Kompleksowość – to było nasze podsta-
wowe założenie.

Wymiana balkonów w 11-piętrowych budynkach – czy to jest wyko-
nalne?
Rzeczywiście, można to nazwać rewolucją w skali całego kraju, po-
nieważ nigdzie indziej w Polsce na 11-piętrowych blokach nie wyko-
nywano tak głębokiej ingerencji w budynki i nie 
instalowano nowych, powiększonych balkonów, 
w dodatku przystosowanych do zamontowania 
w przyszłości paneli fotowoltaicznych. Stare bal-
kony zostały wycięte. Nowe stanęły na własnych 
fundamentach, są niezależne od bryły budynków 
i zostały jedynie zakotwione w ich konstrukcji. 
Są pięć razy większe od pierwotnych. Wiele cza-
su spędziliśmy na wyborze materiałów, które 
zostaną zaaprobowane przez straż pożarną. Po-
czątkowo myśleliśmy o lekkiej konstrukcji stalo-
wej, ale odrzuciliśmy ją, bo sól w powietrzu znad 
Bałtyku przyspiesza korozję. W końcu zdecydo-
waliśmy się na beton. Projekt został tak dopra-
cowany, że balkony wyglądają dziś jak integralna 
część budynków. Pamiętam, jak na plac budowy 
przyjechał prezydent Sopotu Jacek Karnowski. 
Powiedział, że szkoda, że szczyt klimatyczny nie 
odbył się u nas, na Przylesiu. Polska miałaby się 
czym pochwalić i zyskać uznanie międzynarodowych delegacji. Bo 
jak stwierdził, na osiedlu, na naszych oczach, odbywa się prawdziwa 
technologiczna rewolucja.

Jaki był zakładany koszt inwestycji i skąd finansowanie?
Całkowite nakłady w pierwszym etapie wyliczyliśmy na 11 mln zł, 
udział funduszy europejskich to 7,6 mln zł. Wsparcie dostaliśmy od 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Brakującą kwotę sfinan-
sowaliśmy z pożyczki z NFOŚ oraz ze sprzedaży działki z nieczynną 
kotłownią, którą kupił inwestor pod budowę apartamentowca.

Zdążyliście z pracami przed pandemią?
No właśnie nie. W ubiegłym roku jeden z mieszkańców, czy raczej na-
jemców, bo on tylko wynajmuje mieszkanie, jeszcze przed oficjalnym 
ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego narobił rabanu, że pra-
ce stwarzają ryzyko zakażenia koronawirusem. Umiejętnie zagospo-
darował strach i poczucie niepewności części mieszkańców, w efekcie 

zawiązała się grupa, która zaczęła doma-
gać się wstrzymania prac. Uznali, że kon-
takt z robotnikami oraz ograniczony dostęp 
do bieżącej wody to zagrożenie dla ich życia 
i zdrowia. Ściągnęli telewizję, w świat po-
szedł materiał stawiający zarząd spółdzielni 
w niekorzystnym świetle.

Wstrzymał pan prace?
Nie od razu. Na jakiej podstawie miałem to 
zrobić? Nie było wówczas procedur okre-
ślających stan zagrożenia epidemicznego 
i postępowania. Byliśmy zobligowani ter-
minami, umowami z NFOŚ-em na dofinan-
sowanie, umowami z wykonawcami. Kto 
zapłaciłby postojowe? Przecież nie miesz-
kańcy. Zaawansowanie robót wynosiło już 
80 proc. Oczywiście, że priorytetem było dla 
mnie bezpieczeństwo ludzi, ale również bez-
pieczeństwo finansowe i energetyczne spół-

dzielni. Jeżeli nie było podstawy prawnej 
wstrzymania prac, a jedynie prośby i zalece-
nia, to nie mogliśmy się podporządkować, bo 
stracilibyśmy 10 mln zł dofinansowania. To 
pieniądze, które mieszkańcy spółdzielni mu-
sieliby zbierać przez 10 lat. 20 marca 2020 r. 
poprosiłem sanepid w Sopocie albo o okre-
ślenie zasad postępowania prewencyjnego 
w czasie remontu albo o decyzję o wstrzy-
maniu robót. Pismo pozostało bez odpowie-
dzi, żaden urzędnik nie chciał podpisać się 
pod decyzją i wziąć na siebie odpowiedzial-
ności. Sprawa robiła się coraz głośniejsza. Za-
reagował nawet prezydent Sopotu, prosząc 
o wszczęcie negocjacji z wykonawcą w spra-
wie przełożenia remontu. Pani inspektor 
z sanepidu do mnie zadzwoniła, żeby prace 

Obowiązuje nas wydana rok temu 
decyzja o wstrzymaniu prac. Sanepid się 
zablokował, nie zamierza jej anulować, wie, 
że sprawa była medialna, nikt nie odważy 
się teraz podpisać pod zgodą na wznowienie 
robót. Zresztą, wysłałem pytanie, czy mogę 
prace kontynuować. Odpowiedź brzmiała, 
że nie. W tym samym czasie w Trójmieście 
w innych budynkach bez przeszkód 
wymieniane były instalacje i pandemia nie 
była przeszkodą.
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zawiesić. Ale za każdym razem odpowiadałem pytaniem: jak, na pod-
stawie prośby? Wreszcie dostałem decyzję wydaną z upoważnienia 
Głównego Inspektora Sanitarnego i ona była dla nas ratunkiem. Mia-
łem podkładkę, bo już dwa tygodnie później dostałem telefon z NFO-
Ś-a z pytaniem, a jak postępy prac? Odpowiedziałem, że postępów 
nie ma, bo mam jednoznaczną decyzję sanepidu. Umieściłem ją nawet 
na stronie internetowej. Wykonawca na tej podstawie mógł wystą-
pić o dofinansowanie z tarczy antykryzysowej, dostał pieniądze i po-
szedł na inne budowy, które mogły być realizowane. Ostatecznie on 
na całym zamieszaniu nie stracił, w przeciwieństwie do mieszkańców 
3 naszych budynków. Wciąż mają awaryjną, nieekonomiczną, ponad 
50-letnią instalację CW i grzewczą, podczas gdy budynki po pełnej 
termomodernizacji generują dziesiątki tysięcy złotych oszczędności 
tylko dzięki samej wymianie instalacji.

Kiedy prace zostały wznowione?
Do dziś nie zostały, bo obowiązuje wydana rok temu decyzja o ich 
wstrzymaniu. Sanepid się zablokował, nie zamierza jej anulować, wie, 
że sprawa była medialna, nikt nie odważy się teraz podpisać pod zgo-
dą na wznowienie robót. Zresztą wysłałem pytanie, czy mogę pra-
ce kontynuować. Odpowiedź brzmiała, że nie. W tym samym czasie 
w Trójmieście w innych budynkach bez przeszkód wymieniane były 
instalacje i pandemia nie była przeszkodą. W naszym przypadku źle 
pojęta aktywność kilku mieszkańców wygenerowała koszty, których 
można było uniknąć. Ta sytuacja rodzi wiele konsekwencji. Nie mam 
pojęcia, jakie będą dalsze losy umowy z NFOŚ-em na dofinansowanie. 
Czy Fundusz zgodzi się na jej prolongatę? Wszelkie terminy umowne 
minęły. Dotacje były wypłacane na bieżąco wraz postępem prac, kiedy 
te stanęły, NFOŚ wstrzymał kolejne transze. Zasada zawarta w umo-
wie była prosta: robisz – płacimy, nie robisz – nie płacimy. Została nam 
do wymiany instalacja wodociągowa i grzewcza w trzech budynkach. 
Do końca zeszłego roku udało się jedynie wymienić balkony i elewa-
cje, bo prace prowadzone były na zewnątrz. Ale instalacje wodne i cen-
tralnego ogrzewania czekają. Sytuacje, że garstka frustratów blokuje 
inicjatywy, zdarzały się nie raz. Było tak w trakcie wymiany wind, 
budowy kotłowni blokowych, a nawet wymiany okien na klatkach 
schodowych, wymiany instalacji. Przedsięwzięcia zgodne z szeroko 
pojętym interesem mieszkańców i tak są ostatecznie realizowane, ro-
sną jednak koszty i tracony jest czas i energia ludzi.

A jeśli NFOŚ nie wyrazi zgody na wypłatę kolejnych transz po wznowie-
niu prac?
To jedna z wielu niewiadomych. Pamiętajmy, że przez rok wzrosły 
koszty pracy, materiałów, kosztorys inwestycji jest już nieaktualny. 
Będziemy musieli znaleźć nowego wykonawcę. Jestem pewien, że jego 
oferta przewyższy cenę poprzednika, bo sytuacja na rynku się zmie-
niła. Musimy wszystko na nowo policzyć, wznowić rozmowy z NFOŚ-
em, tymczasem w Funduszu też zaszło sporo zmian. Nie ma już osób, 
z którymi współpracowaliśmy i które znały naszą inwestycję, są nowi 
konsultanci. Nie mam pojęcia, czy problem uda się rozwiązać, w tym 
momencie jednak możemy tylko czekać, aż pandemia się skończy.

Załóżmy pozytywny scenariusz polegający na dokończeniu termomoder-
nizacji. Czy w spółdzielni są jeszcze jakieś wyzwania inwestycyjne?
Przede wszystkim chciałbym doprowadzić do likwidacji instalacji ga-
zowych. Do każdego mieszkania doprowadziliśmy „siłę”, mieszkań-

cy mogą bez problemu podłączać kuchenki 
indukcyjne. Zresztą młodzi wolą elektrycz-
ność. Instalacje gazowe wymagają regular-
nych przeglądów, to oznacza konieczność 
udostępniania przez mieszkańców loka-
li. A jak wiemy z praktyki, nie ma możliwo-
ści wejścia w wyznaczonym terminie do 
wszystkich mieszkań, zawsze część osób jest 
nieobecnych, tym bardziej, że ok. 30 proc. 
mieszkań na osiedlu jest wynajmowanych. 
To rodzi wiele kłopotów. Dlatego cieszę się, 
że z upływem czasu kolejni mieszkańcy rezy-
gnują z gazu, likwidujemy przyłącza, no ale 
piony zostają. Jest też sporo drobniejszych 
prac. Wymieniliśmy oświetlenie na ledowe. 
Klatki schodowe odświeżamy, ale oczekiwa-
nia rosną i ludzie domagają się teraz wymia-
ny balustrad, mają coraz wyższe wymagania 
co do estetyki przestrzeni wspólnych.

Wspomniał pan, że blisko jedna trzecia miesz-
kań jest wynajmowanych. Jak wpływa to na 
pracę administratorów?
Najemcy znacznie mniej dbają o lokale, czę-
ści wspólne. W sezonie turystycznym go-
ście rozpalają grille na balkonach, potrafią 
rozjeżdżać samochodami trawniki, nie ma 
dla nich znaczenia, w jakim stanie zostawią 
nieruchomość po urlopie. Studenci trójmiej-
skich uczelni bywają z kolei nieuchwytni, nie 
udostępniają mieszkań na przeglądy instala-
cji. Kiedy trwała termomodernizacja, prze-
konaliśmy się, że łatwiej zdobyć klucze do 
mieszkania od właściciela mieszkającego na 
stałe w Chicago niż od właścicielki mieszka-
jącej na stałe w Sopocie, ale kilka ulic dalej. 
Oprócz najmu okazjonalnego mamy też na-
jem długoterminowy. Najemcy potrafią być 
nieobecni przez kilka tygodni, kontakt z ni-
mi jest utrudniony. To wszystko przekłada 
się na pracę administratorów. Przylesie jest 
atrakcyjnym osiedlem w prestiżowym Sopo-
cie, co stawia przed zarządcą specyficzne wy-
zwania. Nastała wiosna, rewitalizujemy po 
budowie zielone otoczenie budynków, prze-
budowujemy ciągi komunikacyjne i miejsca 
postojowe. Budujemy przy każdym budynku 
parkingi rowerowe. Jednak największym dla 
mnie wyzwaniem jest znalezienie sposobu 
na dokończenie projektu termomoderniza-
cji przy jak najmniejszym zaangażowaniu 
pieniędzy spółdzielni, kiedy pandemia się 
skończy. Nie mam tylko pojęcia, kiedy ten 
moment nastąpi.  

Rozmawiał: Sławomir Bukowski 
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segregaCja odPadów na  osiedlu
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
wprowadza zbiorową odpowiedzialność za brak segregacji 
odpadów w budynkach wielorodzinnych. Zarządy, zarządcy 
i administratorzy nieruchomości dwoją się i troją, aby tak 
zorganizować proces segregacji odpadów, żeby właściciele lokali 
nie ponosili konsekwencji gapiostwa i ignorancji innych właścicieli 
czy tymczasowych mieszkańców osiedli. Z jakich rozwiązań 
technicznych i organizacyjnych mogą w tym celu skorzystać? 
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Od 1 stycznia 2020 r. segregacja odpadów jest obowiąz-
kowa. Śmieci należy dzielić na pięć frakcji: papier, meta-
le i tworzywa sztuczne, szkło, BIO, odpady zmieszane. 
Pomimo tego, że zdecydowana większość osób deklaru-

je, że segreguje śmieci, rzeczywistość jest całkowicie inna. Wynika to 
z dwóch faktów. Po pierwsze, segregacja sprawia trudność – wiele osób 
nadal ma wątpliwości, jak prawidłowo rozdzielić odpady do poszcze-
gólnych pojemników. Po drugie, część mieszkańców osiedli, pomimo 
zapewnień, że segreguje odpady, nie wywiązuje się ze swoich obo-
wiązków. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z nowymi regulacjami 
prawnymi wyrzucanie odpadów do niewłaściwych pojemników to nie 
tylko problem natury ekologicznej, lecz także finansowej. 
Zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132 poz. 622 ze zm.) w budynkach 
wielorodzinnych stosuje się zbiorową odpowiedzialność za brak se-
gregowania odpadów. Oznacza to, że jeżeli chociaż jeden mieszkaniec 
nie segreguje śmieci, cała wspólnota ponosi wyższe opłaty. W czasach, 
gdy część mieszkań we wspólnocie przeznaczona jest przez właścicie-
li na wynajem – nie trudno o najemcę, który nie przejmuje się losami 
innych. Zarządy, zarządcy i administratorzy nieruchomości dwoją się 
i troją, aby tak zorganizować proces segregacji odpadów, żeby właści-
ciele lokali nie ponosili konsekwencji za gapiostwo i ignorancję innych 
właścicieli czy tymczasowych mieszkańców osiedli. 

Liczy się lokalizacja
Na osiedlach można spotkać się z różnymi sposobami zorganizowania 
składowania odpadów. W tzw. nowym budownictwie zazwyczaj miej-
sca te usytuowane są w wydzielonej, odpowiednio przygotowanej czę-
ści budynku. Znajdują się one w garażach, w bezpiecznej odległości od 
okien mieszkańców czy wejść na klatkę schodową.
W tzw. starym budownictwie spotkać się można z innymi rozwią-
zaniami. Zazwyczaj w obrębie osiedla znajduje się wiata lub altana 
śmietnikowa. Wbrew pozorom ich usytuowanie może mieć istotne 
znaczenie dla segregacji śmieci. Zdarza się, że ze względu na przepisy 
prawa i powierzchnię osiedla wspólnota decyduje się na postawienie 
dwóch wiat i podzielenie poszczególnych pojemników na dwie części. 
Frakcje odpadów zmieszanych i BIO wyrzucane są w jednej lokaliza-
cji, natomiast papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło wyrzucane 

segregaCja odPadów na  osiedlu

Rozwinięciem rozwiązania 
wykorzystującego kody kreskowe 
jest wdrożenie całego systemu 
umożliwiającego monitorowanie 
odpadów. Na rynku dostępne są programy 
pozwalające na dokładne określenie 
ilości śmieci produkowanych przez każde 
z gospodarstw domowych. Tego typu 
dane dają możliwość obniżenia kosztów 
wywozu śmieci z osiedli. fo
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są w drugiej lokalizacji. Takie rozwiązanie ze 
względu na lenistwo mieszkańców poszcze-
gólnych klatek lub brak odpowiednich in-
formacji może doprowadzić do wyrzucania 
śmieci jak popadnie i mieszania się poszcze-
gólnych frakcji. Dlatego przy projektowaniu 
lokalizacji warto przemyśleć usytuowanie 
wiaty lub altany śmietnikowej. 

Wiaty i altany
Estetyczna wiata lub altana śmietnikowa to 
wizytówka osiedla. Oferta producentów jest 
bardzo duża. Wspólnoty mogą wybierać od 
klasycznych wiat śmietnikowych (wykona-
nych ze stali czy drewna), przez małe osłony 
śmietnika, po duże magazyny ze ścianami 
z siatki. Dokonując wyboru, należy zwrócić 
uwagę na klika kwestii. 

Po pierwsze, altana lub wiata powinna w na-
turalny sposób wtapiać się w otoczenie 
osiedla. Po drugie, powinna być dobrze za-
bezpieczona, szczególnie jeżeli osiedle nie 
jest zamknięte. Często dochodzi do sytu-
acji, w której mieszkańcy innych wspólnot 
wyrzucają śmieci nie do swoich wiat, myląc 
lub świadomie ignorując swoje lokalizacje. 
W ostateczności zachowanie takie, w przy-
padku nieposegregowanych „obcych” od-
padów, może skutkować podwyższonymi 
opłatami. Wyposażenie wiaty lub altany 
w solidny zamek lub inny sposób zabezpie-
czenia wyjścia (np. brelok zbliżeniowy, chip) 
może zwalczyć ten proces. Po trzecie wia-
ta powinna być wykonana z wytrzymałych 
materiałów, które gwarantują, że nie zardze-
wieje czy rozpadnie się po kilku miesiącach. 

Jej elementy powinny umożliwiać przymoco-
wanie obiektu do podłoża. 

Podziemne i półpodziemne 
pojemniki
Coraz większą popularnością cieszą się pod-
ziemne i półpodziemne pojemniki na od-
pady. Dzieje się tak ze względu na rosnące 
wymagania estetyczne oraz natężenie ruchu 
pieszych. Zasady ich działania są bardzo po-
dobne, pojemniki różnią się głównie głębo-
kością osadzenia oraz sposobem, w jaki są 
opróżniane. Montaż tego typu pojemników 
pozwala zaoszczędzić miejsce i minimalizuje 
wpływ na środowisko architektoniczne. 
Jak podają producenci, w tradycyjnym kon-
tenerze zmieści się ok. 1 tys. litrów odpa-
dów, natomiast do podziemnych kontenerów 
można wyrzucić około 6 tys. litrów odpadów. 
Wielokrotnie większa powierzchnia gwa-
rantuje rzadsze opróżnianie koszy na śmie-
ci przez służby porządkowe. Dodatkowo 
konstrukcja pojemnika wykorzystująca siłę 
ciężkości daje efekt silnej kompresji, co spra-
wia, że w środku wypełnionego pojemnika 
praktycznie brak jest wolnej przestrzeni.
Instalacja pojemnika podziemnego polega na 
umieszczeniu pod ziemią specjalnego konte-
nera na odpowiednio przygotowanym stano-
wisku. Jedynym elementem, który wystaje na 
powierzchnię, jest kiosk wsypowy, czyli me-
talowy zsyp, do którego wrzuca się odpadki. 
W kontenerze panuje o wiele niższa tempera-
tura, co hamuje proces rozkładania się śmieci 
i zapobiega ich gniciu. Niewątpliwą zaletą te-
go typu składowania śmieci jest pozbycie się 
części nieprzyjemnych zapachów, ogranicze-
nie hałasu związanego z wyrzucanymi odpa-
dami oraz zmniejszenie rozprzestrzeniania 
się bakterii i gryzoni. Pojemniki można wy-
posażyć w zamki zabezpieczające okienka 
zsypowe. Część kontenera, która wystaje 
nad ziemię, może zostać w odpowiedni spo-
sób zaaranżowana na potrzeby osiedla. 

Pojemniki kołowe
Wspólnoty, które zdecydują się na posta-
wienie wiaty, altany śmietnikowej lub ko-
rzystanie z pomieszczenia zlokalizowanego 
wewnątrz budynku, powinny zakupić po-
jemniki na odpady. Najpopularniejszym 
i najbardziej sprawdzonym rozwiązaniem są 
pojemniki kołowe. O czym warto pamiętać 
przy korzystaniu z tego typu rozwiązania? 
Czterokołowe wersje kontenera muszą być 
wyposażone w hamulec bezpieczeństwa, aby 

Do zalet pojemników kołowych 
należy zaliczyć: szerokie spektrum 
zastosowań do różnych rodzajów 
odpadów domowych zabieranych 
w systemie odbioru, rozsądne 
ceny dzięki wysokiemu stopniowi 
standaryzacji, dostępność 
różnych kolorów w celu łatwego 
rozróżnienia selektywnie 
zbieranych frakcji odpadów.
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Mimo	obowiązywania	od	2019	r.	obowiązku	
segregacji	odpadów	i	podziału	na	5	frakcji,	
mieszkańcy	nadal	miewają	problemy	
z	zastosowaniem	się	do	obowiązujących	
zasad.	Z	tego	względu	kładziemy	nacisk	na	
systematyczną	edukację,	ale	też	kierujemy	
wskazówki	dotyczące	np.	składania	opakowań	
papierowych.	czynimy	tak	zarówno	
w	comiesięcznych	newsletterach	oraz	poprzez	
kolorowe	i	widoczne	ogłoszenia	w	altanach	
i	pomieszczeniach	śmietnikowych,	także	
w	językach	obcych.	Przede	wszystkim	
dostosowujemy	rodzaje	pojemników	do	
najczęściej	zapełniających	się	na	danej	
nieruchomości.	Zdarza	się,	że	obserwujemy	na	
monitoringu	dewastacje,	zabrudzanie	
odpadami,	płynami	okolic	pomieszczeń	
i	elewacji	–	czynione	przez	samych	
mieszkańców,	ale	też	ekipy	firm	wywożących	
odpady.	Współpracujemy	na	
nieruchomościach	z	takimi	firmami	
sprzątającymi,	które	pomagają	sprawnie	
i	szybko	zapanować	np.	nad	poweekendowym	
chaosem	śmietnikowym.
Miejscowo	instalujemy	monitoring	w	obszarze	
altan	i	wiat,	głównie	z	uwagi	na	dowód	
w	sprawach	dewastacji	czy	większych	
naruszeniach.	Wykorzystujemy	też	materiały	
zdjęciowe	na	potrzeby	edukacji	właścicieli	
lokali.	Mieszkańcy	częstokroć	potrafią	sami	
dyscyplinować	swoich	sąsiadów.
Trudno	nam	jednoznacznie	ocenić	współpracę	
z	firmami	odbierającymi	odpady.	Nie	ma	
jednej	oceny,	bowiem	w	różnych	miejscach	
wygląda	to	różnie.	obsługując	nieruchomości	
warszawskie,	podwarszawskie	oraz	
trójmiejskie,	widzimy	zarówno	różny	poziom	
usługi,	jak	i	odmienny	stopień	reakcji	na	
interwencje	naszych	zarządców.	Ponadto	to	
też	ulega	zmianom	w	czasie.	Początkowe	duże	
problemy	z	realizacją	harmonogramów,	
zmianami	pór	odbiorów,	czy	wreszcie	
wspomnianymi	dewastacjami,	z	którymi	
mieliśmy	do	czynienia	w	południowych	
dzielnicach	Warszawy	czy	na	Białołęce	–	dziś	
zostały	rozwiązane.	Przykładowo,	nigdy	nie	
narzekaliśmy	na	firmy	w	gminach	
piaseczyńskich.	Stosujemy	zasadę	spotkań	
z	firmami,	ale	też	z	BGo	m.st.	Warszawy	w	celu	
poprawy	tych	sytuacji.

zapobiec stoczeniu się pojemnika po pochy-
łej powierzchni. Pokrywy powinny umożli-
wiać otwarcie kontenera również od środka. 
Aby zapobiec nagłemu rozpadowi kontene-
ra i wysypaniu się jego zawartości, w użyciu 
powinny być jedynie kontenery, które nie są 
pęknięte ani uszkodzone. Plastikowe konte-
nery nie powinny być używane na obszarach 
charakteryzujących się dużą ilością popiołu. 
Do zalet pojemników kołowych należy za-
liczyć: szerokie spektrum zastosowań do 
różnych rodzajów odpadów domowych za-
bieranych w systemie odbioru, rozsądne ceny 
dzięki wysokiemu stopniowi standaryzacji, 
dostępność różnych kolorów w celu łatwego 
rozróżnienia selektywnie zbieranych frakcji 
odpadów. 
Do wad należy zaliczyć brak możliwości kom-
presji odpadów, ryzyko zajęcia się ogniem od 
gorących popiołów paleniskowych lub mate-
riałów łatwopalnych, problemy z opróżnie-
niem z powodu szybko zamarzających lub 
mokrych odpadów w sezonie zimowym. 

Systemy identyfikacji odpadów
Właściwie zorganizowany proces segregacji 
odpadów to nie tylko wiaty, altany, pojemni-
ki usytuowane we właściwych lokalizacjach, 
to również system identyfikacji odpadów. 
Coraz więcej wspólnot, które czują się bez-
silne w walce z osobami niesegregujący-
mi odpady, wdraża systemy umożliwiające 
identyfikację śmieci. 
Najprostszym rozwiązaniem, z jakiego mo-
że skorzystać wspólnota, są kody kreskowe. 
Każdy właściciel lokalu otrzymuje indywi-
dualny kod kreskowy, który trzeba nakleić na 
worek ze śmieciami. Jeżeli worek ze śmiecia-
mi z określonym kodem kresowym znajdzie 
się w niewłaściwym pojemniku, zarządca 
dostanie od firmy odbierającej odpady in-
formację, na podstawie której ustali, który 
z budynków lub który lokal niewłaściwie wy-
rzucił śmieci. 
Rozwinięciem rozwiązania wykorzystują-
cego kody kreskowe jest wdrożenie całego 
systemu umożliwiającego monitorowanie 
odpadów. Na rynku dostępne są programy 
pozwalające na dokładne określenie ilości 
śmieci produkowanych przez każde z gospo-
darstw domowych. Tego typu dane dają moż-
liwość obniżenia kosztów wywozu śmieci 
z osiedli. Każda osoba chcąca wyrzucić śmie-
ci, aby otworzyć pojemnik, musi zeskanować 
kod kresowy. Proces ten można wzbogacić 
o drugi stopień weryfikacji, dokonywany po 
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Segregacja	śmieci	powinna	być	dziś	
standardem.	W	jaki	sposób	wygląda	
gospodarowanie	odpadami	w	obsługiwanych	
przez	nas	wspólnotach	mieszkaniowych?	Na	
ich	terenie	ustawione	są	pojemniki	
przeznaczone	do	segregacji,	a	na	klatkach	
schodowych	zamieściliśmy	plakaty	ze	
wskazówkami	dotyczącymi	tego,	w	jaki	sposób	
segregować	odpady.	
Mimo	wszystko	mieszkańcy	nie	potrafią,	bądź	
nie	mają	chęci,	tego	robić.	często	borykamy	
się	z	problemem	odmowy	odbioru	śmieci	lub	
reklamacji	z	powodu	niewywiązywania	się	
z	deklaracji	segregacji.
choć	wydaje	się,	że	zasady	podziału	śmieci	są	
intuicyjne,	to	jednak	często	zdarzają	się	błędy.	
Spory	problem	stanowią	odpady	remontowe	
i	ponadgabarytowe.	inna	kwestia	to	wielkość	
wiat	śmietnikowych	–	czasem	są	zbyt	małe,	
aby	pomieścić	wszystkie	pojemniki.	
Uświadamiamy	klientów,	stosując	naklejki	na	
pojemniki	na	śmieci,	plakaty.	Przygotowaliśmy	
też	infografikę,	w	jaki	sposób	prawidłowo	
segregować	odpady,	i	umieściliśmy	ją	
w	systemie,	w	którym	właściciele	lokali	oraz	
zarządy	mogą	załatwiać	sprawy	zdalnie		
–	w	Strefie	Klienta.	Jednak	najlepszy	rezultat	
osiągamy,	pokazując	różnicę	pomiędzy	
kosztem	odpadów	segregowanych	
i	niesegregowanych,	a	także	przypominając	
mieszkańcom	o	ryzyku	nałożenia	kary	
finansowej.	
innowacyjną	rzeczą	jest	–	stosowany	czasem	
w	obsługiwanych	przez	nas	wspólnotach		
–	monitoring	pergoli.	Wdrażamy	również	akcje	
promujące	segregację.	efekt	dają	kampanie	
pokazujące	dane	liczbowe,	np.	ile	drzew	jest	
potrzebnych	do	wyprodukowania	ryzy	papieru.	
część	naszych	klientów	posiada	magnesy	na	
lodówkę	ze	wskazówkami	dotyczącymi	
prawidłowego	segregowania	śmieci.	
Współpraca	z	firmami	odbierającymi	odpady	
to	czasem	wyzwanie.	Problemem	jest	
terminowe	odbieranie	odpadów.	Pojemniki	
stoją	przepełnione	do	czasu	zgłoszenia	
sprawy,	a	mieszkańcy	wyrzucają	śmieci	
gdziekolwiek	mogą.	Natomiast	odpady	
wielkogabarytowe	są	długo	składowane	obok	
pergoli	z	powodu	zbyt	rzadkich	odbiorów	tego	
rodzaju	śmieci.	

Mateusz Górski

przekazaniu śmieci firmie opóźniającej po-
jemniki. Dzięki niemu już u źródła można 
zbadać poprawność deklarowanych segre-
gacji, uniknąć podrzucania odpadów spoza 
osiedla i pozostawiania odpadów wielkoga-
barytowych. 

Miasta nie próżnują
Bardzo ważne miejsce w gospodarce odpa-
dami zajmują gminy, ponieważ to ich orga-
ny ustalają wysokość poszczególnych opłat. 
Obecnie stawkę za odbiór śmieci z gospo-
darstw domowych można uzależnić od: 
liczby osób mieszkających w domu lub lo-
kalu mieszkalnym, ilości zużywanej wody 
w danej nieruchomości, powierzchni lokalu 
mieszkalnego lub opłaty ryczałtowej od go-
spodarstwa domowego.
Gminy od lat borykają się z nieszczelnym 
systemem, przez który tracą środki, które 
mogłyby przeznaczyć na ulepszenie pro-
cesu odbioru odpadów lub po prostu ob-
niżyć opłaty. Dzieje się jednak odwrotnie 
i aby zbilansować budżet, koszty funkcjo-
nowania systemu gminy przenoszone są 
na tych, którzy za śmieci płacą. Zjawisko 
to jest na tyle powszechne, że część miast 
podejmuje decyzję o zmianie metody ob-
liczania opłaty śmieciowej na metodę od 
zużycia wody. 
Niektóre miasta starają się walczyć z oso-
bami nie segregującymi odpadów również 
w inny sposób. Władze Świdnika wyszły 
z założenia, że porównując dane znajdujące 
się w innych zasobach (np. oświatowe, z po-
mocy społecznej, meldunkowe) z informa-
cjami w deklaracjach dotyczących odpadów, 
będą w stanie wskazać różnice w liczbie za-
mieszkujących dane nieruchomości osób. 
We współpracy z podmiotem zewnętrz-
nym opracowali aplikację, która w sposób 
zanonimizowany pozwala na szybkie po-
równanie baz danych i wskazanie adresów 
nieruchomości, gdzie z dużym prawdopodo-
bieństwem właściciel podał nieprawidłowe 
dane. Rozwiązanie zastosowane w Świdniku 
zainteresowało inne miasta – m.in. Kamien-
na Góra planuje wdrożyć tego typu rozwią-
zanie.   
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P
odczas  ostatniego  prze-
glądu budowlanego we 
wspólnocie mieszka-
niowej stwierdzono 
ubytki w cokołach ota-
czających balkony. Tera-

kotę i cokoły wykonywali sami 
właściciele lokali. Kto powinien 
naprawić cokół wkoło balko-
nu – wspólnota czy mieszka-
niec na własny koszt? W trakcie 
przeglądu stwierdzono również 
ubytki w filarze, który należy do 
elementów konstrukcyjnych bu-
dynku. Ubytki powstały w miej-
scu, w którym jeden z właścicieli 
zrobił zabudowę balkonu. Zabu-
dowa ma styczność bezpośred-
nio z filarem i pod jej naciskiem 
prawdopodobnie powstały ubyt-
ki elewacji. Jak można wpłynąć 
na lokatora, by zdemontował tę 
zabudowę i dokonał naprawy fi-
laru na własny koszt? Czy wspól-
nota może coś z tym zrobić?

Granica 
odpowiedzialności
Remonty balkonów we wspólno-
tach mieszkaniowych często bu-
dzą spore wątpliwości. Powodów 
jest zazwyczaj wiele. Z jednej 
strony właściciele mają problem 
z dokładnym określeniem grani-
cy odpowiedzialności np. kiedy 

koszty remontu powinna ponosić 
wspólnota mieszkaniowa, a kie-
dy poszczególni właściciele. 
Część z właścicieli zabudowu-
je bowiem balkony, umieszcza-
jąc na nich np. niewielkie ogrody 
zimowe. Dokonane przeróbki 
często uniemożliwiają wspólno-
cie mieszkaniowej przeprowa-
dzenie prac konserwacyjnych. 
Bywa również tak, że wskutek 
wykonanych przez właściciela 
prac dochodzi do degradacji czę-
ści nieruchomości wspólnej, np. 
pojawiają się zacieki, kruszy się 
elewacja czy nadmiernie niszczą 
się obróbki blacharskie. Wów-
czas konieczne jest ustalenie 
dokładnej przyczyny zniszcze-
nia nieruchomości wspólnej, za-
kresu koniecznego remontu oraz 
wyegzekwowanie od właścicie-
la odpowiedzialnego za ten stan 
rzeczy (ewentualnie wspólnoty 
mieszkaniowej lub nawet osoby 
trzeciej) wykonania koniecznych 
prac lub poniesienia koniecznych 
kosztów. 

Kwalifikacja balkonu
Sąd Najwyższy w uchwale 
z 7 marca 2008 r. (sygn. akt III 
CZP 10/08) zwrócił uwagę na to, 
że balkon jest częścią budynku, 
przy czym ustawową przesłanką 

konsekwenCje 
samowoli 
remontowej 
Remonty balkonów 
we wspólnotach 
mieszkaniowych 
często budzą spore 
wątpliwości. Często 
wskutek wykonanych 
przez właściciela prac 
dochodzi do degradacji 
części nieruchomości 
wspólnej. Wówczas 
konieczne jest 
ustalenie dokładnej 
przyczyny zniszczenia 
nieruchomości 
wspólnej, zakresu 
koniecznego remontu 
oraz wyegzekwowanie 
od właściciela 
odpowiedzialnego  
za ten stan wykonania 
koniecznych prac lub 
poniesienia kosztów.
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uznania go za element nieruchomości wspól-
nej jest ustalenie, że nie służy on wyłącznie 
do użytku właściciela lokalu. W przeciwnym 
razie, a więc w sytuacji, w której będący czę-
ścią budynku balkon służy do wyłączne-
go użytku właściciela lokalu, nie można go 
uznać za element nieruchomości wspólnej, 
więc pozostaje wówczas jedynie możliwość 
kwalifikowania go jako części składowej lo-
kalu mieszkalnego. 
Na konieczność podwójnej kwalifikacji sta-
tusu prawnorzeczowego balkonu wskazuje 
się zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie. 
Podkreśla się przy tym, że status prawny bal-
konu uzależniony jest od okoliczności kon-
kretnego przypadku, na które decydujący 
wpływ ma przede wszystkim koncepcja ar-
chitektoniczna budynku. Zwraca się uwagę, 
że balkon może być tylko częścią elewacji, 
spełniającą funkcję zdobnicze, oraz może 
być przeznaczony do użytku mieszkańców 
nie jednego lokalu, ale dostęp do niego mają 
wszyscy mieszkańcy określonej kondygnacji, 
a nawet wszyscy mieszkańcy danego budyn-
ku. Budynek może być tak zaprojektowany 
i wykonany, że do pomieszczenia balkono-
wego dostęp jest możliwy tylko z jednego 
lokalu mieszkalnego i wówczas służy ono do 
wyłącznego użytku właściciela tego lokalu. 
W pierwszej sytuacji przyjmuje się, że balko-
ny stanowią ogólnodostępne części budynku 
i dlatego są częścią nieruchomości wspólnej, 
natomiast w sytuacji drugiej uznaje się, że 
balkony nie wchodzą w skład nieruchomości 
wspólnej, lecz stanowią część składową loka-

lu mieszkalnego, co nie wyklucza kwalifiko-
wania ich jako pomieszczeń przynależnych 
w rozumieniu art. 2 ust. 4 z 24 czerwca 1994 
r. o własności lokali (Dz.U. z 1994 r. nr 85 poz. 
388, dalej: uwl). Potwierdził to Sąd Najwyż-
szy w wyroku z 3 października 2002 r. (sygn. 
akt III RN 153/01). 
Pod pojęciem ,,balkonu" jako części budynku 
stanowiącej zarazem część składową lokalu 
mieszkalnego rozumieć należy tę tylko jego 
część, która służy wyłącznie do użytku wła-
ściciela lokalu i osób z nim zamieszkałych. 
Jest nią przestrzeń wewnętrzna, z reguły wy-
odrębniona podłogą i balustradą, a niekiedy 
także ścianami bocznymi i sufitem, z wy-
łączeniem zawsze ściany przedniej, której 
brak pozwala na uznanie tej części budynku 
za balkon i umożliwia zarazem korzystanie 
z niego zgodnie z przeznaczeniem. Wobec te-
go elementy architektonicznej konstrukcji 
balkonu trwale połączone z bryłą budynku 
i na ogół usytuowane na zewnątrz w sto-
sunku do przestrzeni wykorzystywanej do 
wyłącznego zaspokajania potrzeb mieszka-
niowych przez osoby zamieszkałe w lokalu 
uznać należy za takie części budynku, które 
nie służą wyłącznie do użytku właściciela lo-
kalu, zatem – na podstawie art. 3 ust. 2 uwl – 
powinny być kwalifikowane jako stanowiące 
nieruchomość wspólną. W konsekwencji na-
leży przyjąć, na podstawie art. 14 pkt 1 uwl, 
że wydatki na remonty i bieżącą konserwa-
cję nieruchomości wspólnej stanowią koszty 
zarządu tą nieruchomością, które obciążają 
wspólnotę mieszkaniową. fo
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studiumprzypadku

Powyższe potwierdził Sąd Okręgowy w Jeleniej Gó-
rze, który w wyroku z 15 listopada 2013 r. (sygn. I C 
1314/13) przyjął, że „wydatki na remonty i bieżą-
cą konserwację części budynku, które są elementem 
konstrukcji balkonu trwale połączonym z budynkiem 
(część tzw. zewnętrzna), obciążają wspólnotę miesz-
kaniową”. Podobne zdanie miał również Sąd Apelacyj-
ny w Gdańsku w wyroku z 24 czerwca 2008 r. (sygn. 
akt I ACa 1190/07), w którym uznał, że „właściciel lo-
kalu mieszkalnego ponosi wydatki związane z utrzy-
maniem w należytym stanie balkonu stanowiącego 
pomieszczenie pomocnicze służące wyłącznie zaspo-
kojeniu potrzeb mieszkaniowych osób zamieszkałych 
w tym lokalu”. Natomiast „wydatki na remonty i bie-
żącą konserwację części budynku, które są elementem 
konstrukcji balkonu trwale połączonym z budynkiem 
obciążają wspólnotę mieszkaniową”. 

Wspólna odpowiedzialność
Mając na uwadze powyższe informacje, stwierdzić 
należy, że odpowiedzialność w zakresie wydatków 
na remonty i bieżącą konserwację balkonu we wspól-
nocie mieszkaniowej zazębia się. W pewnym zakresie 
balkon jest bowiem pomieszczeniem pomocniczym 
przynależnym do danego lokalu, a w pozostałym np. 
balustrada i płyta balkonowa jest jednocześnie ele-
mentem konstrukcyjnym budynku, zaliczanym do 
nieruchomości wspólnych. Jeżeli więc balkon wyma-
ga wymiany płytek (w tym także cokołów z płytek) 
czy malowania, uzupełnienia tynków i innych tego 
typu prac, to obciążają one właściciela lokalu. Tym 
bardzie jest to uzasadnione w przypadkach, kiedy to 
właściciele poszczególnych lokali we własnym zakre-
sie układali płytki na balkonach. Jeżeli jednak remont 
polega na ingerencji w części konstrukcji balkonu, to 
obciąża on wspólnotę mieszkaniową.
Jednocześnie w mojej ocenie właściciel lokalu we 
wspólnocie mieszkaniowej powinien uzyskać na wy-
konanie zabudowy zgodę m.in. wspólnoty mieszka-
niowej, bowiem wykonane prace będą wpływać na 
estetykę i wygląd elewacji. A ta natomiast bezsprzecz-
nie uznawana jest za część nieruchomości wspólnej. 

Wezwanie do naprawy lub demontażu
Ustalenie dokładnych przyczyn niszczenia nieru-
chomości wspólnej jest w wielu przypadkach bardzo 
trudne. Niestety wielokrotnie takie sprawy kończą się 
dopiero w sądzie. Wówczas wyrok wydawany jest na 
podstawie dopuszczonej jako dowód opinii biegłego, 
który ma odpowiednie uprawnienia budowlane. Za-
nim jednak sprawa trafi do sądu, a istnieje pewność, że 
uszkodzenia nieruchomości wspólnej są konsekwen-
cją wykonanej zabudowy, należy wezwać do naprawy 
uszkodzeń lub demontażu zabudowy.
W tym miejscu należy przypomnieć, że za szkodę wy-
rządzoną w nieruchomości wspólnej odpowiada ten, 

kto ją wyrządził. Zgodnie z art. 415 ustawy z 23 kwiet-
nia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 
93, ze zm.), kto z winy swej wyrządził szkodę drugiemu, 
obowiązany jest do jej naprawienia. Przepis przewiduje 
trzy przesłanki odpowiedzialności, tj. powstanie szko-
dy, zawinione zachowanie sprawcy oraz związek przy-
czynowy między tymi dwoma zdarzeniami. 
Szkodą jest każdy uszczerbek w dobrach chronionych 
prawem. Zawinione zachowanie sprawcy szkody pole-
gać może tak na działaniu, jak i na zaniechaniu, przy 
czym zaniechanie może zostać uznane za czyn jedy-
nie wówczas, gdy wiąże się ono z niedopełnieniem cią-
żącego na sprawcy obowiązku działania. Zachowanie 
będące źródłem szkody musi być z jednej strony za-
chowaniem bezprawnym, a z drugiej – zawinionym. 
A zatem właściciel odpowie za szkodę wtedy, gdy wy-
konany przez niego np. ogród zimowy spowodował 
zniszczenia elewacji czy kruszenie się filarów podpie-
rających balkon.
Jednocześnie należy przypomnieć, że w sytuacjach 
krytycznych, zgodnie z art. 13 ust 2 uwl, na żądanie 
zarządu właściciel lokalu jest obowiązany zezwa-
lać na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do 
przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunię-
cia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu 
wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali 
w dodatkowe instalacje. W razie odmowy właściciela 
możliwe jest wyegzekwowanie tego prawa na drodze 
sądowej, względnie za pośrednictwem właściwych or-
ganów np. policji.
W związku z tym, aby uniknąć tego typu problemów, 
wspólnoty mieszkaniowe powinny ograniczać moż-
liwość dokonywania zabudowy przestrzeni balkono-
wych. Po pierwsze, wpływa to na wygląd budynku 
(zazwyczaj negatywnie, bowiem zaburza wygląd 
elewacji), a po drugie – często prowadzi do różnego 
rodzaju ingerencji w bryłę budynku, które z kolei po-
wodują degradację budynku.
W przypadku konieczności naprawy balkonów w wie-
lu przypadkach trudno będzie ustalić, czy za remont 
będzie odpowiadała wspólnota mieszkaniowa, czy też 
właściciel lokalu. Zazwyczaj pomocna będzie wiedza 
fachowa. Jeżeli konieczność naprawy wynika z winy 
poszczególnych właścicieli, to oni będą odpowiedzial-
ni za koszty naprawy. Nie zawsze będą jednak chcie-
li zaakceptować taki stan rzeczy. Wówczas działania 
podejmowane przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej 
mogą mieć oczywiście najpierw charakter polubowny, 
a potem mogą zakończyć się skierowaniem sprawy na 
drogę postępowania sądowego. 

Piotr Szczepański
adwokat
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Skutecznym i sprawdzonym 
rozwiązaniem, które elimi-
nuje nieprawidłowe parkowa-

nie, jest zastosowanie nowoczesnych 
rozwiązań z zakresu ochrony zdalnej 
w postaci inteligentnej analizy wi-
deo AI (Artificial Intelligence – tłum. 
sztuczna inteligencja) na obszarach 
objętych zakazem parkowania.
Pierwszy krok to instalacja „inteli-
gentnych” kamer z wbudowaną ana-
lityką wizji (algorytmy lub programy 
stosowane do analizy danych wizyj-
nych i do wygenerowania danych opi-
sujących umiejscowienie i zachowanie 
obiektu), tak aby obejmowały miej-
sca, w których nie można parkować. 
Następnie w polu widzenia kamery 
definiowane są algorytmy sztucznej 
inteligencji oraz strefy detekcji, któ-
re bezbłędnie i skutecznie rozpoznają 
obiekty typu samochód – zastosowa-
na analityka jest selektywna i reaguje 
tylko na ten rodzaj obiektu, który zo-

stał wskazany w konfiguracji. Zdarze-
niem alarmowym będzie pojawienie 
się i pozostawanie samochodu w zde-
finiowanej wcześniej strefie i w okre-
ślonym przez nas czasie. Z reguły jest 
to ok. 3 – 15 minut. W tym czasie zdąży 
odjechać przypadkowy parkujący al-
bo rodzic, który przywozi lub odbiera 
dziecko z przedszkola, czy kurier przy-
wożący przesyłkę. Zależnie od potrzeb 
możliwe jest zdefiniowanie różnych 
pór dla różnych miejsc i kamer, tak aby 
precyzyjnie wpasować się w charakte-
rystyczne potrzeby danego obiektu.
Kolejny krok to reakcja systemu – jeśli 
czas parkowania samochodu w moni-
torowanej strefie przekroczy ustalony 
limit, kamera automatycznie wyko-
nuje zdjęcie i wysyła je na określony 
adres lub adresy mailowe. Tu koniecz-
na jest weryfikacja czytelności 
numeru tablicy rejestracyjnej. Wyko-
nywana jest już przez człowieka np. 
operatora Centrum Monitoringu Wi-

zyjnego Defensor Security Group. Po 
sprawdzeniu i pozytywnej weryfika-
cji zdjęcie samochodu zostaje opisane 
i z datą oraz godziną popełnienia wy-
kroczenia trafia drogą mailową do od-
powiedniej komendy Straży Miejskiej, 
która rozpoczyna postępowanie w tej 
sprawie, nadając jej numer i informu-
jąc o tym – również mailem – zgłasza-
jącego. W przypadku wątpliwości co 
do numeru tablicy rejestracyjnej bądź 
innych okoliczności Straż Miejska mo-
że poprosić o inne materiały lub we-
zwać zgłaszającego do komendy.
„I to jest bardzo istotny element naszej 
oferty”, podkreśla Dominik Piepka, 
wiceprezes Defensor Security Group, 
która właśnie wprowadza na rynek 
usługę e-Mandat. „Naszym klientom 
zapewniamy kompleksową usługę, 
nie tylko instalację i konfigurację sys-
temu, który uchwyci nieprawidłowo 
parkującego, ale w ramach miesięczne-
go abonamentu przejmujemy na siebie 
wszystkie obowiązki związane z edy-
cją i przygotowaniem zdjęć, zgłosze-
niem wykroczenia do Straży Miejskiej 
itp. Naszym klientom pozostaje jedy-
nie zapoznanie się z raportem o licz-
bie zgłoszeń i innych działań, jakie dla 
nich wykonaliśmy, oraz satysfakcja 
z wyeliminowania wymienionych za-
chowań na swoim terenie”.
Od kwietnia br. usługa e-Mandat do-
stępna jest w ofercie Defensor Securi-
ty Group jako element 
ochrony zdalnej (e-Ochrona). 

Więcej na www.e-Mandat.pl

e-mandat 
Jedną z bolączek trapiących wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz firmy 
zajmujące się zarządzaniem nieruchomościami jest problem parkowania 
samochodów na ich terenie w miejscach niedozwolonych. O ile skutki 
takiego parkowania mogą być stosunkowo niegroźne w przypadku ciągów 
komunikacyjnych, takich jak chodniki, to już w przypadku blokowania dróg 
pożarowych mogą przyczynić się do powstania poważnego niebezpieczeństwa. 
Obecne prawodawstwo umożliwia zgłaszanie tego typu wykroczeń do Straży 
Miejskiej praktycznie każdemu, choćby poprzez korzystanie ze smartfona 
i aplikacji Warszawa 19115, jednak wiele wykroczeń pozostaje niezgłoszonych 
i problem nadal istnieje. 
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K l i m a t y z a t o r  K a s e t o n o w y

Klimatyzator Casette o obwodowym przepływie 
powietrza Multi Split ma jedynie 204 mm 
wysokości, co pozwala na montaż w wąskich 
przestrzeniach międzysufitowych. Urządzenie 
zapewnia skuteczne rozprowadzenie powietrza 
w pomieszczeniu – nawiew wydostaje się 

z czterech stron oraz z każdego narożnika. 
Dodatkowo maskownice (opcja) wyposażono 
funkcję indywidualnej kontroli łopatek, co 
pozwala dostosować kąt nawiewu w zależności 
od potrzeb użytkowników. Producent, firma 
Haier, chwali się też ekologią – w porównaniu do 
powszechnie używanego czynnika chłodniczego 
R410A wpływ wykorzystywanego tu czynnika 
R32 na globalne ocieplenie (wskaźnik GWP) jest 
trzykrotnie niższy. Jednocześnie pozwala na 
znacznie mniejszą objętość czynnika 
chłodniczego i wysoką wydajność energetyczną.

technikatrendy

K l i m a t y z a t o r  
ś c i e n n y

Samsung Standard RAC 6,8 kW pozwala 
odetchnąć – zarówno płucom, jak i głowie. 
Dzięki funkcji Smart Saver nie trzeba już 
pamiętać, aby wyłączyć klimatyzator, 
gdy uznamy, że w pomieszczeniu jest 
wystarczająco chłodno, ani by go włączyć, gdy 
w pomieszczeniu znów zrobi się za gorąco. 
Smart Saver automatycznie włącza 
klimatyzator na możliwie najkrótszy czas 
pozwalający utrzymać komfortową 
temperaturę w pomieszczeniu, co pozwala na 
obniżenie rachunków za energię elektryczną 
nawet o 31 procent.

z sufitu

oszczędnie

K l i m a K o n w e K t o r  p o d ł o g o w y 

Carisma CCP-ECM (Klima Therm) to efektywne 
chłodzenie, ogrzewanie i wentylacja 
budynków z dużymi oknami lub 
drzwiami. Szeroki wachlarz modeli 
obejmuje rozwiązania, które można 
dostosować w zależności od wymagań 
architektonicznych. Klimakonwektory 
podłogowe są używane w prywatnych 
domach, na werandach, w urzędach oraz 
powierzchniach handlowych. Wszystkie 
urządzenia wyposażono w silniki 
elektryczne o niskim zużyciu energii. 
Dostępne są maskownice z różnych 
materiałów i w dowolnych kolorach.

powiew z dołu
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chłodzi  
jaK złoto

duża moc

K l i m a t y z a t o r 
p o d s t r o p o w y 

Jako model podstropowy LG CV18.NJ2 
także daje dużą swobodę w wyborze 
miejsca montażu. Dodatkowy komfort 
zapewnia możliwość regulacji ustawienia 
strugi powietrza zarówno w pionie (przy 
pomocy sterownika), jak i w poziomie 
(ręcznie). Użytkownik ma możliwość 
regulacji temperatury z użyciem dwóch 
termostatów – pierwszy z czujników 
znajduje się w samym urządzeniu, drugi 
– w panelu sterowania. Producent 
podkreśla, że aluminiowe części 
wymiennika ciepła pokryte są warstwą 
złota chroniącą części przed korozją.

łatwość  
montażu
K l i m a t y z a t o r 
p r z y p o d ł o g o w y

Multi Split (prod. Fuji) dzięki pracy dwóch 
wentylatorów gwarantuje nawiew w górę i na 
dół, co pozwala na równomierne 
rozprowadzenie powietrze do każdego 
miejsca w pomieszczeniu. Atutem 
klimatyzatora przypodłogowego jest 
możliwość wyboru aż sześciu kierunków 
wyprowadzenia przewodów i odprowadzania 
skroplin. Szeroka przestrzeń montażowa 
umożliwia instalację w dowolnym miejscu.

K l i m a t y z a t o r  K a n a ł o w y 

Model Split (prod. Fujitsu) przeznaczony został do 
instalacji kanałowych dla pomieszczeń dużym 
obciążeniu cieplnym. Dzięki zastosowanym technologiom 
i opcjom zapewnia – obok podstawowych funkcji – dodatkowe specjalne użyteczności np. komunikację Wi-Fi. 
Urządzenie wyposażono w tryby pracy: auto, chłodzenie, grzanie, wentylacja. Moc chłodnicza nominalna: 19 / 22 kW, 
moc grzewcza nominalna: 22,4 / 27 kW.
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wspólnotatechnika

PodCzas remontu 
Pamiętaj o PtakaCh
Jakie błędy są najczęściej popełniane w procesie planowania 
i prowadzenia remontu? Dlaczego skutkują one nie tylko 
zagrożeniem dla życia zwierząt i ich dalszego bytowania, 
ale również wywołują szereg utrudnień dla inwestorów 
i wykonawców, w skrajnych przypadkach prowadząc 
do interwencji nadzoru budowlanego i wstrzymania prac?
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Wświetle prawa wszystkie 
zwierzęta oraz ich gniaz-
da i siedliska są objęte ści-
słą lub częściową ochroną 

przez cały rok kalendarzowy. Czas między 
1 marca a 15 października jest niesłusznie 
uznawany za okres lęgowy ptaków. Okresu 
lęgowego ptaków nie mogą definiować żadne 
przepisy, gdyż u poszczególnych gatunków 
jest on inny i może też przesuwać się w za-
leżności od warunków pogodowych. Gołębie 
miejskie mają lęgi przez cały rok. A przecież 
cykl życiowy zwierząt nie polega tylko na 
rozmnażaniu. W budynkach też chronią się 
one przed drapieżnikami i niesprzyjającą po-
godą, nocują, hibernują. Tak więc mogą być 
narażone na krzywdę o każdej porze roku. 
Właśnie dlatego tak ważne jest dotrzymanie 
wszystkich procedur bez względu na zapla-
nowany termin prac.
Co oznacza okres od 16 października do 
końca lutego, wskazany w Rozporządze-
niu Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016 r. 
w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 2183)? Oznacza, że w tym 
czasie możemy bez zezwoleń usunąć mate-
riał gniazdowy z budek lęgowych oraz puste 
gniazdo (jednak nie siedlisko) z obiektów bu-
dowlanych i terenów zieleni z powodów sani-
tarnych i bezpieczeństwa (par. 9 pkt. 1-2).

Gniazdo a siedlisko 
Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przy-
rody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 ze zm., 
dalej: rozporządzenie) definiuje siedlisko jako 
„obszar występowania zwierząt w ciągu ca-
łego życia lub dowolnego stadium ich rozwo-
ju”. W przypadku budynku siedliskiem są np. 
stropodachy, okienko strychowe, szczeliny 
pod dachówkami lub w poszyciu dachowym, 
nieczynne otwory wentylacyjne, przestrze-
nie i ubytki za rurami spustowymi, pod pa-
rapetami, pod obróbką blacharską dachu, 
balkonu czy loggii, we wnękach okiennych, 
w przewodach kominowych. Innymi słowy 
jest to przestrzeń (często bardzo mała), którą 
zwierzęta zajmują, by odbyć lęgi (zbudować 
gniazdo) lub się schronić na nocleg albo zimę.
Natomiast gniazdo jest uwitą w siedlisku 
konstrukcją zbudowaną z materii organicz-
nej: patyków, gałązek, siana, trawy, piór 
mchu, błota itp. (coraz częściej, niestety, 
również z odpadów syntetycznych), służącą 
do złożenia jaj i odchowu młodych.
Jak odnoszą się do tego przepisy? Jeżeli pra-
ce w budynku muszą wiązać się ze znisz-

czeniem gniazda i/lub siedliska gatunku 
chronionego (np. z założeniem kratek na 
otwory wentylacyjne stropodachu), to bez 
względu na porę roku musimy uzyskać ze-
zwolenie od Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska. Bezwzględnie zabronione jest 
usuwanie i przenoszenie gniazd, w którym 
znajdują się jaja czy pisklęta.
Warto w tym miejscu zauważyć, że przepis 
ten dotyczy również siedlisk na drzewach 
i w krzewach (dziupli i gniazd otwartych, np. 
gniazda sroki, wrony siwej, kwiczoła, zięby, 
dzwońca, piegży, rudzika itd.).

To nie tylko remont 
Instynkt przetrwania zmusza zwierzęta do 
bycia niezauważonymi. Niektóre gatunki za-
obserwować łatwiej, szczególnie kiedy już 
zaczęły lęgi, ale większość oznak bytowania 

ptaków i nietoperzy dla osób bez odpowied-
niego przygotowania jest niedostrzegalna. 
Wiedza pracownika spółdzielni, inspektora 
nadzoru, kierownika budowy, ogrodnika czy 
weterynarza (takie przypadki się zdarzają)  
– nie wystarczy. Niestety czasem zawodzi też 
doświadczenie przyrodnika na co dzień pra-
cującego np. w lesie czy na mokradłach.
Takie ptaki jak jerzyki (Apus apus) nie siadają 
na budynku, często nie zostawiają na elewa-
cji wyraźnych śladów, a do siedlisk wlatują fo
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Gołębie miejskie są chronione 
takimi samymi zakazami  
jak inne ptaki bytujące  
w budynkach. Prawo zwalania 
nas jedynie z obowiązku 
posiadania zezwoleń  
na usunięcie pustego gniazda, 
zniszczenie siedliska  
i na umyślne utrudnianie do 
niego dostępu, pod warunkiem, 
że nie znajdują się w nich 
jaja lub pisklęta. Musimy też 
sprawdzić, czy to siedlisko nie 
jest też wykorzystywane przez 
inne gatunki zwierząt.
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z bardzo dużą prędkością. Aby je zaobserwo-
wać, musimy przeprowadzić kilka dłuższych 
kontroli o różnych porach dnia. 
Obecności nietoperzy praktycznie nie ma-
my szans stwierdzić bez specjalistycznego 
sprzętu i dużego doświadczenia. Musimy mieć 
detektor ultradźwięków lub kamerę termowi-
zyjną i umieć się nimi posłużyć. W codziennej 
praktyce nieustannie stykamy się z przypad-
kami, kiedy w blokach pełnych ptaków nikt ich 
nigdy nie widział. Pokutują też różne mity, np. 
ten, że jerzyki gniazdują tylko w wysokich bu-
dynkach. Tymczasem równie często spotyka-
my je w budynkach 1–3 piętrowych, a zdarzają 
się też siedliska na wysokości parteru. W na-
szych miastach odbywa się też mnóstwo prac, 
które tylko wydają się całkiem niegroźne dla 
zwierząt, np. remonty loggii czy wymiana sto-
larki okiennej. Podobnie rzecz się ma z uzupeł-
nianiem oraz wymianą uszkodzonych osłon 
(kratek) na otworach wentylacyjnych stro-
podachów lub innych. Wyłamany szczebelek 
wystarczy drobnym ptakom, a tym bardziej 
nietoperzom, jako wejście do wnętrza stropo-
dachu, gdzie chronią się i gniazdują (gniazda 
nie znajdują się w otworach wentylacyjnych). 
Zatem wymiana uszkodzonych osłon po-
winna być zawsze poprzedzona ekspertyzą 
przyrodniczą. Jeśli wykaże ona, że stropo-
dach jest siedliskiem zwierząt, na prace przy 
otworach trzeba uzyskać zezwolenie RDOŚ 
i powinny się one odbyć pod nadzorem przy-
rodniczym.
Budynki, w których nie ma żadnych ptaków 
albo/i nietoperzy, są nieliczne. Każdy rodzaj 
prac może zagrażać bezpieczeństwu bytują-
cych w nich zwierząt.

Ponowna kontrola
Brak ponownej kontroli to w ostatnim czasie 
bardzo częsta przyczyna utrudnień na placu 
budowy. Inwestor, spokojny, że zadbał o wy-
magane dokumenty, już do nich nie zaglą-
da, więc umyka mu kluczowa na tym etapie 
czynność: ponowna kontrola przyrodnicza. 
Powinna być ona wykonana tuż przed roz-
stawieniem rusztowań. Następnie, po po-
stawieniu rusztowań lub powieszeniu windy 
budowlanej, ornitolog dla całkowitej pewno-
ści powinien dodatkowo sprawdzić szczeliny 
przy użyciu endoskopu. Pamiętajmy, że ma-
my tu do czynienia z dziką przyrodą, więc 
aktualna sytuacja może być zupełnie inna 
niż wtedy, kiedy budynek był obserwowany 
po raz pierwszy, zwłaszcza jeżeli było to np. 
jesienią, a remont zaczynamy wiosną. Nawet 

jeżeli zabezpieczyliśmy miejsca gniazdo-
wania (można to zrobić tylko po zezwole-
niu RDOŚ i pod nadzorem przyrodniczym), 
nie możemy wykluczyć, że zdeterminowane 
ptaki sobie poradzą, np. wyskubując piankę 
zabezpieczającą. 
Dramatycznym skutkiem zaniechania po-
nownej kontroli i nadzoru przyrodnicze-
go może być zamurowanie żywych ptaków 
wysiadujących jaja czy karmiących pisklę-
ta, albo nietoperzy. Coraz częściej w takich 
sytuacjach reagują świadkowie, a wówczas 
kończy się to wstrzymaniem prac i zawia-
domieniem organów ścigania. Obecność 
specjalisty przyrodnika jest więc naszym 
żywotnym interesem. 
Zabezpieczenie miejsc lęgowych/schronień 
w określonym terminie jest jednym z wa-

wspólnotatechnika



25

runków zgody wydanej przez RDOŚ. Jeże-
li go nie zrealizujemy, ptaki czy nietoperze 
mogą przed pracami lub po ich rozpoczęciu 
zająć swoje siedliska. Wówczas prace im za-
grożą, a nam zagrozi wstrzymanie remontu. 
Zabezpieczanie siedlisk musi się odbywać po 
dokładnym sprawdzeniu przez ornitologa i 
chiropterologa, czy nie są zajęte przez zwie-
rzęta.

Brak przepływu  
informacji
Brak przepływu informacji to kolejny po-
wód zagrożenia dla zwierząt i planowego 
przebiegu remontu. Często spotykamy się 
z sytuacjami, że zarówno inwestor, jak i kie-
rownik budowy są dobrze poinformowani 
o siedliskach, ale nie przekazują tej wiedzy 

Agnieszka Gołębiowska
Ptasi Patrol Fundacji Noga w Łapę

wszystkim członkom ekipy. Wtedy nicze-
go nieświadomy tynkarz zamurowuje ptaki 
w gnieździe. Dlatego warto zadbać, by wa-
runki bezpiecznego i zgodnego z przepisami 
remontu znała cała ekipa.

Próby ominięcia  
procedur
Świadomość mieszkańców w ostatnim cza-
sie bardzo wzrosła. W kraju działają też 
organizacje monitorujące budynki, więc zro-
bienie remontu „po cichu”, bez żadnej opieki 
przyrodniczej, bardzo szybko może obrócić 
się przeciwko wspólnocie.
Przykładem nieskutecznych, czy wręcz 
szkodliwych, działań kompensacyjnych są 
skrzynki dla wróbli i jerzyków powieszone 
na drzewach (gatunki te na obszarach zurba-
nizowanych zasiedlają wyłącznie skrzynki 
na budynkach), skrzynki-pułapki (z patycz-
kiem lub inną formą ułatwienia dostępu dla 
drapieżników, nieimpregnowane, nietrwa-
łe), umieszczone w niedogodnych dla ptaków 
lokalizacjach (np. kominy, zwyżki), o para-
metrach nieodpowiadających potrzebom ga-
tunkowym, z ostrymi kolcami na daszkach 
lub gzymsach budynku itp. Dobrą praktyką 
jest pomijanie lokalizacji, w których budki 
mogą rodzić konflikt z użytkownikami bu-
dynku (np. nad oknami). Tego wszystkiego 
unikniemy wykonując kompensację zgodnie 
z warunkami RDOŚ i zaleceniami autora opi-
nii przyrodniczej.
Dbając, by remont nie był zagrożeniem dla 
życia zwierząt, należy pamiętać też o rekom-
pensacie za ich zniszczone domy, wieszając 
skrzynki lęgowe dla ptaków i schronienia dla 
nietoperzy.
Ptaki i nietoperze we wspólnocie nie są 
„przykrą przypadłością", ale przywilejem, 
bo wzbogacają ekosystem miasta i są bronią 
przeciwko owadom. Podane tu informacje 
mogą sprawić wrażenie, że wyremontowanie 
budynku i ochrona zwierząt to sprawy nie do 
pogodzenia, jednak jeżeli pomyślimy o tym 
z wyprzedzeniem i będziemy współpracować 
z doświadczonym przyrodnikiem – bez prze-
szkód zrealizujemy nasz plan. 
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zaPowiedzi kolejnej nowelizaCji 
ustawy o własnośCi lokali 
Z pewnym 
niepokojem 
przyjmuję pojawiające 
się zapowiedzi 
kolejnej nowelizacji 
ustawy o własności 
lokali. Mam świeżo 
w pamięci zapisy 
dodane przez art. 7 
ustawy z 31 marca 
2020 r. o zmianie 
ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach 
związanych 
z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem 
COVID-19, a dotyczące 
właśnie trybu pracy 
zarządu wspólnoty. 
Na szczęście przepisy 
te po 9 miesiącach 
i 19 dniach zostały 
usunięte ustawą 
„wspierającą rozwój 
mieszkalnictwa”.
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Znana firma audytorsko – doradcza Grant Thornton 
monitoruje dokładnie przyrost aktów prawnych 
w Polsce i publikuje raporty pod nazwą „Barometr 
prawa”, oceniające kolejne sukcesy parlamentu 

w tej dziedzinie. Lektura tych opracowań jest bardzo inte-
resująca. W odniesieniu do 2015 r. Grant Thornton nazwał 
w swoim raporcie Polskę „liderem Unii Europejskiej w pro-
dukcji prawa”. Ta tendencja do regulowania wszystkiego na-
dal trwa.

Tryb pracy zarządu wspólnoty 
Mam w zwyczaju, co jakiś czas, sprawdzać aktualną treść 
ustawy o własności lokali, wykorzystując do tego celu serwis 
„isap". W zeszłym roku natknąłem się na publikację jednolite-
go tekstu tej ustawy ogłoszoną przez Marszałka Sejmu RP 8 
października 2020 r., a opublikowaną 30 października 2020 r. 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1910, dalej: uwl). Pojawiły się w treści 
ustawy dwa przepisy dodane do art.21 uwl w brzmieniu:
„4. Uchwała zarządu może być podjęta, jeżeli wszyscy człon-
kowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu albo 
głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bez-
pośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwałą może 
być również wynikiem głosów częściowo oddanych na posie-
dzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środ-
ków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków zarządu 
uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wy-
korzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 
odległość”.
W odnośniku opublikowano, że zapisy te dodane zosta-
ły przez art. 7 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych cho-
rób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568), która 
weszła w życie 31 marca 2020 r.
Treść tych przepisów zaskoczyła mnie, ale też zdziwiła. 
Przede wszystkim dwa dodane 
ust. 4 i 5 w art. 21 nie stanowią żadnej logicznej kontynuacji 
poprzedzających je ust.1, 2 i 3. Ponadto zapisy są niespójne 
i wprowadzają ewidentny dysonans. Jak dotąd uwl nigdy nie 
zawierała konkretnych zapisów określających tryb formalny 
pracy zarządu wspólnoty. Ten obszar tematyczny ograniczo-
no jedynie do zdefiniowania skutecznej reprezentacji zarządu 
(co najmniej podpisy dwóch członków przy zarządzie wielo-
osobowym – ust. 2) oraz zdefiniowania spraw, w których za-
rząd składa oświadczenia woli ze skutkiem w stosunku do 
właścicieli wszystkich lokali (ust. 3). Tymczasem nowo do-
dany ust. 4 odwołuje się do nowego pojęcia w ustawie, jakim 
jest uchwała zarządu. Jako warunek niezbędny do podjęcia 
uchwały zarządu wprowadza „prawidłowe zawiadomienie” 
wszystkich „członków” o posiedzeniu lub głosowaniu na pi-
śmie, nie precyzując jednakże, na czym polega ta prawidło-
wość zawiadomienia. 
Może to i dobrze, bo nie zawsze można skutecznie zawiado-
mić członka zarządu, a gdyby prawidłowość zawiadomie-

nia rozumieć jako skuteczność, wówczas 
brak kontaktu z jednym z członków zarządu 
uniemożliwiałby możliwość podejmowania 
uchwał przez pozostałych. Jak się domyślam, 
ustawodawca, pisząc o uchwałach zarządu, 
milcząco (choć nie wprost) wykluczył moż-
liwość podejmowania decyzji przez zarząd 
w trybie innym niż przez podjęcie uchwały. 
Jako że do czasu nowelizacji zarządy wspól-
not radziły sobie jakoś pomimo braku w tre-
ści ustawy przepisów dotyczących trybu 
pracy zarządu, stosując zwyczajowe rozwią-
zania lub nadając takim (własnym) rozwiąza-
niom formę pisemną, nie bardzo rozumiałem 
konieczność przyjęcia tej nowelizacji. Od-
nalazłem zatem ocenę skutków rządowego 
projektu ustawy dokonaną przez Biuro Ana-
liz Sejmowych Kancelarii Sejmu z 31 mar-
ca 2020 r. Jedyne postanowienie dotyczące 
przedmiotowych zapisów brzmi: „Umożli-
wienie działania organom spółdzielni, w tym 
mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkanio-
wych, których członkowie mogą być poddani 
kwarantannie (możliwość głosowania na pi-
śmie lub za pośrednictwem środków komu-
nikowania się na odległość)”. 
Taki zapis wydaje się świadczyć, że albo 
twórcy projektu ustawy uznali, że bez zmia-
ny prawa samodzielne działania zaintereso-
wanych w zakresie zmodyfikowania trybu 
podejmowania decyzji będą nielegalne, albo 
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Jestem umiarkowanym 
optymistą co do planów 
nowelizacji. Zawsze  
jest jakaś szansa 
na poprawę sytuacji. 
A dla polepszenia  
nastroju zwrócę 
uwagę i członkom 
wspólnot, i zarządcom 
je obsługującym, że nie 
jesteśmy w najgorszej 
sytuacji. Aktualnie tekst 
jednolity uwl to tylko 15 
stron maszynopisu. 
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też uznali, że bez wskazania w treści ustawy zainteresowa-
nym nie przyjdzie do głowy pomysł modyfikacji trybu po-
dejmowania decyzji. Nie wiadomo, co jest gorsze, ale chyba 
jednak pierwsza możliwość. 
Kolejna nowelizacja przepisów miała miejsce 10 grudnia 
2020 r. w ustawie o zmianie niektórych ustaw wspierają-
cych rozwój mieszkalnictwa, opublikowanej 4 stycznia 
2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 11). Mocą art. 5 tej ustawy z uwl 
uchylono wymienione przepisy, a więc ust. 4 i 5 w art. 21. 
Przepis uchylający wszedł w życie 19 stycznia 2021 r.
Jak to – epidemia, a nawet pandemia trwa, a przepis uchylo-
no? Może to omyłka, przeoczenie? Takie przypadki też mo-
gą mieć miejsce. Niestety nie! Wyjaśnienie można znaleźć 
w Ocenie skutków prawnych regulacji zawartej w rządo-
wym projekcie ustawy „uchylającej”, dokonanej przez to sa-
mo Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu z 11 sierpnia 
2020 r. Czytamy w nim: 
„2. Proponowana zmiana art. 21 ustawy z dnia 24 czerw-
ca 1994 r. o własności lokali , polegająca na uchyleniu ust. 
4 i 5, które zostały wprowadzone w związku ze zwalcza-
niem COVID-19 ustawą z dnia 31 marca 3.2020 r. zasługuje 
na aprobatę, albowiem przepisy te nie wprowadziły zasad-
niczej zmiany stanu prawnego, gdyż w poprzednim stanie 
prawnym można było przyjąć, że członkowie zarządu mo-
gli podejmować decyzje składając stosowne oświadczenia, 
nie będąc fizycznie obecni w tym samym miejscu i czasie. 
W przedłożonym uzasadnieniu projektu ustawy słusz-
nie podnosi się, że czynności prawne przy wykorzystaniu 
środków porozumiewania się na odległość mogą być podej-
mowane bez szczególnego przepisu w ustawie o własności 
lokali – nie jest potrzebny przepis dotyczący wyłącznie po-
dejmowania decyzji przez zarząd we wspólnotach miesz-
kaniowych, oraz wskazuje się, iż przepis art. 21 ust. 4 i 5 
odwołuje się do nieznanej ustawie o własności lokali insty-
tucji prawnej, jaką jest uchwała zarządu (uchwały mogą po-
dejmować jednie członkowie wspólnoty), a zatem zmiana 
ta jest w pełni uzasadniona".
Zatem zupełnie niepotrzebne przepisy, wprowadzone usta-
wą „covidową”, po 9 miesiącach i 19 dniach zostały usunięte 
ustawą „wspierającą rozwój mieszkalnictwa”. A diametral-
nie różne w tej sprawie oceny skutków w ich sprawie dzielił 
zaledwie czas 4 miesięcy i 11 dni.

Będzie nowelizacja ustawy o własności lokali
Mając na względzie powyższe zmiany i przykłady, z pew-
nym niepokojem można przyjąć pojawiające się zapowiedzi 
kolejnej nowelizacji ustawy o własności lokali. Założenia 
projektu można odnaleźć pod linkiem: www.archiwum.
bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r312338216,Projekt-ustawy-
o-zmianie-ustawy-o-spoldzielniach-mieszkaniowych-
ustawy-Prawo-spo.html. Treść tych założeń wygląda jak 
niżej:
„IV. Projekt zawiera również zmiany w ustawie z dnia 
24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1910) mające na celu usprawnienie działalności wspól-
not mieszkaniowych, które dotyczą:

1)  majątku własnego wspólnoty mieszkanio-
wej,

2) organów wspólnoty,
3)  oznaczenia dla osób trzecich względem 

wspólnoty oraz osób ją reprezentujących,
4)  odmowy przez sąd podziału nieruchomo-

ści polegającego na ustanowieniu odrębnej 
własności lokali,

5)  zasad licytacji lokalu zadłużonego członka 
wspólnoty,

6)  umocowania dla zarządu wspólnoty do za-
wierania umów ze skutkiem dla wszyst-
kich właścicieli lokali,

7)  zasad zbierania przez zarząd głosów w try-
bie obiegowym”.

Jak widać wyżej, jest to dość uboga i ogól-
na informacja. Najbardziej spodobała mi się 
precyzja redakcji zapisu punktu 3. Plano-
wany termin przyjęcia projektu przez Radę 
Ministrów jest wskazany na III/IV kwartał 
2021 r., a osobą odpowiedzialną jest Anna 
Kornecka, podsekretarz stanu.
Udało mi się jeszcze znaleźć trochę dodatko-
wych informacji w sprawie tej nowelizacji na 
stronach Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Tech-
nologii, gdzie w menu aktualności – budow-
nictwo można znaleźć zachęcającą zapowiedź 
w brzmieniu: „Chcemy usprawnić funkcjo-
nowanie spółdzielni i wspólnot mieszkanio-
wych". Z kontekstu zapisów wynika, że w tym 
tekście umieszczono informacje pochodzące 
bezpośrednio od podsekretarz stanu.
Zgodnie z nimi w zakresie ustawy o własno-
ści lokali zmiany mają dotyczyć:
•  „wprowadzenia obowiązku informacyjne-

go poprzez wskazanie w ogólnodostępnym 
miejscu, kto jest upoważniony do kontaktu 
w imieniu wspólnoty,

•  wskazania terminu, po upływie które-
go zaległości w opłatach za lokal mogą 
być podstawą do żądania w trybie procesu 
sprzedaży lokalu w celu zaspokojenia na-
leżności wspólnoty,

•  doprecyzowania statusu majątkowego 
wspólnoty, poprzez przyznanie jej prawa 
do posiadania własnego majątku, odrębne-
go od majątków jej członków,

•  wskazania organów wspólnoty w postaci 
zarządu (jako organu wykonawczego) oraz 
zebrania właścicieli (jako organu uchwało-
dawczego),

•  umożliwienia zawierania przez zarząd 
wspólnoty umów będących realizacją 
uchwał wspólnoty i na podstawie udzielo-
nego w niej pełnomocnictwa, ze skutkiem 
do wszystkich właścicieli lokali,
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•  przyśpieszenia zbierania przez zarząd głosów w trybie 
obiegowym, wskazując, że po uzyskaniu wymaganej prze-
pisami ustawy większości głosów, dalsze zbieranie – jako 
bezprzedmiotowe – nie będzie konieczne”.

Choć powyższy tekst brzmi już znacznie bardziej konkret-
nie, to jak dotąd nie udało mi się odnaleźć żadnych projektów 
docelowych zapisów, jakie miałyby się pojawić w treści pro-
jektu ustawy. Uważam, że im wcześniej pojawiają się takie 
zapisy, w pełnej planowanej wersji, tym większa szansa, że 
uda się zapobiec znanemu mechanizmowi legislacyjnemu – 
chcieliśmy dobrze, a wyszło jak zwykle. Warto zatem odnieść 
się do poszczególnych punktów zamierzonej nowelizacji.

Punkt pierwszy wydaje się bardzo przydatny. Wskazanie 
osoby upoważnionej do kontaktu w imieniu wspólnoty mo-
głoby zakończyć kłopoty ze skutecznym doręczaniem ko-
respondencji adresowanej do wspólnoty, z czym obecnie są 
poważne problemy. Takim ekstremalnym przykładem jest 
korespondencja pomiędzy wspólnotą a osobą fizyczną lub 
prawną, której wspólnota powierzyła zarząd nieruchomo-
ścią wspólną w trybie przepisów art. 18 uwl. 

Punkt drugi może być trudny do zrealizowania, bowiem 
przypadki zaległości w opłatach za lokal mogą być tak eks-
tremalnie różne co do okoliczności faktycznych i prawnych, 
że wskazanie ogólnych szczegółowych ograniczeń w tym 
zakresie może okazać się nie dość uniwersalne. 

Punkt trzeci jest interesujący, jeśli miałby dotyczyć majątku 
posiadania ruchomego nie związanego fizycznie z konkret-
ną nieruchomością (np. maszyny i urządzenia techniczne) 
lub nieruchomego, położonego poza granicami nieruchomo-
ści wspólnej, np. parkingu stanowiącego nieruchomości od-
rębną od nieruchomości wspólnej.

Punkt czwarty wydaje się zbyteczny, bo pomimo braku zapi-
sów w tym zakresie w uwl jest oczywiste, że zarząd jest or-
ganem wykonawczym, zaś zebranie właścicieli (czy też ogół 
właścicieli) jest organem uchwałodawczym. 

Punkt piąty byłby korzystny jedynie ze względów for-
malnych, zrównując skutek uchwały z udzielonym w niej 
pełnomocnictwem ze skutkiem udzielenia odrębnych, in-
dywidualnych pełnomocnictw od wszystkich właścicieli 
lokali. 

Punkt szósty uważam za szkodliwy i dyskryminujący. Nie 
widzę powodu, aby ci właściciele, którzy mieliby oddawać 
swój głos po faktycznym rozstrzygnięciu głosowania, nie 
mieliby szansy oddać go w ogóle. Według analogicznej za-
sady, jeśli w sejmie po oddaniu głosów za przyjęciem aktu 
prawnego okazałoby się, że większość posłów byłaby za, na-
leżałoby przerwać głosowanie dla przyspieszenia procedur, 
bo w kontekście wejścia w życie przegłosowanego aktu nie 
jest ważne, ilu posłów będzie przeciw, a ilu wstrzyma się od 
głosu. 

*   *   *
Mimo wszystko jestem umiarkowanym 
optymistą co do planów nowelizacji. Zawsze 
jest jakaś szansa na poprawę sytuacji. A dla 
polepszenia nastroju zwrócę uwagę i człon-
kom wspólnot, i zarządcom je obsługującym, 
że nie jesteśmy w najgorszej sytuacji. Aktual-
nie tekst jednolity uwl to tylko 15 stron ma-
szynopisu. Dla subiektywnego porównania: 
ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych 
– 44 strony, ustawa o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
– 61 stron, a ustawa o podatku od towarów 
i usług – 338 stron. Wygląda na to, że łatwiej 
być zarządcą niż doradcą podatkowym.
Marzy mi się, aby konstytucyjnie ograniczyć 
w Polsce nowo stanowione prawo do okre-
ślonej liczby stron maszynopisu w roku ka-
lendarzowym. Na przykład prawodawca nie 
mógłby przekroczyć druku 5 tys. stron ma-
szynopisu A4 rocznie. Taki hamulec mógłby 
korzystnie wpłynąć na jakość nowych regu-
lacji. Muszę jednak przyznać, że takie zapisy 
w ustawie zasadniczej wyglądałyby raczej 
dziwnie i nie wydaje mi się, aby mój pomysł 
mogłby być kiedykolwiek zrealizowany.  

Piotr M. Ochman

Ustawa o własności 
lokali jak dotąd nigdy nie 
zawierała konkretnych 
zapisów określających 
tryb formalny pracy 
zarządu wspólnoty. 
Ten obszar tematyczny 
ograniczono jedynie do 
zdefiniowania skutecznej 
reprezentacji zarządu 
oraz zdefiniowania 
spraw, w których zarząd 
składa oświadczenia woli 
ze skutkiem w stosunku 
do właścicieli wszystkich 
lokali.
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wspólnotazarządzanie

Trwająca już drugi rok pandemia 
wpłynęła na wszystkie aspekty na-
szego życia, nie omijając wspólnot 
mieszkaniowych. Do tej pory więk-

szość spraw była w nich załatwiana i uchwalana 
w trakcie rocznych spotkań oraz podczas zebrań 
zarządów. Te z kolei odbywały się w tradycyjnej 
formie, np. w szkole lub w biurze zarządcy al-
bo administratora. Tak samo zebrania zarządu 
najczęściej organizowano w mieszkaniach po-
szczególnych członków. Takie funkcjonowanie 
wspólnot miało swoje pozytywne strony jak 
nieocenione spotkania ludzi, pozwalające bez-
pośrednio budować relacje i rozwiązywać po-

szczególne problemy, a także podejmować nowe 
wyzwania. 

Stali bywalcy
W praktyce jednak w spotkaniach corocznych 
uczestniczyła z reguły ta sama grupa mieszkań-
ców. Wynikało to z różnych przyczyn, w tym 
organizacyjnych. Rozwiązania prawne wprowa-
dzone w zeszłym i obecnym roku dają wspólno-
tom nowe możliwości i nadzieję na zwiększenie 
aktywności ich członków. Ponadto pozwalają 
im uniknąć paraliżu w funkcjonowaniu. 
Podejmując decyzję o organizacji spotkania, na-
leżało brać pod uwagę obowiązujące w danym 

wsPólnota 

w Pandemii
okiem Prawnika

Podejmując decyzję 
o organizacji spotkania, należało 
brać pod uwagę obowiązujące 
w danym momencie regulacje 
prawne, w szczególności 
ograniczenia związane ze 
spotkaniami i zgromadzeniami. 
Czy warto czekać z organizacją 
corocznych zebrań, które do tej 
pory odbywały się najpóźniej 
do końca marca, aż ustanie 
pandemia?
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momencie regulacje prawne, w szczególno-
ści ograniczenia związane ze spotkaniami 
i zgromadzeniami. I tak w okresie od 20 mar-
ca do 9 kwietnia w takich zebraniach mogło 
uczestniczyć maksymalnie 5 osób (Rozpo-
rządzenie Rady Ministrów z 19 marca 2021r. 
w sprawie ustanowienia określonych ograni-
czeń, nakazów i zakazów w związku z wy-
stąpieniem stanu epidemii). Warto pamiętać, 
że istnieje również możliwość głosowania 
w sprawach wspólnotowych przy wykorzy-
staniu pełnomocnictwa, co pozwala zwięk-
szyć liczbę osób reprezentowanych w trakcie 
spotkania. 
Czy warto jest czekać z organizacją corocz-
nych zebrań, które do tej pory odbywały się 
najpóźniej do końca marca (art. 30 ustawy 
o własności lokali), aż ustanie pandemia, 
gdyż obowiązujące przepisy dają taką moż-
liwość (art. pozwala na organizację zebrania 
rocznego nawet do 6 tygodni po odwołaniu 
stanu zagrożenia epidemiologicznego lub 
epidemii). 
Rozwiązaniem było przeprowadzanie ze-
brań, rocznego i nie tylko – w formu-
le hybrydowej. Część mieszkańców mogła 
uczestniczyć w takich spotkaniach stacjo-
narnie, a pozostali chętni online. Taka forma 
była i jest coraz bardziej popularna i pozwala 
wspólnotom podejmować niezbędne decyzje 
związane z ich funkcjonowaniem.

Zmiana ustawy
W trakcie pandemii ustawa o własności lo-
kali została zmieniona również pod kątem 
funkcjonowania zarządów wspólnot (do-
dano ust. 4 i 5 w art. 21 ustawy). Jeszcze do 
19 stycznia 2021 r. uchwały zarządu mogły 
być podjęte, jeżeli wszyscy członkowie zo-
stali zawiadomieni o posiedzeniu albo gło-
sowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu 
środków bezpośredniego porozumiewania 
się na odległość (np. e-mailem). Uchwały mo-
gły być podejmowanym trybie mieszanym 
(głosy częściowo na posiedzeniu, częściowo 
na piśmie lub przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na od-
ległość). 
Warto przypomnieć, że rozwiązanie to do-
tyczyło zarządów wieloosobowych i wy-
łącznie spraw z zakresu czynności zwykłego 
zarządu. W pozostałym zakresie, obejmu-
jącym czynności przekraczające zakres 
zwykłego zarządu, uchwały podejmują 
członkowie wspólnoty, i są one dla zarzą-
dów wiążące. 

Obecnie przepisy te już nie obowiązu-
ją i w tym zakresie funkcjonowanie zarzą-
dów wróciło do takiego stanu prawnego, jaki 
obowiązywał przed 31 marca 2020 r. Tym 
samym wieloosobowy zarząd wspólnoty 
mieszkaniowej nie może już głosować przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego po-
rozumiewania się na odległość (np.: mailowo, 
telefonicznie lub przy wykorzystaniu wide-
okonferencji). Uchylenie tego rozwiązania 
potwierdziło wcześniejsze obawy w tym za-
kresie. Bo choć rozwiązanie było przydatne 
i usprawniało funkcjonowanie zarządów, to 
jednak pojawiały się problemy i wątpliwo-
ści związane z dokumentowaniem (i w razie 
potrzeby dowodzeniem) głosowania przez 
członków zarządu głosujących zdalnie. 
W bieżący roku spodziewana jest tak-
że zmiana w zakresie art. 16 ustawy w celu 
umożliwienia wspólnotom egzekucji należ-
ności od uporczywych dłużników. Obecne 
uregulowania w tym zakresie uniemożli-
wiają podejmowanie jakichkolwiek działań, 
a w wielu wspólnotach zadłużenie poszcze-
gólnych członków lawino rośnie, co może być 
zagrożeniem dla płynności i funkcjonowania 
wspólnot, szczególnie tych mniejszych.   

Rozwiązaniem było 
przeprowadzanie zebrań, 
rocznego i nie tylko  
– w formule hybrydowej. 
Część mieszkańców mogła 
uczestniczyć w takich 
spotkaniach stacjonarnie, 
a pozostali chętni online. 
Taka forma była i jest 
coraz bardziej popularna 
i pozwala wspólnotom 
podejmować niezbędne 
decyzje związane z ich 
funkcjonowaniem.

Marek Foryś
radca prawny
Kancelaria Radcy Prawnego Marek 
Foryś
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prawoprojekty

Większa ochrona 
nabyWcóW

Celem rozwiązań zaproponowanych w pro-
jekcie, obok doprecyzowania lub uzu-
pełnienia już istniejących regulacji, jest 
przede wszystkim zapewnienie efektyw-
nej ochrony nabywców w relacjach z de-
weloperem, a w szczególności eliminacja 
ryzyka utraty przez nabywców środków 
finansowych dokonywanych na mieszka-
niowe rachunki powiernicze. Jest to naj-
częściej stosowany przez deweloperów 
rachunek. Ryzyko utraty środków wpłaca-
nych na niego staje się realne w sytuacji: 
upadłości dewelopera, nieprzeniesienia 
przez dewelopera na nabywcę własności 
lokalu lub domu w terminie określonym 
w umowie deweloperskiej, nierozpoczęcia 
przez dewelopera budowy albo braku kon-
tynuacji budowy rozpoczętej, wypowie-
dzenia umowy o prowadzenie otwartego 
mieszkaniowego rachunku powierniczego 
przez bank (w sytuacji np. zaprzestania 
budowy).

Zgodnie z proponowanymi zmianami możli-
wymi dostępnymi dla dewelopera środka-
mi ochrony wpłat nabywcy będą, według 
wyboru dewelopera, otwarty mieszkanio-
wy rachunek powierniczy albo zamknięty 
mieszkaniowy rachunek powierniczy. Jed-
nocześnie, bez względu na wybrany rodzaj 
mieszkaniowego rachunku powierniczego, 
deweloper będzie miał obowiązek odpro-
wadzać składki na DFG.
Dokument zakłada również zmiany i uzu-
pełnienia w obszarach związanych m.in. 
z prowadzeniem przez bank mieszkanio-
wego rachunku powierniczego, upraw-
nieniami kontrolnymi banku, umową 
deweloperską, umową rezerwacyjną, 
prospektem informacyjnym, procedu-
rą odbioru, prawami i obowiązkami stron 
umowy deweloperskiej w przypadku upa-
dłości banku prowadzącego mieszkaniowy 
rachunek powierniczy oraz sankcji za brak 
środków ochrony.

Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu

MG 

Tarcza praWna

Głównym założeniem Tarczy prawnej jest 
zmniejszenie obciążeń regulacyjnych nieko-
rzystnych z punktu widzenia funkcjonowania 
obywateli i prowadzenia działalności gospo-
darczej. Rozwiązanie zakłada cyfryzację 
i uproszczenie procedur, likwidację barier admi-
nistracyjnych oraz prawnych. 

Projekt obejmuje następujące rozwiązania: sze-
rokie wykorzystanie postępowania uproszczo-
nego i milczącego trybu załatwienia sprawy, 
ostrożnie wprowadzane: jednoinstancyjność 
postępowań, elektronizację procedur, innego 
rodzaju usprawnienia postępowań i procedur, 
przedłużenie w czasie terminu realizacji wy-
branych obowiązków regulacyjnych po stronie 
obywateli, przedsiębiorców oraz organów ze 
względu na epidemię COVID-19.

Projekt na etapie konsultacji

kolejny eTap elekTronizacji 
budoWy

Projektowane zmiany zakładają: umożliwienie 
prowadzenia dziennika budowy w postaci elek-
tronicznej, umożliwienie prowadzenia książki 
obiektu budowlanego w postaci elektronicznej, 
wprowadzenie przepisów regulujących funkcjo-
nowanie portalu e-Budownictwo, zapewnienie 
prowadzenia centralnych rejestrów osób posia-
dających uprawnienia budowlane.

Uzupełnieniu ulegną także przepisy o obowiązku 
ustanowienia kierownika budowy i zamieszcze-
nia tablicy informacyjnej w przypadku rozbiórki. 
W ramach doprecyzowywania tych przepisów 
wprowadzona zostanie m.in. zmiana, w wyniku 
której przed rozpoczęciem robót budowlanych 
inwestor będzie obowiązany ustanowić kie-
rownika budowy w przypadku rozbiórki objętej 
decyzją o pozwoleniu na rozbiórkę, jak również 
uzupełnia się przepisy o obowiązku zamieszcze-
nia tablicy informacyjnej w przypadku rozbiórki 
wymagającej uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
rozbiórkę.

Projekt na etapie opiniowania 
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KRAJOWy CEL OSZCZęDNOŚCI

Ustawa stwarza podstawy w krajowym po-
rządku prawnym dla nowych rozwiązań 
przewidzianych w dyrektywie 2018/2002/
UE, zmierzających do osiągnięcia krajowego 
celu oszczędności energii finalnej na ko-
niec 2030 r. Zmiany zakładają nałożenie na 
właścicieli lub zarządców budynków wielolo-
kalowych obowiązku montażu do 1 stycznia 
2027 r. inteligentnych ciepłomierzy i wodo-
mierzy.

Nowelizacja ma za zadanie doprecyzować 
przypadki, w których umowy o poprawę efek-
tywności energetycznej nie będą zwiększały 
długu publicznego, co ma zachęcić samorzą-
dy do większej aktywności w podejmowa-
niu działań na rzecz oszczędzania energii. 
Ponadto najważniejsze rozwiązania zapro-
ponowane w ustawie obejmują: umożliwienie 
wywiązywania się z obowiązków w dziedzinie 
oszczędności energii poprzez działania po-
legające na przyłączaniu odbiorców do sieci 
ciepłowniczej lub wymianie źródeł ciepła 
u odbiorców końcowych w ramach progra-
mów bezzwrotnych dofinansowań, stworze-
nie centralnego rejestru oszczędności energii 
finalnej. 

Ustawa z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy 

o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw

WyżSZE MANDATy 

Od 1 maja mandatem karnym można nałożyć 
karę grzywny w granicach nieprzekraczają-
cych pięciokrotnej wysokości minimalnego 
wynagrodzenia. Kara grzywny za wykrocze-
nie skarbowe będzie mogła wynieść maksy-
malnie 14 tys. zł. 

Zdaniem Ministerstwa Finansów podniesie-
nie wysokości górnej granicy mandatów za 
wykroczenia skarbowe pozwoli na odciążenie 
sądów od rozpoznawania spraw dotyczących 
tych wykroczeń, a także będzie skutkować 
objęciem postępowaniem mandatowym szer-
szego zakresu czynów zabronionych kwalifi-
kowanych jako wykroczenia.

Ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku 

akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 694)

UDOSTęPNIANIE INFORMACJI 
O ŚRODOWISKU

Komisja Europejska wskazała, że rozwią-
zania w polskim porządku prawnym doty-
czące przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko w pewnych 
przypadkach wykluczają możliwość zwró-
cenia się do sądu o przyznanie środków 
tymczasowych, aby można było zawie-
sić wykonanie przedsięwzięcia i zapo-
biec wynikającej z niego szkodzie. Ustawa 
wprowadza mechanizmy dostosowujące 
przepisy do prawa unijnego.

Zmiany zakładają m.in. możliwość wnio-
skowania do organu odwoławczego 
o wstrzymanie natychmiastowej wyko-
nalności decyzji, możliwość wniesie-
nia zażalenia na postanowienie organu 
odwoławczego o odmowie wstrzymania 
natychmiastowej wykonalności decy-
zji środowiskowej oraz postanowienia 
o wstrzymaniu natychmiastowej wyko-
nalności decyzji środowiskowej, wraz 
z prawem do wniesienia skargi do sądu na 
rozstrzygnięcie w tej sprawie. Nowelizacja 
wprowadza również: przesłanki, na pod-
stawie których sąd administracyjny może 
wstrzymać wykonanie ostatecznej decyzji 
środowiskowej, przepisy umożliwiające 
obligatoryjne zawieszenie postępowa-
nia w sprawie zezwolenia na inwestycję 
w przypadku wstrzymania wykonania de-
cyzji środowiskowej, możliwość złożenia 
skargi do sądu administracyjnego w tym 
zakresie, a także możliwość wnioskowa-
nia w tej skardze o wstrzymanie zezwo-
lenia na inwestycję. Organ zobligowany 
będzie udostępnić w Biuletynie Informacji 
Publicznej treść zezwolenia na inwestycję 
oraz treść decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach. 

Ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych 

innych ustaw

MG

noweprawo
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w PrzyPadku rodo 
łatwo o błąd
Każda wspólnota i każdy zarządca praktycznie codziennie 
przetwarzają dane osobowe. Wiele czynności z tym związanych 
jest powtarzalnych i niemal automatycznych. I właśnie w związku 
z tym łatwo o błąd, często wydawałoby się drobny i nieznaczący. 
Błąd taki, a w zasadzie niewłaściwa reakcja po jego popełnieniu, 
może drogo kosztować. Przekonała się o tym niedawno firma 
ENEA S.A., na którą Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
na mocy decyzji DKN.5131.7.2020 z 11 stycznia 2021 r. nałożył karę 
w wysokości 136 437 zł.
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Do UODO wpłynęła informacja 
o naruszeniu ochrony danych 
osobowych pochodząca od oso-
by, która stała się nieuprawnio-

nym adresatem tych danych. Naruszenie 
polegało na wysłaniu e-maila z niezaszy-
frowanym, niezabezpieczonym hasłem za-
łącznikiem zawierającym dane osobowe 259 
osób. Nadawcą e-maila był współpracow-
nik spółki ENEA. UODO zwrócił się do fir-
my o wyjaśnienie okoliczności zdarzenia, 
przedstawienie analizy incydentu i ocenę, 
czy w związku z zaistniałą sytuacją nie za-
chodziła potrzeba zawiadomienia organu 
nadzorczego o naruszeniu, a także powiado-
mienia osób, których ono dotyczyło. 
Spółka wskazała, że przeprowadziła ocenę 
pod kątem ryzyka naruszenia praw i wol-
ności osób fizycznych, na podstawie której 
uznała, że nie doszło do naruszenia skutku-
jącego koniecznością zawiadomienia UODO. 
Ponadto przedsiębiorstwo doszło do wnio-
sku, że ze względu na natychmiastowe wy-
krycie naruszenia i szybko podjęte działania 
zaradcze, takie jak uzyskanie pisemnego 
oświadczenie nieuprawnionego adresata, 
że w sposób trwały zniszczył załącznik, do 
którego otrzymania nie był upoważnio-
ny, wyeliminowano możliwość zaistnienia 
w przyszłości negatywnych skutków tego 
zdarzenia dla osób, których dane dotyczyły.

Naruszenie ochrony danych
Jednak UODO wszczął wobec spółki po-
stępowanie administracyjne, w którym 
stwierdził, że doszło do naruszenia bezpie-
czeństwa prowadzącego do przypadkowego 
ujawnienia danych osobie nieuprawnionej, co 
przesądzało, że wystąpiło naruszenie ochro-
ny danych osobowych. Ponadto spółka nie 
wykonała obowiązku wynikającego z art. 33 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związ-
ku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm., da-
lej: RODO), czyli powiadomienia organu nad-
zorczego. 
Prezes UODO podkreślił, że zgodnie z art. 33 
ust. 1 i 3 RODO w przypadku naruszenia 
ochrony danych osobowych administrator 
danych bez zbędnej zwłoki – w miarę moż-
liwości nie później niż w terminie 72 godzin 

po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je orga-
nowi nadzorczemu, chyba że jest mało praw-
dopodobne, by naruszenie to skutkowało 
ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób 
fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego or-
ganowi nadzorczemu po upływie 72 godzin 
dołącza się wyjaśnienie przyczyn opóźnie-
nia. 
Na podstawie przywołanych przepisów 
UODO uznał, że w przypadku wystąpie-
nia naruszenia ochrony danych osobowych 
po stronie administratora danych powstaje 
obowiązek zgłoszenia go Prezesowi UODO, 
jeśli z danym naruszeniem wiąże się ryzyko 
naruszenia praw lub wolności osób fizycz-
nych i, co bardzo istotne – niezależnie od po-
ziomu tego ryzyka. 
Jak bowiem wskazuje Grupa Robocza Art. 29 
w wytycznych dotyczących zgłaszania na-
ruszeń ochrony danych osobowych, oce-
niając ryzyko dla osób fizycznych będące 
wynikiem naruszenia, administrator po-
winien uwzględnić konkretne okoliczności 
incydentu, w tym wagę potencjalnego wpły-
wu i prawdopodobieństwo jego wystąpie-
nia. Grupa Robocza Art. 29 zaleca przy tym, 
aby w trakcie oceny brano pod uwagę nastę-
pujące kryteria: liczba osób fizycznych, na 
które naruszenie wywiera wpływ, prawdo-
podobieństwo wystąpienia konsekwencji 
dla osób, na które naruszenie ma wpływ, oraz 
to, jak poważne mogą być te konsekwencje. 
W ocenie UODO fakt, że w przedmiotowej 
sprawie naruszenie dotyczyło wielu osób, 
w sposób istotny podnosiło wagę i prawdopo-
dobieństwo zmaterializowania się zagrożeń 
związanych z incydentem. Nie bez znaczenia 
dla takiej oceny ryzyka była też możliwość 
łatwej, na podstawie ujawnionych danych, 
identyfikacji osób, których dane zostały na-
ruszone. W konsekwencji oznaczało to, że 
występowało poważne ryzyko naruszenia 
praw lub wolności osób, a to z kolei skutko-
wało powstaniem po stronie spółki, jako ad-
ministratora danych osobowych, obowiązku 
zgłoszenia naruszenia organowi nadzorcze-
mu, zgodnie z art. 33 ust. 1 RODO. Ponadto 
Grupa Robocza Art. 29 w wytycznych wy-
raźnie wskazuje, że w przypadku jakichkol-
wiek wątpliwości administrator powinien 
zgłosić naruszenie, nawet jeśli taka ostroż-
ność mogłaby się okazać nadmierna.

Niezmaterializowane konsekwencje
UODO podkreślił też, że możliwe konse-
kwencje zaistniałego zdarzenia nie muszą fo
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się zmaterializować – w treści art. 33 ust. 1 
RODO wskazano bowiem, że samo wystąpie-
nie naruszenia ochrony danych osobowych, 
z którym wiąże się ryzyko naruszenia praw 
lub wolności osób fizycznych, implikuje obo-
wiązek zgłoszenia tego naruszenia organo-
wi nadzorczemu. Zatem podnoszona przez 
spółkę okoliczność, że w wyniku naruszenia 
nie doszło do powstania uszczerbku fizycz-
nego, szkód majątkowych lub niemajątko-
wych u osób fizycznych, takich jak kontrola 
nad własnymi danymi osobowymi lub ogra-
niczenie praw, dyskryminacja, kradzież lub 
sfałszowanie tożsamości, strata finansowa, 
nieuprawnione odwrócenie pseudonimiza-
cji, naruszenie dobrego imienia, naruszenie 
poufności danych osobowych chronionych 
tajemnicą zawodową lub innych szkód go-
spodarczych lub społecznych, o których 
mowa w motywie 85 Preambuły RODO, nie 
miała znaczenia dla stwierdzenia istnie-
nia po stronie spółki obowiązku zgłosze-
nia przedmiotowego naruszenia Prezesowi 
UODO. 
Dla powyższej oceny ryzyka naruszenia praw 
lub wolności osób fizycznych, związanego 
z zaistniałym zdarzeniem, nie miał też w oce-
nie UODO wpływu fakt zwrócenia się przez 
spółkę z prośbą do nieuprawnionego odbiorcy 
o trwałe usunięcie otrzymanej koresponden-
cji, a nawet złożenie przez tę osobę oświad-
czenia o trwałym jej usunięciu. Nie można 
mieć bowiem pewności, że pomimo złożo-
nych oświadczeń lub przed ich złożeniem, 
osoba ta nie wykonała kserokopii lub też nie 
utrwaliła zawartych w treści dokumentu da-
nych osobowych w inny sposób np. poprzez 
ich spisanie. Samo dokonanie czynności 
wskazanych w złożonych przez nieupraw-
nionego odbiorcę oświadczeniach nie dawało 
zatem żadnych gwarancji, że intencje takiej 
osoby obecnie lub w przyszłości nie zmienią 
się, a ewentualne konsekwencje posłużenia 
się takimi kategoriami danych mogą być zna-
czące dla osób, których dane objęte zostały 
naruszeniem. To samo dotyczyło ewentual-
nego oświadczenia o zniszczeniu otrzymanej 
korespondencji, bowiem spółka nie miał moż-
liwości jego faktycznej weryfikacji. 

Zaufany odbiorca
W wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 pod-
kreśla się, że to, czy administrator wie, że 
dane osobowe znajdują się w rękach osób, 
których zamiary są nieznane lub które mo-
gą mieć złe intencje, ma znaczenie dla oceny 

poziomu potencjalnego ryzyka. Naruszenie 
poufności danych polegające na omyłkowym 
ujawnieniu danych osobowych stronie trze-
ciej, zgodnie z definicją art. 4 pkt 10 RODO, 
może nastąpić np. w sytuacji, gdy dane oso-
bowe zostaną przypadkowo wysłane do 
niewłaściwego działu organizacji lub do do-
stawców, z których usług powszechnie się 
korzysta. Administrator może wówczas we-
zwać odbiorcę do zwrotu albo zniszczenia 
otrzymanych danych. 
W obu przypadkach – z uwagi na fakt, że admi-
nistrator pozostaje z tymi podmiotami w sta-
łych stosunkach i zna stosowane przez nie 
procedury, ich historię i inne istotne szczegóły 
– odbiorcę można uznać za „zaufanego”. A za-

tem administrator może ufać odbiorcy na tyle, 
aby móc racjonalnie oczekiwać, że strona ta nie 
odczyta omyłkowo wysłanych danych lub nie 
uzyska do nich wglądu oraz że wypełni pole-
cenie ich odesłania. W ocenie UODO w przed-
miotowej sprawie nie było jednak podstaw, 
by nieuprawnionego odbiorcę uznać i trakto-
wać jako „odbiorcę zaufanego”, co przesądza-
ło o wystąpieniu ryzyka naruszenia praw lub 
wolności dla osób objętych naruszeniem.
UODO podkreślił zarazem, że spółka, do-
puszczając możliwość wykorzystania do 
komunikacji z klientem pocztę elektronicz-
ną, powinna mieć świadomość ryzyka z tym 
związanego np. załączeniem do przesyłanej 
wiadomości niewłaściwego pliku. Istnienie 
ryzyka, w sytuacji braku działań admini-
stratora danych mających na celu jego mini-
malizację poprzez wdrożenie odpowiednich 
środków organizacyjnych i technicznych, jak 
np. szyfrowanie przesyłanych dokumentów, 
prowadzi wprost do powstania ryzyka na-
ruszenia praw lub wolności osób fizycznych, 
których dane takim kanałem komunikacji są 
przesyłane. UODO stwierdził też, że z naru-
szeniem ochrony danych mamy do czynienia 

W przypadku wystąpienia naruszenia ochrony 
danych osobowych po stronie administratora 
danych powstaje obowiązek zgłoszenia go 
Prezesowi UODO, jeśli z danym naruszeniem 
wiąże się ryzyko naruszenia praw lub wolności 
osób fizycznych i, co bardzo istotne  
– niezależnie od poziomu tego ryzyka.
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zarówno wówczas, gdy do zdarzenia dojdzie 
wskutek świadomego działania, jak i również 
wtedy, gdy doprowadzi do niego nieumyśl-
ność, a zatem fakt, że do naruszenia doszło 
w wyniku omyłki nie powoduje zwolnienia 
administratora z obowiązków określonych 
w art. 33 ust. 1 RODO.

Zgłoszenie naruszenia
W konsekwencji UODO orzekł, że spółka nie 
dopełniła obowiązku zgłoszenia naruszenia 
ochrony danych osobowych organowi nad-
zorczemu w terminie określonym w art. 33 
ust. 1 RODO, co musiało spotkać się z ade-
kwatna karą. Ustalając wysokość kary, Prezes 
UODO uwzględnił: dużą liczbę poszkodowa-
nych osób, długi czas trwania naruszenia 
(od zaistnienia incydentu do wydania de-
cyzji UODO, bowiem spółka przez cały ten 
czas nie złożyła stosownego zawiadomie-
nia o naruszeniu), umyślny charakter naru-
szenia (spółka podjęła świadomą decyzję, by 
nie zawiadamiać o naruszeniu UODO, pomi-
mo powzięcia informacji o zdarzeniu od nie-
uprawnionego odbiorcy oraz kierowanych 
do niej pism), stopień odpowiedzialności ad-
ministratora z uwzględnieniem wdrożonych 
przez niego środków technicznych i organiza-
cyjnych (naruszenie miało związek z brakiem 
wdrożenia lub nieprawidłowym wdroże-
niem przez spółkę środków organizacyjnych 
i technicznych zapewniających bezpieczeń-
stwo danych np. szyfrowania przesyłanych 
plików zawierających dane osobowe), sposób 
w jaki organ dowiedział się o naruszeniu (nie 
od administratora danych) i wreszcie stopień 
współpracy z organem nadzorczym w celu 
usunięcia naruszenia oraz złagodzenia jego 
ewentualnych negatywnych skutków (Pre-
zes UODO uznał współpracę z nim ze strony 
spółki za wysoce niezadowalającą). 
Jednocześnie UODO uwzględnił okoliczności 
łagodzące, do których zaliczył: fakt, że naru-
szenie nie miało znacznej wagi i poważnego 
charakteru oraz niewysokie ryzyko narusze-
nia praw lub wolności osób, których dane do-
tyczyły. Uwzględniając powyższe kryteria, 
Prezes UODO nałożył na spółkę administra-
cyjną karę pieniężną, która w ocenie organu 
powinna być skuteczna, proporcjonalna i od-
straszająca, a także mieć charakter zarówno 
represyjny, jak i prewencyjny.

Wspólnota i zarządca również
Analizowana decyzja Prezesa UODO doty-
czy spółki prawa handlowego, ale w całej roz-

ciągłości mogłaby mieć zastosowanie także 
wobec wspólnoty czy zarządcy. Można tu też 
przy okazji wspomnieć, że ostatnio norweski 
organ ochrony danych ukarał firmę Coop Fin-
nmark karą w wysokości 40 tys. euro. Pod-
stawą sprawy była skarga pracownika, który 
odkrył, że jego pracodawca uruchomił auto-
matyczne przekazywanie e-maili ze skrzyn-
ki odbiorczej pracownika przebywającego na 
zwolnieniu chorobowym. Po zbadaniu spra-
wy organ ochrony danych osobowych uznał, 
że przekazywanie danych odbyło się z naru-
szeniem przepisów RODO i nałożył wspo-
mnianą karę. Może ktoś spytać, dlaczego 
powinna nas obchodzić decyzja norweskiego 
urzędu. Otóż zgodnie z wytycznymi EROD 
(Europejska Rada Ochrony Danych będąca 
niezależnym organem, działającym na rzecz 
spójnego stosowania zasad ochrony da-
nych osobowych w całej Unii Europejskiej) 
wszystkie decyzje i wykładnie krajowych or-
ganów ochrony danych, a także nakładane 
przez te podmioty kary (tak co do ich zasad-
ności, jak i wysokości) powinny być spójne 
i zharmonizowane w obrębie całej UE. Dla-
tego też decyzja norweskiego organu jest 
istotna dla wszystkich krajów Unii i zosta-
ła przywołana w „Newsletter UODO dla In-
spektorów Ochrony Danych Nr 2/2021 (23)”.
Pomyślmy więc, ile razy zdarzyło nam się 
ostatnio wysłać e-mail z niezaszyfrowany-
mi danymi osobowymi i – jak łatwo przy-
padkowo ujawnić dane osobowe podmiotowi 
nieuprawnionemu np. wpisując adres e-mail 
w polu DW („do wiadomości”) zamiast UDW 
(„ukryte do wiadomości”). 
Istotnym zaś wnioskiem z przedmiotowej de-
cyzji UODO jest to, że jeśli taka sytuacja by nam 
się zdarzyła, to nie należy się zastanawiać, czy 
było to celowe, czy przypadkowe, czy ryzyko 
naruszenia praw i wolności osób, których da-
ne dotyczą, jest wysokie czy niskie, tylko nie-
zwłocznie powiadomić o naruszeniu UODO. 
Lepiej zrobić to bowiem 10 razy niepotrzebnie 
niż nie zrobić choć raz, gdy – jak się poniewcza-
sie może okazać – było to wymagalne.
W kolejnym numerze „Wspólnoty Mieszka-
niowej” ciąg dalszy, a w nim o pierwszym 
odszkodowaniu orzeczonym przez sąd za na-
ruszenie przepisów RODO.    

Piotr Brogowski



38	 „Wspólnota	Mieszkaniowa”	 Maj	 2021

prawoanalizy

w
spólnotę mieszkanio-
wą tworzy ogół wła-
ścicieli, których lokale 
wchodzą w skład okre-

ślonej nieruchomości (art. 6 
ustawy z 24 czerwca 1994 r. 
o własności lokali, Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1910 ze zm., dalej: uwl). 
Wspólnota mieszkaniowa jest 
jednostką organizacyjną nie-
będącą osobą prawną, której 
uwl przyznaje zdolność praw-
ną (podmiot, o którym mowa 
w art. 33(1) ustawy z 23 kwietnia 

1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. 
z 1964 r. Nr 16 poz. 93, ze zm., da-
lej: kc). Wspólnota mieszkaniowa 
może nabywać prawa i zaciągać 
zobowiązania, pozywać i być 
pozwana (art. 6 uwl). Sąd Naj-
wyższy w wyroku z 15 paździer-
nika 2008 r. (sygn. akt V CSK 
143/08) wyraził pogląd, że zakres 
zdolności prawnej wspólnoty 

odPowiedzialność zarządu
PełniąCego funkCję bez wynagrodzenia
Jest niemal regułą, 
że członkowie 
zarządów wspólnot 
mieszkaniowych pełnią 
swoje funkcje niejako 
społecznie. W związku 
z tym można spotkać 
się ze stanowiskiem, 
że skoro jest to funkcja 
wykonywana bez 
wynagrodzenia, to 
członkowie wspólnoty 
nie mogą formułować 
żadnych roszczeń wobec 
członków zarządu. 
Tak jednak nie jest. 
Odpowiedzialność 
organizacyjna, 
cywilna i karna nie jest 
uzależniona od tego, 
czy funkcja sprawowana 
jest społecznie, czy 
odpłatnie.
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mieszkaniowej został w uwl ograniczony 
i sprowadza się do nabywania praw i obo-
wiązków związanych wyłącznie z zarządem 
nieruchomością wspólnoty.
W przypadku tzw. małych wspólnot miesz-
kaniowych, w których liczba lokali wyod-
rębnionych i lokali niewyodrębnionych, 
należących nadal do dotychczasowego wła-
ściciela, nie jest większa niż trzy, zarząd nie-
ruchomością jest wykonywany na podstawie 
przepisów Kodeksu cywilnego i Kodeksu po-
stępowania cywilnego o współwłasności 
(art. 19 uwl). 
Natomiast w przypadku tzw. dużych wspól-
not mieszkaniowych, a więc tych, w których 
liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewy-
odrębnionych jest większa niż trzy, właści-
ciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę 
o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobo-
wego zarządu. Członkiem zarządu może być 
wyłącznie osoba fizyczna (art. 20 ust. 1 uwl).
Co więcej, właściciele lokali mogą w umowie 
o ustanowieniu odrębnej własności lokali al-
bo w umowie zawartej później w formie aktu 
notarialnego określić sposób zarządu nieru-
chomością wspólną, a w szczególności mogą 
powierzyć zarząd osobie fizycznej albo praw-
nej (art. 18 ust. 1 uwl). Taka osoba fizyczna 
albo prawna jest określana w ustawie jako 
zarządca (w odróżnieniu od „zarządu”, o któ-
rym mowa w art. 20 uwl).

Uprawnienia i obowiązki
Zarząd jest uprawniony i zobowiązany do 
kierowania sprawami wspólnoty mieszka-
niowej i reprezentowania jej na zewnątrz 
oraz w stosunkach między wspólnotą a po-
szczególnymi właścicielami lokali (art. 21 
ust. 1 uwl). Kompetencje te dzieli się na czyn-
ności zwykłego zarządu oraz na czynności 
przekraczające zakres zwykłego zarządu. 
Zarząd może podejmować czynności zwy-
kłego zarządu samodzielnie, natomiast do 
podjęcia przez zarząd czynności przekracza-
jącej zakres zwykłego zarządu potrzebna jest 
uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę 
na dokonanie tej czynności oraz udzielająca 
zarządowi pełnomocnictwa do zawierania 
umów stanowiących czynności przekracza-
jące zakres zwykłego zarządu w formie pra-
wem przewidzianej (art. 22 ust. 1 i 2 uwl). Do 
obowiązków zarządu uwl zalicza m.in. dba-
nie o to, by stan nieruchomości wspólnej nie 
uległ pogorszeniu, oraz zapewnienie pra-
widłowego funkcjonowania nieruchomości 
(art. 26 uwl).

Odpowiedzialność prawna
Z przyznaniem zarządowi opisanych kom-
petencji wiąże się odpowiedzialność prawna 
członków zarządu oraz zarządcy. Może ona 
wynikać z niewykonywania obowiązków, 
nienależytego wykonywania obowiązków 
oraz przekraczania posiadanych kompeten-
cji. 
Można wyróżnić trzy rodzaje odpowiedzial-
ności:
•  organizacyjną,
•  cywilną,
•  karną.

Odpowiedzialność organizacyjna
Odpowiedzialność organizacyjna członków 
zarządu wspólnoty mieszkaniowej i zarząd-
cy jest ponoszona przez te podmioty w ra-
mach wewnętrznej organizacji wspólnoty 
mieszkaniowej. Charakter tej odpowiedzial-
ności nie jest majątkowy, lecz właśnie orga-
nizacyjny. W ramach tej odpowiedzialności 
osoba fizyczna bądź prawna może utracić 
swoją funkcję lub zostać zastąpiona w jej wy-
konywaniu.
Podstawowym uprawnieniem właścicieli lo-
kali jest uprawnienie do zawieszenia w czyn-
nościach lub odwołania całego zarządu lub 
poszczególnych jego członków w każdej 
chwili (art. 20 ust. 2 uwl). Co ważne, uchwała 
nie musi zawierać wyjaśnienia przyczyny za-
wieszenia ani odwołania. Nie jest wymagane 
wskazanie w uchwale jakichkolwiek okolicz-
ności faktycznych związanych z przyczyna-
mi podjęcia tej uchwały.
W przypadku powołania zarządcy w try-
bie art. 18 ust. 1 uwl właściciele lokali mogą 
podjąć uchwałę, która musi zostać zaproto-
kołowana przez notariusza, o zmianie sposo-
bu zarządu nieruchomością wspólną (art. 18 
ust. 3 uwl). Zmiana sposobu zarządu nieru-
chomością wspólną obejmuje także zmia-
nę osoby zarządcy. Trzeba jednak pamiętać, 
że z odrębnej umowy dotyczącej sprawowa-
nia zarządu mogą wynikać szczególne wa-
runki zakończenia współpracy z zarządcą, 
które w przypadku ich naruszenia mogą ro-
dzić konsekwencje finansowe dla wspólnoty 
mieszkaniowej.
Ponadto każdy właściciel lokalu może żądać 
ustanowienia zarządcy przymusowego przez 
sąd, jeśli zarząd nie wypełnia swoich obo-
wiązków albo narusza zasady prawidłowej 
gospodarki (art. 26 ust. 1 uwl). 
Przedmiotem corocznego obligatoryjnego 
zebrania wspólnoty mieszkaniowej jest m.in. fo
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podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia 
absolutorium zarządowi lub zarządcy z pro-
wadzonej przez niego działalności (art. 29 
ust. 2 uwl, art. 30 ust. 2 pkt 3 uwl w zw. 
z art. 33 uwl). W przypadku niewykonywania 
czy nienależytego wykonywania obowiąz-
ków przez zarząd lub zarządcę właściciele 
lokali mogą podjąć uchwałę w przedmiocie 
odmowy udzielenia absolutorium. Uchwa-
ła taka wprawdzie nie wywołuje bezpośred-
nich skutków w zakresie odpowiedzialności 
zarządu i zarządcy, jednak może uzasadniać 
podjęcie kolejnej uchwały – tym razem o od-
wołaniu zarządu albo zarządcy, ewentualnie 
o zawieszeniu w czynnościach członków za-
rządu. Uchwała o nieudzieleniu absolutorium 
stanowić może także dowód w postępowa-
niach związanych z odpowiedzialnością cy-
wilną i karną członków zarządu lub zarządcy.

Odpowiedzialność cywilna
Odpowiedzialność cywilną członków zarzą-
du i zarządcy należy rozpatrywać w kontek-
ście odpowiedzialności odszkodowawczej. 
Nie czyniąc w tym artykule szczegółowych 
rozważań na temat charakteru prawnego 
stosunku członkostwa w zarządzie wspól-
noty mieszkaniowej, należy wskazać, że 
podstawą odpowiedzialności majątkowej 
członków zarządu i zarządcy wobec wszyst-
kich właścicieli lokali tworzących wspólnotę 
mieszkaniową są przepisy prawa cywilnego. 
W tym zakresie można wyróżnić dwa rodzaje 
odpowiedzialności:
•  odpowiedzialność odszkodowawczą delik-

tową, wynikającą z art. 415 kc, oraz
•  odpowiedzialność odszkodowawczą kon-

traktową, wynikającą z art. 471 kc. 
Odpowiedzialność cywilna członków za-
rządu i zarządcy nie jest zatem uregulowa-
na w ustawie o własności lokali, lecz w kc, do 
którego odsyła art. 1 ust. 2 uwl.
Zgodnie z art. 415 kc: „Kto z winy swej wy-
rządził drugiemu szkodę, obowiązany jest 
do jej naprawienia”. Przesłankami odpowie-
dzialności deliktowej są:
•  wystąpienie zdarzenia szkodzącego (czynu 

niedozwolonego, czyli deliktu), 
•  wystąpienie szkody, 
•  wystąpienie adekwatnego związku przy-

czynowego pomiędzy zdarzeniem szkodzą-
cym a szkodą,

•  bezprawność zachowania sprawcy czynu 
niedozwolonego,

•  wina sprawcy takiego zdarzenia szkodzą-
cego.

Na tej podstawie prawną odpowiedzialność 
wobec poszkodowanego ponosi każdy, komu 
można przypisać winę w rozumieniu prawa 
cywilnego. Działaniem bezprawnym może 
wyrządzić szkodę wspólnocie mieszkanio-
wej zarówno członek zarządu lub zarząd-
ca, jak i osoba niebędąca członkiem zarządu 
lub zarządcą. Przykładem zastosowania od-
powiedzialności deliktowej wobec członka 
zarządu lub zarządcy byłoby uprawnienie 
ogółu właścicieli do żądania od tych pod-
miotów zwrotu środków finansowych po-
branych z rachunku bankowego wspólnoty 
na cele niezwiązane z zarządem nieruchomo-
ścią wspólną, np. w wyniku dokonania przez 
członka zarządu lub zarządcę przestępstwa 
przywłaszczenia z art. 284 § 2 kk.
Natomiast zgodnie z art. 471 kc: „Dłuż-
nik obowiązany jest do naprawienia szkody 
wynikłej z niewykonania lub nienależyte-
go wykonania zobowiązania, chyba że nie-
wykonanie lub nienależyte wykonanie jest 
następstwem okoliczności, za które dłuż-
nik odpowiedzialności nie ponosi”. Od-
powiedzialność ta wynika ze stosunku 
organizacyjnego o charakterze cywilnym na-
wiązywanego pomiędzy wspólnotą miesz-
kaniową a członkami zarządu bądź zarządcą. 
Może także wynikać ze stosunku umownego 
(umowy o świadczenie usług), przy czym naj-
częściej będzie to miało miejsce w odniesie-
niu do zarządcy powołanego w trybie art. 18 
ust. 1 uwl. Przesłankami odpowiedzialności 
kontraktowej są: 

Prawną odpowiedzialność 
wobec poszkodowanego 
ponosi każdy, komu 
można przypisać winę 
w rozumieniu prawa 
cywilnego. Działaniem 
bezprawnym może 
wyrządzić szkodę 
wspólnocie mieszkaniowej 
zarówno członek zarządu 
lub zarządca, jak i osoba 
niebędąca członkiem 
zarządu lub zarządcą.
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•  wystąpienie zdarzenia szkodzącego, któ-
rym w tym wypadku zawsze musi być nie-
wykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania, 

•  wystąpienie szkody, 
•  wystąpienie adekwatnego związku 

przyczynowego pomiędzy zdarzeniem 
szkodzącym, czyli niewykonaniem lub nie-
należytym wykonaniem zobowiązania, 
a szkodą,

•  wina sprawcy szkody w niewykonaniu lub 
nienależytym wykonaniu zobowiązania.

Jeśli zarząd wspólnoty mieszkaniowej np. za-
niecha wykonania naprawy nieruchomości 
wspólnej i w wyniku stopniowej degradacji bu-
dynku dojdzie do naruszenia jego konstrukcji, 
co wyrządzi szkodę ogółowi właścicieli lokali, 
to wówczas odpowiedzialność członka zarzą-
du lub zarządcy należy wywodzić z art. 471 kc.

Odpowiedzialność karna
Ogólnym warunkiem powstania odpowie-
dzialności karnej jest możliwość przypisania 
winy sprawcy czynu zabronionego. W przy-
padku tego rodzaju odpowiedzialności w pro-
cesie karnym sprawca przestępstwa może 
ponieść nie tylko konsekwencje związane 
z wymierzeniem kary pozbawienia wolności, 
ograniczenia wolności czy grzywny, ale tak-
że konsekwencje majątkowe związane z na-
łożeniem przez sąd obowiązku naprawienia 
szkody wyrządzonej przestępstwem (art. 46 
ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 
Dz.U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 ze zm., dalej: kk). 
W kk stypizowane są także czyny zabronione, 
które mogą zostać popełnione podczas bądź 
przy okazji pełnienia funkcji członka zarządu 
lub zarządcy wspólnoty mieszkaniowej. 
W przypadku powierzenia zarządu osobie 
prawnej odpowiedzialność karną ponoszą 
członkowie zarządu tej osoby prawnej. Do 
takich czynów zabronionych należą w szcze-
gólności przestępstwo z art. 296 § 1 kk, zgod-
nie z którym: „kto, będąc obowiązany na 
podstawie przepisu ustawy, decyzji właści-
wego organu lub umowy do zajmowania się 
sprawami majątkowymi lub działalnością 
gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo 
jednostki organizacyjnej niemającej osobo-
wości prawnej, przez nadużycie udzielonych 
mu uprawnień lub niedopełnienie ciążące-
go na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną 
szkodę majątkową, podlega karze pozbawie-
nia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
Odpowiedzialność na tej postawie mogła-
by powstać, gdyby np. zarząd przeznaczył 

środki pieniężne w wysokości przekracza-
jącej 200 tys. zł bez zgody właścicieli lokali 
wyrażonej w formie uchwały na inne cele niż 
związane z zarządem nieruchomością wspól-
ną. Kwota 200 tys. zł wynika z kryterium 
„znacznej szkody” (art. 115 § 5 i 7 kk).
Do takich czynów należy również przestęp-
stwo z art. 294 § 2 kk, zgodnie z którym: „kto 
przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ru-
chomą, podlega karze pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do lat 5”.
Odpowiedzialność na tej podstawie mogła-
by powstać, gdyby członek zarządu prze-
lał środki pieniężne z rachunku bankowego 
wspólnoty mieszkaniowej na własny rachu-
nek bankowy bez podstawy prawnej.
Członek zarządu może odpowiadać także za 
przestępstwo z art. 276 kk, zgodnie z którym: 
„kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecz-
nym, ukrywa lub usuwa dokument, którym 
nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, pod-
lega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do lat 2”.
Odpowiedzialność na tej podstawie mogła-
by powstać, gdyby członek zarządu ukrywał 
dokumenty dotyczące nieruchomości wspól-
nej przed właścicielami lokali.

Podsumowanie
Jest niemal regułą, że członkowie zarządów 
powoływanych spośród członków wspólno-
ty mieszkaniowej nie pobierają wynagrodze-
nia za wykonywanie swojej funkcji, pełniąc ją 
niejako społecznie, dla dobra ogółu właścicieli. 
W związku z tym można spotkać się ze stanowi-
skiem członków takich zarządów, że skoro jest 
to funkcja wykonywana bez wynagrodzenia, 
to członkowie wspólnoty nie mogą formułować 
żadnych roszczeń wobec członków zarządu. 
Tak jednak nie jest. Odpowiedzialność organi-
zacyjna, cywilna i karna nie jest uzależniona od 
tego, czy funkcja sprawowana jest społecznie, 
czy odpłatnie. Zakres obowiązków ciążących 
na zarządzie i zarządcy w zakresie ustawowym 
jest taki sam, a w przypadku umownego powie-
rzenia zarządu w trybie art. 18 ust. 1 uwl zakres 
ten może zostać poszerzony. Z uwagi na pono-
szoną odpowiedzialność członkowie zarządu 
i zarządcy powinni zdawać sobie sprawę z cią-
żących na nich obowiązków.   

Jakub Elegańczyk
adwokat
Kancelaria  
Adwokacka Jakub Elegańczyk
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kto odPowiada  

Opłata za gospodarowanie opadami komunalnym ma charakter 
publicznoprawny (inaczej niż np. dostawa wody czy energii 
cieplnej). Nie oznacza to jednak, że opłata ta nie może być 
elementem stosunku zobowiązaniowego. Kto w takim razie 
powinien wypełniać obowiązki wynikające z ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach?

za odPady?

u
stawa z 13 września 1996 r. o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U. z 1996 r. Nr 132 poz. 622 ze zm., 
dalej: ucpg) zawiera autonomiczną de-

finicję pojęcia „właściciel nieruchomości”, 
która dość istotnie odbiega od rozumienia 
tego pojęcia na gruncie cywilistycznym. 
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ucpg przez „wła-
ściciela nieruchomości” należy rozumieć 
także współwłaścicieli, użytkowników wie-
czystych oraz jednostki organizacyjne i oso-

by posiadające nieruchomości w zarządzie 
lub użytkowaniu, a także inne podmioty 
władające nieruchomością. Jak widać, defini-
cja ta jest bardzo szeroka i oprócz właściciela 
w tradycyjnym tego słowa znaczeniu obej-
muje także m.in. najemców, dzierżawców. 
Ustawodawca zdecydował się na tego rodza-
ju zabieg legislacyjny przede wszystkim ze 
względu na potrzebę zapewnienia prawidło-
wej i powszechnej realizacji celów i funkcji 
ustawy. 
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Jak można się domyślić – tak skonstruowa-
na definicja rodzi szereg problemów prak-
tycznych. Pewne uszczegółowienie znaleźć 
można w dodanym do art. 2 ust. 2a ucpg 
określającym, że jeżeli obowiązki wskazane 
w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kil-
ku podmiotów spośród wskazanych w ust. 
1 pkt 4 ucpg, obowiązany do ich wykonania 
jest podmiot lub podmioty faktycznie wła-
dające nieruchomością. W takim przypad-
ku podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 
ucpg, mogą w drodze umowy zawartej w for-
mie pisemnej wskazać podmiot obowiązany 
do wykonania obowiązków wynikających 
z ustawy. Podjęta próba doprecyzowania za-
kresu zastosowania tego przepisu, jak widać 
po liczbie orzeczeń sądów administracyj-
nych w tej sprawie, nie rozwiała w sposób de-
finitywny wszystkich wątpliwości. 

Właściciel czy najemca
Jedno z pytań, które się nasuwa, dotyczy sy-
tuacji, w której nieruchomość jest wynaj-
mowana – kto wówczas jest obowiązany 
do wykonywania obowiązków nałożonych 
w ucpg: właściciel czy najemca? 
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku 
z 22 czerwca 2017 r. (sygn. akt II FSK 676/17) 
wyraźnie wskazał, że „przez inne podmioty 
władające nieruchomością" należy rozumieć 
m.in. posiadaczy nieruchomości. W myśl art. 
336 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 
cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93, ze zm.) 
posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto 
nią faktycznie włada jak właściciel (posia-
dacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie 
włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, 
dzierżawca lub mający inne prawo, z którym 
łączy się określone władztwo nad cudzą nie-
ruchomością (posiadacz zależny). Taka wy-
kładnia przepisu jest zbieżna z celem ustawy, 
której istota sprowadza się do obłożenia 
opłatami za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi tych wszystkich, którzy odpady 
takie generują”. 
Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w Poznaniu, jeżeli właściciel nie-
ruchomości jej nie zamieszkuje i oddaje ją 
w posiadanie zależne innemu podmiotowi na 
podstawie umowy najmu, to na gruncie oma-
wianej wyżej definicji „właściciela nierucho-
mości” można wskazać równocześnie dwa 
podmioty, które spełniają kryteria w niej 
zawarte. Tymi podmiotami są i właściciel, 
i najemca. Jednakże, biorąc pod uwagę treść 
art. 2 ust. 2a ucpg., WSA zaznaczył, że prze-

sądzające znaczenie dla ustalenia podmio-
tu zobowiązanego do realizacji obowiązków 
nakładanych przez ustawę powinno nadać 
się faktycznemu władaniu nieruchomością, 
a nie tytułowi prawa własności. Innymi sło-
wy, WSA przyjął, że to podmiot faktycznie 
władający nieruchomością zobligowany jest 
do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Taka wykładnia dokonana przez sąd gwa-
rantuje, że opłatę za gospodarowanie odpa-
dami poniesie podmiot, który rzeczywiście 
je wytwarza (wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Poznaniu z 21 listopa-
da 2018 r., sygn. akt I SA/Po 510/18,). 

Wspólnoty i spółdzielnie
Zgodnie z obowiązującym od 1 lutego 2015 r. 
brzmieniem art. 2 ust. 3 ucpg, jeżeli nierucho-
mość jest zabudowana budynkiem wielolo-
kalowym, w którym ustanowiono odrębną 
własność lokalu, obowiązki właściciela nie-
ruchomości wspólnej oraz właściciela lo-
kalu obciążają wspólnotę mieszkaniową 
albo spółdzielnię mieszkaniową. Jak wska-
zano w literaturze, tam gdzie jakikolwiek 
tytuł prawny do nieruchomości łączy się 
z członkostwem w określonej korporacji ty-
pu spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota 
mieszkaniowa (powyżej 7 członków, aktual-
nie powyżej 3 członków) lub TBS, podmiotem 
zobowiązanym do złożenia deklaracji będzie 
zawsze podmiot posiadający nieruchomość 
w zarządzie (K. Sobieralski, „Podmiot zobo-
wiązany do złożenia deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi”, NZS 2013/3, s. 59). 
„Celem art. 2 ust. 3 ucpg (w brzmieniu obo-
wiązującym zarówno przed, jak i po no-
welizacji), było ułatwienie wykonywania 
obowiązków, które wynikają z ucpg we 
wszystkich tych przypadkach, gdy do czy-
nienia mamy z budynkami wielolokalowy-
mi, w których zostały wyodrębnione lokale. 
Wówczas, z mocy samej ustawy, obowiąz-
ki właścicieli poszczególnych wyodrębnio-
nych lokali w tych budynkach, przechodzą 
na spółdzielnie mieszkaniowe (bądź wspól-
noty mieszkaniowe), reprezentowane przez 
swoje organy. Takie rozwiązanie pozwala 
na skuteczną realizację nie tylko obowiąz-
ku złożenia deklaracji i uiszczenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
ale także innych, wynikających z ucpg obo-
wiązków (np. wyposażenia nieruchomości 
w odpowiednie pojemniki i utrzymywania fo
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ich w odpowiednim stanie)” (wyrok Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego w Opolu z 4 kwietnia 2020 r., sygn. akt I SA/Op 
246/20). Jak wiadomo, wspólnota mieszkaniowa zobowiązana 
jest zatem nie tylko do złożenia deklaracji, ale także uiszczania 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Kogo obciążyć
Jednocześnie nie można zapomnieć o tym, że wspólnota miesz-
kaniowa ponosi wynikające 
z ustawy opłaty bez ograniczeń, a każdy właściciel lokalu w od-
powiedniej części –zależnie od systemu przyjętego na terenie da-
nej gminy, m.in. według liczby osób zamieszkujących lokal albo 
stosunku ilości zużytej wody w lokalu (art. 2 ust. 3a ucpg). Rozli-
czenia właścicieli lokali następują wewnętrznie, w ramach danej 
wspólnoty czy spółdzielni mieszkaniowej. Powstaje jednak py-
tanie – czy w kontekście tak szerokiej definicji „właściciela nie-

ruchomości” na gruncie art. 2 ust. 1 pkt 4 ucpg i przywołanego 
wcześniej orzecznictwa sądów administracyjnych wspólnota 
mieszkaniowa powinna obciążyć opłatami właściciela, najemcę 
czy nawet dalej idąc – posiadacza lokalu? 
Wydaje się, że wspólnota mieszkaniowa powinna egzekwować 
te opłaty od właściciela lokalu, a to z kilku poniższych względów. 
Po pierwsze, obie ustawy – z 24 czerwca 1994 r. o własności lo-
kali (Dz.U. z 2020 r. poz. 1910 ze zm., dalej: uwl) i ucpg spełniają 
różne funkcje i mają inny zakres zastosowania. Jak wspomnia-
no wyżej, rozwiązanie na gruncie ucpg, które rozszerza defi-
nicję właściciela nieruchomości na szereg innych podmiotów, 
służy zachowaniu efektywności systemu gospodarowania od-
padami. W przypadku budynków wielolokalowych skutek ten 
ustawodawca osiągnął poprzez przerzucenie obowiązków wła-
ścicieli lokali wynikających z tej ustawy na wspólnotę miesz-
kaniową. Z tego względu, w mojej ocenie, definicja „właściciela 
nieruchomości” z ucpg nie powinna być brana pod uwagę w kon-
tekście ustalania podmiotu zobowiązanego do wnoszenia opłat 
do wspólnoty z tego tytułu. Do wewnętrznych rozliczeń na linii 
wspólnota mieszkaniowa – właściciele lokalu powinno stoso-
wać się uwl. Zgodnie z art. 13 ust. 1 uwl właściciel m.in. pono-

si wydatki związane z utrzymaniem jego 
lokalu oraz uczestniczy w kosztach zarzą-
du związanych z utrzymaniem nieruchomo-
ści wspólnej. Do tych kosztów z kolei zalicza 
się m.in. wydatki na utrzymanie porządku 
i czystości (art. 14 pkt 4 uwl). „Do wydatków 
związanych z utrzymaniem czystości i po-
rządku będą również niewątpliwie należały 
ponoszone przez wspólnotę mieszkaniową 
na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, stosownie do dys-
pozycji art. 6h u.u.c.p.g” (T. Barański [w:] 
„Ustawa o własności lokali. Komentarz”, red. 
H. Izdebski, Warszawa 2019, art. 14.).
Po drugie, przyjęcie koncepcji, że wspólnota 
mieszkaniowa powinna egzekwować opłaty 
od osób, które faktycznie lokal zajmują do-
prowadziłoby do sytuacji, w której wspólno-
ta rzadko kiedy byłaby w stanie ustalić osoby 
zobowiązane. Wynika to z faktu, że wspól-
nota nie ma prawa żądać udzielenia przez 
właściciela lokalu informacji o fakcie wynaj-
mowania lokalu jak i danych osobowych osób 
w nim zamieszkujących. W przeciwieństwie 
do organów administracji publicznej, które 
w swoich postępowaniach mogą skutecznie 
żądać udzielania stosownych informacji czy 
przeprowadzać kontrole. 
Po trzecie, nie ma wątpliwości, że opłata 
za gospodarowanie opadami komunalnym 
ma charakter publicznoprawny (inaczej niż 
np. dostawa wody czy energii cieplnej). Nie 
oznacza to jednak, że opłata ta nie może być 
elementem stosunku zobowiązaniowego po-
między wynajmującym a najemcą. Podobne 
zdanie wyraził Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny w Krakowie w wyroku z 20 grudnia 
2017 r. (sygn. akt I SA/Kr 1060/17) – „Na gmi-
nie, jako właścicielu lokali, ciąży obowiązek 
zapłaty opłaty za gospodarowanie odpada-
mi na podstawie ustawy o utrzymaniu czy-
stości. Fakt przeniesienia omawianej opłaty 
na najemców nieruchomości rodzi stosunek 
pomiędzy wynajmującym a najemcą, któ-
ry nie ma swojego umocowania w ustawie 
o utrzymaniu czystości, ale w stosunku cy-
wilnoprawnym pomiędzy wynajmującym 
a najemcą”.   

Agnieszka Malik-Faron 
prawnik 

Definicja „właściciela nieruchomości” 
z ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach nie powinna być 
brana pod uwagę w kontekście ustalania 
podmiotu zobowiązanego do wnoszenia 
opłat do wspólnoty z tego tytułu. 
Do wewnętrznych rozliczeń na linii 
wspólnota mieszkaniowa – właściciele 
lokalu powinno stosować się ustawę 
o własności lokali.
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Zgodnie z art. 16 ust. 1 usta-
wy z 24 czerwca 1994 r. 
o własności lokali (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1910 ze zm., 

dalej: uwl) jeżeli właściciel lokalu za-
lega długotrwale z zapłatą należnych 
od niego opłat lub wykracza w spo-
sób rażący lub uporczywy przeciwko 
obowiązującemu porządkowi domo-
wemu albo przez swoje niewłaści-
we zachowanie czyni korzystanie 
z innych lokali lub nieruchomości 
wspólnej uciążliwym, wspólnota 
mieszkaniowa może w trybie proce-
su żądać sprzedaży lokalu w drodze 
licytacji na podstawie przepisów Ko-
deksu postępowania cywilnego o eg-
zekucji z nieruchomości.
Przewidziana w art. 16 ust. 1 uwl 
sankcja ma charakter wyjątkowy 
i ostateczny. Jej zastosowanie jest co 
do zasady uzależniane od niewątpli-
wego i ścisłego ziszczenia się jednej 
z koniecznych przesłanek, a odrzuca 
się możliwość wykorzystania oma-
wianej sankcji do rozstrzygania kon-
fliktów między właścicielami lokali 
(także tymi, którzy mają większość 
i reprezentują wspólnotę mieszka-
niową). 

Ciężar przewinienia
Istnieje konieczność wykaza-
nia przez zarząd wspólnoty cię-
żaru gatunkowego przewinienia 
i jego konsekwencji w indywidual-
nych okolicznościach sytuacji fak-
tycznej pozwanego (art. 5 k.c.). Nawet 
jeśli została spełniona przesłanka 
nadmiernie uciążliwego korzystania 
z innych lokali, sąd ma możliwość za-
stosowania instytucji nadużycia pra-

wa podmiotowego przez wspólnotę 
mieszkaniową. Zarówno ta przesłan-
ka, jak i zasadność żądania pozwu 
w świetle art. 5 ustawy z 23 kwiet-
nia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. 
z 1964 r. Nr 16 poz. 93, ze zm. musi być 
aktualna, co wymaga podkreślenia, 
w dniu wyrokowania przez sąd.
Jedną z przesłanek uzasadnia-
jących przymusową sprzedaż 
lokalu w drodze licytacji jest dłu-
gotrwałe zaleganie przez właścicie-
la lokalu z zapłatą opłat należnych 
od niego na rzecz wspólnoty miesz-
kaniowej. Stanowi ona samodzielną 
i wystarczającą podstawę żądania 
przymusowej sprzedaży lokalu. Po-
dobną zasadę stosować należy także 
do należności wynikających z rocz-
nego rozliczenia zaliczek uiszczanych 
w formie bieżących opłat. Należność 
wynikająca z rozliczenia ma bowiem 
również charakter świadczenia jed-
norazowego. Zakres omawianej prze-
słanki nie jest bowiem ograniczony 
wyłącznie do zaległości w zapłacie 
świadczeń o charakterze okresowym, 
ale wszelkich świadczeń zasadnie na-
leżnych na rzecz wspólnoty, których 
spełnianie stanowi wyraz obowiąz-
ku uczestnictwa właściciela lokalu 
w kosztach zarządu nieruchomością 
wspólną.

Interes ekonomiczny
Wartość zaległości uzasadniająca 
sprzedaż licytacyjną lokalu powin-
na być odnoszona do ekonomicznego 
interesu wspólnoty mieszkaniowej, 
a przez to także poszczególnych wła-
ścicieli lokali będących jej członkami. 
Zaległością taką będzie zatem każ-

da zaległość stanowiąca zagrożenie 
lub naruszenie interesu wspólno-
ty mieszkaniowej wyrażającego się 
w możliwości prawidłowego spełnia-
nia przez nią funkcji w zakresie za-
rządzania nieruchomością wspólną. 
Jeśli przez jej powstanie realizacja 
przez wspólnotę zadań wynikają-
cych z ustawy lub uchwały właścicie-
li nie będzie możliwa albo też będzie 
w sposób znaczący utrudniona, na-
leży uznać, że wystąpienie na drogę 
sprzedaży licytacyjnej jest uzasad-
nione. 
O naruszeniu interesu wspólnoty 
przez właściciela zalegającego z opła-
tami będzie można mówić także wte-
dy, gdy prawidłowe wypełnianie przez 
wspólnotę funkcji będzie co praw-
da możliwe, ale z uwagi na zwiększe-
nie obciążeń pozostałych właścicieli. 
Wskazane zagrożenie lub naruszenie 
interesu powinny być, podobnie jak 
sama zaległość, oceniane z perspekty-
wy czasu. Utrzymywanie się stanu za-
ległości będzie uzasadniało dokonanie 
sprzedaży lokalu, jeśli wraz z upły-
wem czasu, przez który się utrzymuje, 
będzie nieprzerwanie naruszało inte-
res majątkowy wspólnoty, pogłębia-
ło to naruszenie albo też zwiększało 
stopień zagrożenia jej interesu (wyrok 
Sądu Okręgowego w Gorzowie Wiel-
kopolskim z 21 sierpnia 2018 r., sygn. 
akt IC 1095/17).    

zaleganie z oPłatami Podstawą 
wykluCzenia ze wsPólnoty
Wartość zaległości uzasadniająca sprzedaż licytacyjną lokalu powinna być 
odnoszona do ekonomicznego interesu wspólnoty mieszkaniowej, a przez to 
także poszczególnych właścicieli lokali będących jej członkami. Konsekwencje 
wykluczenia ze wspólnoty mieszkaniowej mają charakter wyjątkowy i ostateczny.

Piotr Pałka
radca prawny
Derc Pałka Kancelaria 
Radców Prawnych sc
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w
 poprzednim – kwietniowym wyda-
niu „Wspólnoty Mieszkaniowej” po-
ruszaliśmy kwestie przekształcenia 
użytkowania wieczystego w prawo 

własności. Zgodnie z zapowiedziami konty-
nuujemy zagadnienie.
W wielu gminach organy administracji od-
mawiają wydawania zaświadczeń w sytu-
acji, gdy nie każda z działek ewidencyjnych 
ujętych w księdze wieczystej jest zabudowa-
na w sposób spełniający ustawowe kryteria 
przekształcenia. Problem ten dotyczy szcze-
gólnie dużych miast, zwłaszcza Warszawy. 
Pogląd popierający takie właśnie stanowisko 
organów pojawił się również w orzecznictwie 
sądów administracyjnych, np. Wojewódzkie-
go Sądu Administracyjnego w Kielcach, który 
w wyroku z 28 kwietnia 2020 r. (sygn. akt II 
SA/Ke 403/20) stwierdził, że samo ustalenie, 
że wniosek dotyczy jednej nieruchomości, 
nie oznacza automatycznie, że zabudowanie 
tej nieruchomości choć jednym budynkiem 
wywołuje z mocy prawa skutek w postaci jej 
przekształcenia w całości w prawo własności 
w sytuacji, gdy w skład nieruchomości wcho-
dzi więcej niż jedna działka.

Nieruchomość przekształcana
Problem powyższy sprowadza się w istocie 
do interpretacji przepisów w kwestii defi-
nicji pojęcia nieruchomości przekształcanej 
na gruncie ustawy z 20 lipca 2018 r. o prze-
kształceniu prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele mieszkanio-
we w prawo własności tych gruntów (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1716, dalej: uppuw). Znane są 

prawoanalizy

PrzekształCenie różnyCh 
działek ewidenCyjnyCh
Istotny problem dotyczący przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego związany jest z tym, że w jednej księdze wieczystej, 
założonej dla działki wspólnoty mieszkaniowej, figuruje więcej niż 
jedna działka ewidencyjna. Stan rzeczywisty takich działek może 
się bardzo różnić, część z nich może być zabudowana lub nie, 
stanowić działki drogowe lub zabudowane infrastrukturą.

bowiem w doktrynie prawa dwa znaczenia 
pojęcia nieruchomości – materialnoprawne 
i wieczystoksięgowe. W tym pierwszym uję-
ciu sąsiednie działki należące do tego samego 
podmiotu, a mające różne księgi wieczyste, 
stanowią jedną nieruchomość. Natomiast 
zgodnie z koncepcją wieczystoksięgową jed-
na nieruchomość to jedna księga wieczysta, 
w związku z czym przesłanki przekształce-
nia należy odnosić do całej takiej nierucho-
mości, a nie do każdej z wchodzących w jej 
skład działek ewidencyjnych z osobna.
Istotne jest tu, że zgodnie ze stanowiskiem 
judykatury przesłanką wyodrębnienia nie-
ruchomości jest założenie dla niej księgi wie-
czystej, a nieruchomości, które mają księgi 
wieczyste, są odrębnymi nieruchomościami. 
Tak orzekł np. Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny w Olsztynie, stwierdzając w wyroku 
z 24 marca 2020 r. (sygn. akt II SA/Ol 104/20), 
że uznanie księgi wieczystej za czynnik wy-
odrębniający nieruchomość najlepiej za-
pewnia bezpieczeństwo obrotu, a względy 
systemowe sprzeciwiają się przypisywaniu 
pojęciu nieruchomości gruntowej innego zna-
czenia w sensie ustawy z 6 lipca 1982 r. o księ-
gach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1716, dalej: ukwh) oraz art. 46 par. 1 kc.

Interpretacja ministerstwa
Jednak w uppuw ustawodawca nie zdefinio-
wał pojęcia „nieruchomości”. W tym kon-
tekście niezwykle istotna jest więc świeża 
interpretacja Ministerstwa Rozwoju, Pracy 
i Technologii, udzielona na wniosek Polskie-
go Związku Firm Deweloperskich, w której 
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czytamy, że intencją projektodawcy uppuw 
było, aby do wykładni pojęcia nieruchomo-
ści w rozumieniu przepisów tej ustawy sto-
sować definicję zawartą w art. 1 ust. 2 ukwh. 
W tym stanie rzeczy ocena spełnienia prze-
słanek przekształcenia na gruncie uppuw po-
winna odbywać się w odniesieniu do całego 
gruntu uregulowanego w jednej księdze wie-
czystej, bez względu na istniejący w jego ob-
rębie podział ewidencyjny. W konsekwencji 
przed wydaniem zaświadczenia, o którym 
mowa w art. 4 ust. 1 uppuw, organ zobligowa-
ny jest do badania stanu naniesień w grani-
cach całej nieruchomości objętej jedną księgą 
wieczystą. A zatem w opinii MRPiT okolicz-
ność braku zabudowy na jednej z wyodręb-
nionych geodezyjnie działek nie może być 
identyfikowana jako negatywna przesłanka 
uwłaszczenia tego gruntu z mocy prawa.
Stanowisko ministerstwa umożliwia zatem 
przekształcenie nie tylko działek zabudo-
wanych na cele mieszkaniowe zgodnie z za-
pisem uppuw, lecz także wszystkich działek 
ewidencyjnych objętych jedną księgą wieczy-
stą. Jest to interpretacja bardzo racjonalna, 
bowiem przeciwne podejście wymagałoby 
wydzielania do osobnych ksiąg działek, któ-
re mogą podlegać przekształceniu, co jest 
procesem czasochłonnym, a w przypadku 
wspólnot mieszkaniowych, w świetle posta-
nowień art. 97 ust. 2 i 2a ustawy z 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 1997 r. Nr 115 poz. 741, dalej: ugn), 
bardzo często wręcz niewykonalnym. In-
terpretacja MRPiT stanowi więc niezwykle 
ważną przesłankę dla rozwiania wątpliwości 
związanych z przekształceniem.

Stanowisko Warszawy
Warto jednak pamiętać, że interpretacja ta 
nie ma charakteru prawnie wiążącego i już 
została zakwestionowana przez władze War-
szawy. W oświadczeniu rzeczniczki stołecz-
nego ratusza czytamy bowiem, że Warszawa 
stoi na stanowisku, że z uppuw nie wynika 
wprost, czy nieruchomości należy traktować 
w ujęciu wieczystoksięgowym, czy material-
noprawnym, zaś ustawodawca nie stworzył 
indywidualnej definicji nieruchomości na 
potrzeby przekształcenia. Wobec powyższe-
go władze stolicy uznały, że stosując przepi-
sy ustawy, organ musi kierować się zasadami 
prawidłowej gospodarki, racjonalnym działa-
niem i ochroną majątku jednostki samorzą-
du terytorialnego, a także funkcjonującym 
w orzecznictwie poglądem, że nieruchomo-

ści podlegające przekształceniu na podstawie 
uppuw oraz ustawy z 29 lipca 2005 r. o prze-
kształceniu prawa użytkowania wieczyste-
go w prawo własności nieruchomości (Dz.U. 
z 2005 r. Nr 175 poz. 1459) należy traktować 
w ujęciu materialnoprawnym. 
Miasto nie zgodziło się więc ze stanowi-
skiem resortu, przyjmując własną wykład-
nię, która jednak, jak się zdaje, motywowana 
jest przede wszystkim czynnikami natury 
fiskalnej, bowiem argumenty prawne przy-
woływane przez władze Warszawy są mało 
przekonujące. 
Tak np. trzeba zwrócić uwagę, że przedmio-
tem sporu jest przekształcenie prawa użyt-
kowania wieczystego w prawo własności 
gruntu na podstawie uppuw, czyli ustawy 
z 2018 r., a nie z 2005 r., zaś w obu tych ak-
tach prawnych przedmiot przekształce-
nia określony został odmiennie. Ponadto 
ustawodawca nie musiał kreować w uppuw 
osobnej definicji nieruchomości, bo ta jest 
dobrze osadzona w polskim prawie i wyni-
ka zarówno z art. 46 § 1 kc, zgodnie z któ-
rym nieruchomości (grunty) to części 
powierzchni ziemskiej stanowiącej odrębny 
przedmiot własności, jak i z definicji nieru-
chomości gruntowej określonej w art. 4 pkt 1 
ugn. Obie te definicje są ze sobą spójne, a ko-
responduje z nimi art. 24 ust. 1 ukwh, który 
jednoznacznie stanowi, że dla każdej nieru-
chomości prowadzi się odrębną księgę wie-
czystą. Ponadto warunkiem koniecznym do 
ustanowienia użytkowania wieczystego jest 
mający charakter konstytutywny wpis do 
księgi wieczystej (wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Warszawie z 22 stycznia 2020 r., sygn. akt 
I ACa 331/19). W mojej więc opinii interpre-
tacja władz stolicy jest ewidentnie błędna. 

Piotr Brogowski

Stanowisko ministerstwa 
umożliwia zatem 
przekształcenie nie tylko 
działek zabudowanych 
na cele mieszkaniowe, lecz 
także wszystkich działek 
ewidencyjnych objętych 
jedną księgą wieczystą. 
Jest to interpretacja bardzo 
racjonalna.
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Zgodnie z ustawą z 21 czerw-
ca 2001 r. o ochronie praw 
lokatorów, mieszkanio-

wym zasobie gminy i o zmianie Ko-
deksu cywilnego (Dz.U. z 2001 r. Nr 
71 poz. 733) definicja powierzchni 
użytkowej lokalu obejmuje wszyst-
kie pomieszczenia znajdujące się 
w lokalu, a w szczególności poko-
je, kuchnie, spiżarnie, przedpokoje, 
alkowy, hole, korytarze, łazienki 
oraz inne pomieszczenia służące 
mieszkalnym i gospodarczym po-
trzebom mieszkańców. Przy tym 
za powierzchnię użytkową loka-
lu nie uważa się powierzchni bal-
konów, tarasów i loggii, antresoli, 
szaf i schowków w ścianach, pral-
ni, suszarni, wózkowni, strychów, 
piwnic i komórek przeznaczonych 
do przechowywania opału.
W omawianej sprawie, zgodnie 
z informacjami zawartymi w księ-
dze wieczystej, lokal powodów 
składał się z trzech pokoi, kuch-
ni, łazienki, ubikacji i korytarza. 
Oznaczało to, że loggia nie jest 
częścią użytkową tego lokalu, gdyż 
nie została wyodrębniona w akcie 
własności, a zatem loggii nie chro-
ni powoływane przez powoda pra-
wo własności właściciela lokalu, 

kto Podejmuje deCyzję 
o remonCie loggii? 
Loggia nie była częścią użytkową lokalu, gdyż 
nie została wyodrębniona w akcie własności, 
a zatem nie chroni ją prawo własności 
właściciela lokalu. Podczas planowania prac 
remontowych należy kierować się dobrem 
i bezpieczeństwem nie tylko poszczególnych 
użytkowników lokali, ale i wszystkich 
mieszkańców budynku. 

wał prawidłowe usztywnienie 
konstrukcji, gdyż z uwagi na 
poważne zniszczenia płyty be-
tonowej balkonu (ubytki, koro-
zja) oraz ciężar montowanych 
konstrukcji stalowych montaż 
barierek w sposób zastosowa-
ny 50 lat temu nie był obecnie 
możliwy. Ponadto, jak sąd za-
uważył, prawo budowlane nie 
reguluje kwestii sposobu mon-
tażu barierek, gdyż barierka nie 
stanowi konstrukcji budynku, 
nie jest konstrukcją stalową 
ani ścianą zewnętrzną, a jedy-
nie elementem zabezpieczają-
cym, należało więc tutaj ocenić 
jedynie prawidłowość dokona-
nych robót z uwzględnieniem 
bezpieczeństwa użytkowni-
ków.
Zarzut powoda dotyczący na-
ruszenia jego interesów sąd 
uznał więc za nietrafny. Wspól-
nota mieszkaniowa bowiem 
w podejmowanych decyzjach 
dotyczących prac remonto-
wych w loggiach kierowała się 
dobrem i bezpieczeństwem nie 
tylko poszczególnych użyt-
kowników lokali, ale i wszyst-
kich mieszkańców budynku, 
starając się tak dopasować ro-
dzaj prac, aby budynek w tej 
części spełniał swoje zadanie 
funkcjonalne, zapewniał bez-
pieczeństwo użytkowania 
loggii oraz by nie dochodzi-
ło w nim do przedwczesnego 
procesu rozkładu. Ujawnione 
w toku postępowania motywy 
działania zarządu wspólnoty 
w porozumieniu z wykonawcą 
robót i inspektorem nadzoru 
inwestorskiego, poparte opi-
nią biegłego ds. budownictwa, 
wskazywały więc w ocenie są-
du na działanie w najlepszym 
interesie mieszkańców budyn-
ku, w tym także powodów. 

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi  

z 12 października 2020 r., sygn. akt II C 

653/18

Oprac. PB

ale należy ona do części wspól-
nych wszystkich właścicieli 
lokali – na co słusznie wskazy-
wała pozwana wspólnota.
Rozważając natomiast, pod-
noszony w toku całego postę-
powania, zarzut naruszenia 
przez wspólnotę prawa bu-
dowlanego oraz powiązanego 
z tym naruszenia interesu stro-
ny powodowej, sąd, posiłkując 
się opinią powołanego w spra-
wie biegłego ds. budownictwa, 
decyzjami administracyjny-
mi Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego oraz 
corocznymi opiniami o stanie 
technicznym budynku, uznał, 
że nie doszło w tej sprawie do 
uchybień w zakresie przepisów 
prawa budowlanego. Nawet 
bowiem pomijając kwestię, że 
Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego nie wydałby po-
zwolenia na roboty, które nie 
spełniają ustawowych norm, 
oraz z tych samych powo-
dów wstrzymałby takie pra-
ce budowlane, należało uznać, 
że przyjęty przez wspólno-
tę sposób montażu barierek 
był poprawny i zagwaranto-

prawoorzecznictwo
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Powodowie podnosili, że za-
skarżona uchwała rażąco 
ogranicza prawo ich własno-

ści i swobodne korzystanie z loka-
lu, wskazując, że planowany podział 
mieszkania nie ma najmniejszego 
znaczenia dla pozostałych współ-
właścicieli budynku. Jednocześnie 
uchwała wspólnoty miała według po-
wodów naruszać ich prawo swobod-
nego dysponowania własnością oraz 
istotne interesy życiowe i majątko-
we, uniemożliwiając realizację planu 
podziału lokalu na mniejsze. 
Sąd wskazał, że skoro ustawa 
z 24 czerwca 1994 r. o własności lo-
kali (Dz.U. z 2020 r. poz. 1910 ze zm., 
dalej: uwl) przewiduje w pewnych 
wypadkach konieczność uzyska-
nia zgody właścicieli, to nie można 
przyjmować, że jej niewyrażenie na-
rusza kodeksową (art. 140 § 2 ustawy 
z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywil-
ny, Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zm., 
dalej: kc) czy konstytucyjną (art. 64 
ust. 3 Konstytucji RP) zasadę szero-
kiej ochrony prawa własności. Wła-
ściciel lokalu może bowiem korzystać 
ze swego prawa, ale w granicach okre-
ślonych przez ustawy i zasady współ-
życia społecznego. Powszechnie 
aprobowany jest przy tym pogląd, że 
własność nie jest nieograniczonym 
prawem dającym właścicielowi abso-
lutną swobodę postępowania z rze-
czą (orzeczenie Sądu Najwyższego 
z 16 lipca 1980 r., sygn. akt III CZP 
45/80, i orzeczenie Trybunału Kon-

stytucyjnego z 20 kwietnia 1993 r., 
sygn. akt P 6/92).
Powodowie nabyli nieruchomość 
jako jeden lokal, a zatem bez uzy-
skania zgody na podział na 3 lokale 
mogą z niego korzystać na dotych-
czasowych warunkach, w sposób 
wyznaczony przez ustawy i zasa-
dy współżycia społecznego. Podział 
lokalu musi uwzględniać tak samo 
chronione prawa innych członków 
wspólnoty. W ocenie sądu, a wbrew 
twierdzeniom powodów, planowany 
przez nich podział miałby duże i ne-
gatywne znaczenie dla pozostałych 
współwłaścicieli. Budynek, w którym 
znajduje się lokal, składa się z 7 lo-
kali, natomiast w skład całego osie-
dla wchodzą jednakowe niewielkie 
budynki, w których jest zaledwie po 
kilka lokali. Osoby, które planowały 
zakup mieszkania w tym miejscu, nie 
decydowały się więc na zamieszkanie 
na osiedlu wielkopłytowym, gdzie na 
każdym piętrze zlokalizowane jest 4 
lub więcej mieszkań. Właściciele, któ-
rzy kupili lokale na osiedlu, postawi-
li, kosztem określonych nakładów, na 
wyższy komfort życia i większą pry-
watność, czego przejawem są właśnie 
tylko dwa mieszkania na każdym 
piętrze. Natomiast proponowany 
podział spowodowałby powstanie 
dwóch nowych lokali i na piętrze, na 
którym były dotychczas 2 lokale, mia-
łoby ich być 4, co znacząco zmniejszy-
łoby komfort życia. Ponadto podział 
możliwy byłby jedynie poprzez wy-

dzielenie dodatkowego korytarza, 
co zwiększyłoby powierzchnię czę-
ści wspólnych, a zatem wzrosłyby 
koszty ponoszone przez wszystkich 
członków wspólnoty na utrzymanie 
tych części. Co więcej, niezbędne do 
takiego podziału prace ingerowały-
by w instalacje techniczne znajdujące 
się w budynku. Nie bez znaczenia by-
ło również to, że naruszona zostałaby 
zasada przypisania jednego miejsca 
parkingowego do każdego z lokali.
Powodowie chcieli dokonać podzia-
łu lokalu o powierzchni 150 mkw. 
na trzy mniejsze, aby łatwiej było je 
wynająć, a być może sprzedać. Jest 
to jedynie cel gospodarczy. Indywi-
dualny interes powodów należy po-
równać z interesem pozostałych 
członków wspólnoty. Sąd, rozważa-
jąc, czy uchwała nie narusza interesu 
skarżącego właściciela, musi brać pod 
uwagę słuszne interesy pozostałych 
właścicieli lokali, przy czym powin-
ny być one ocenione przez pryzmat 
szerokiej ochrony prawa własności. 
Z jednej więc strony na szali był cel 
gospodarczy i zysk, a z drugiej – kom-
fort codziennego życia pozostałych 
współwłaścicieli. Przy takim porów-
naniu interes indywidualny powo-
dów nie powinien i nie mógł w ocenie 
sądu stać na pierwszym miejscu.  

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 29 październi-

ka 2020 r., sygn. akt II C 822/19

Oprac. PB

zgoda wsPólnoty 
na Podział lokalu 
Indywidualny interes powodów należy porównać z interesem 
pozostałych członków wspólnoty. Dokonanie podziału lokalu 
w celu ułatwienia wynajmu, a być może sprzedaży, wpływa 
na komfort codziennego życia pozostałych współwłaścicieli, 
dlatego wymaga ich zgody.
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Sąd doszedł do wniosku, że przedmiotem 
wielu orzeczeń są uchwały, które wyrażają 
jakąś negatywną treść (np. odmowę zgody 

na dokonanie określonej czynności). Odpowiada 
to istniejącym we wspólnotach mieszkaniowych 
stosunkom, w których zachodzi nieraz potrzeba 
wyrażenia w formie uchwały wypowiedzi o cha-
rakterze negatywnym. Wyłączenie kontroli są-
dowej takich uchwał nie znajdowałoby w ocenie 
sądu podstawy w ustawie z 24 czerwca 1994 r. 
o własności lokali (Dz.U. z 2020 r. poz. 1910 ze zm., 
dalej: uwl), która nie różnicuje uchwał w możli-
wości ich zaskarżalności ze względu na ujęcie za-
wartego w nich zagadnienia. 
Takiego pozytywnego bądź negatywnego ujęcia 
problemu nie należy jednak mylić z pozytywnym 
bądź negatywnym charakterem samej uchwały, 
gdzie przez uchwałę negatywną należy rozumieć 
niewysłowioną wprost uchwałę o treści prze-
ciwnej do uchwały, która nie uzyskała wymaga-
nej większości głosów (uchwały pozytywnej). 
W reżimie uwl niezależnie od tego, w jaki sposób 
określony jest przedmiot uchwały, podejmuje się 
ją w sposób pozytywny. Zgodnie z art. 23 ust. 2 
uwl uchwały właścicieli lokali zapadają większo-
ścią głosów. Istota głosowania w uwl różni się za-
tem od koncepcji przyjętej w prawie spółkowym, 
na gruncie którego zapadło przywoływane przez 
apelującego orzeczenie (wyrok Sądu Najwyższe-
go z 3 czerwca 2015 r., sygn. akt V CSK 592/14). 
Normujący pojęcie „głosów” art. 4 § 1 pkt 9 usta-
wy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlo-
wych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94 poz. 1037, dalej: ksh) 
stanowi, że oznaczają one głosy „za”, „przeciw” 
lub „wstrzymujące się” oddane podczas głosowa-
nia w sposób zgodny z ustawą, umową albo sta-
tutem spółki. Sąd Najwyższy przyjął wobec tego 
na gruncie ksh (zaznaczając zarazem, że wynika 
to z konkretnego przypadku, a sama kwestia jest 
rozbieżnie traktowana w orzecznictwie), że gło-
sowanie „przeciw” zmierza do osiągnięcia okre-

ślonego skutku, czyli przegłosowania uchwały 
o treści przeciwnej do proponowanej. Rozumo-
wanie takie jest jednak nieuprawnione przy in-
terpretowaniu głosów oddanych przez właścicieli 
lokali, ponieważ brak jest podstaw do domnie-
mania, że głosy przeciwko uchwale o określonej 
treści są jednocześnie głosami za uchwałą o tre-
ści przeciwnej (wyrok Sądu Apelacyjnego w War-
szawie z 3 października 2019 r., sygn. akt I ACa 
676/18, i przywoływane tam orzecznictwo).
Konsekwencją przyjętego w uwl modelu podej-
mowania uchwał jest przepis art. 24 tej ustawy 
stanowiący, że w razie braku zgody wymaganej 
większości właścicieli lokali zarząd lub zarząd-
ca może żądać rozstrzygnięcia sprawy przez sąd, 
który orzeknie, mając na względzie cel zamierzo-
nej czynności oraz interesy wszystkich właści-
cieli. Gdyby więc na gruncie uwl miała się obronić 
koncepcja uchwał negatywnych, wówczas zbęd-
ne byłoby istnienie odrębnej procedury dla przy-
padków, w których uchwał pozytywnych nie 
podjęto. Postępowania z art. 24 oraz 25 uwl zo-
stały przy tym wyraźnie skonstruowane (o czym 
świadczy różny tryb postępowania) jako rozłącz-
ne oraz wykluczające się. W przypadku, w któ-
rym właściciel zaskarżyłby na podstawie art. 25 
ust. 1 uwl uchwałę negatywną, a zarząd lub za-
rządca na podstawie art. 24 uwl zwróciłby się 
o rozstrzygnięcie do sądu, nie sposób byłoby roz-
strzygnąć konkurencji pomiędzy tymi dwoma 
postępowaniami.
W istniejącym stanie prawnym nie można za-
tem narzucić wspólnocie podjęcia uchwały, którą 
odrzuciła, w sposób niejako pośredni, a więc po-
przez wzruszenie rewersowej uchwały negatyw-
nej.  

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 27 listopada 2020 r., 

sygn. akt I ACa 260/20

Oprac. PB

konCePCja uChwał negatywnyCh
W ustawie o własności lokali niezależnie od tego, w jaki sposób 
określony jest przedmiot uchwały, podejmuje się ją w sposób 
pozytywny. Głosowanie „przeciw” nie powoduje przegłosowania 
uchwały o treści przeciwnej do proponowanej. W razie braku zgody 
wymaganej większości właścicieli lokali zarząd lub zarządca może 
żądać rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.

prawoorzecznictwo
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wymogi 
formalne 
zbyCia  
stryChu

Uchwała powinna upoważniać zarząd do 
dokonania wszystkich formalności, w tym 
zawarcia umowy przedwstępnej oraz 
umowy sprzedaży i złożenia oświadczenia 
o zmianie wysokości udziałów wszystkich 
właścicieli. Czy uchwała, na podstawie 
której wspólnota zobowiązała się do zbycia 
części nieruchomości, wymaga formy 
notarialnej? 

Podstawę prawną roszczenia powód-
ki stanowił art. 25 ust. 1 ustawy 
z 24 czerwca 1994 r. o własności loka-

li (Dz.U. z 2020 r. poz. 1910 ze zm.; dalej: uwl), 
w myśl którego właściciel lokalu może zaskar-
żyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodno-
ści z przepisami prawa lub z umową właścicieli 
lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidło-
wego zarządzania nieruchomością wspólną lub 
w inny sposób narusza jego interesy. 
W sprawie nie budziło w ocenie sądu wątpliwo-
ści, że decyzja o przebudowie nieruchomości 
wspólnej w celu stworzenia ze strychu lokalu 
mieszkalnego i następnie jego zbycia jest czyn-
nością przekraczającą zakres zwykłego zarzą-
du i w takiej sytuacji wspólnota mieszkaniowa 
musiała podjąć stosowną uchwałę. Uchwała 
taka powinna zawierać zgodę właścicieli lokali 
na: przebudowę strychu, sprzedaż stworzone-
go lokalu za określoną cenę oraz zmianę wyso-
kości przypadających na poszczególne lokale 
udziałów w nieruchomości wspólnej. Uchwała 
powinna też upoważniać zarząd do dokona-
nia wszystkich formalności, w tym zawarcia 
umowy przedwstępnej oraz umowy sprzedaży 
i złożenia oświadczenia o zmianie wysokości 
udziałów wszystkich właścicieli. Zasadniczym 
zagadnieniem wymagającym wyjaśnienia 
w sprawie było to, czy uchwała, na podstawie 
której wspólnota zobowiązała się do zbycia 
części nieruchomości i zniesienia współwła-
sności części wspólnej oraz upoważniała za-
rząd do podjęcia czynności w tej sprawie mogła 
być podjęta w trybie indywidualnego zbierania 
głosów oraz czy wymagana była dla niej forma 
notarialna.
Sąd stwierdził, że strych niewątpliwie jest 
częścią nieruchomości wspólnej, a przy zgo-
dzie właścicieli lokali możliwe jest zniesienie 
współwłasności polegające na wyodrębnieniu 
tego strychu z nieruchomości wspólnej. W opi-

sywanej sprawie strych miał się stać odrębną 
nieruchomością lokalową zbytą na rzecz wła-
ścicieli jednego z lokali mieszkalnych. Znie-
sienie współwłasności części nieruchomości 
wspólnej i przeniesienie prawa własności może 
jednak nastąpić jedynie w drodze umowy za-
wartej w formie aktu notarialnego pod rygorem 
nieważności, co wynika z art. 158 w związku 
z art. 73 § 2 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Ko-
deks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93, dalej: 
kc). Zgodnie z art. 158 kc umowa zobowiązująca 
do przeniesienia własności nieruchomości po-
winna być zawarta w formie aktu notarialnego. 
Zatem przepis przewiduje zarówno dla umo-
wy zobowiązującej do przeniesienia własności 
nieruchomości, jak i dla umowy przenoszącej 
tę własność wymóg formy aktu notarialnego. 
Jak zaś wynika z art. 73 § 2 kc niezachowanie 
tej formy powoduje bezwzględną nieważność 
takich umów. W myśl natomiast art. 99 § 1 kc 
jeżeli do ważności czynności prawnej potrzeb-
na jest forma szczególna, pełnomocnictwo do 
dokonania tej czynności powinno być udzielo-
ne w tej samej formie. Tym samym, jak orzekł 
sąd, udzielone w zaskarżonej uchwale pełno-
mocnictwo dla zarządu powinno zostać doko-
nane w formie aktu notarialnego.
Ponieważ taka forma nie została zachowana, 
zatem zaskarżona uchwała zobowiązująca do 
przeniesienia własności nieruchomości oraz 
udzielenia pełnomocnictwa do dokonania tej 
czynności, choć mogła być podjęta w drodze 
indywidualnego zbierania głosów, to jednak 
w świetle powyższych konkluzji, jako sprzecz-
na z przepisami prawa, podlegała uchyleniu na 
mocy art. 25 ust. 1 uwl.  

Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z 1 grudnia 2020 r., sygn. 

akt I C 447/20

Oprac. PB
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ZWRoT	NADPłATy
Czy wspólnota powinna zwrócić właścicielowi lokalu przele-

wem na jego rachunek bankowy nadpłatę za c.o. po rozliczeniu za 
zeszły rok, gdy właściciel wystąpił z takim żądaniem? Czy właści-
ciel powinien jednak nadpłatę z rozliczenia c.o. potrącać sobie w ko-
lejnych okresach, nie wpłacając zaliczek na c.o. do jej całkowitego 
wykorzystania?

Uzasadnienie:	
Zgodnie ustawą z 24 czerwca 1994 r. 
o własności lokali (Dz.U. z 1994 r. Nr 
85 poz. 388, dalej: uwl) każdy 
właściciel lokalu wpłaca do wspólnoty 
comiesięczne zaliczki z tytułu dwóch 
różnych składowych: kosztów zarządu 
nieruchomością wspólną – art. 12 ust. 
2 zd. 2 uwl, oraz kosztów utrzymania 
lokalu, pokrywanych za 
pośrednictwem wspólnoty (np. woda, 
ciepło) – art. 13 ust. 1 uwl. 
Z samej natury zaliczek wynika, że są 
to opłaty wstępne podlegające 
rozliczeniu. Okresem rozliczeniowym 
wspólnoty mieszkaniowej jest rok 
kalendarzowy (art. 29 ust. 1a uwl), 
a więc taki okres ma zastosowanie 
w odniesieniu do zaliczek na koszty 
zarządu nieruchomością wspólną. 
Natomiast w odniesieniu do kosztów 
mediów lokalowych wspólnota może 
w uchwale sama ustalić inny okres 
rozliczeniowy (kwartał, półrocze). 
Zaliczki na koszty zarządu 
nieruchomością wspólną mają 
prawnie odmienny charakter od 
zaliczek z tytułu kosztów lokalowych. 
O ile bowiem te pierwsze wchodzą 
w skład majątku wspólnoty (uchwała 
składu siedmiu sędziów Sądu 
Najwyższego z 21 grudnia 2007 r., 
sygn. akt III CZP 65/07) i to wspólnota 
decyduje w uchwale o przeznaczeniu 
nadpłaty tych zaliczek (wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Warszawie z 25 
listopada 2011 r., sygn. akt I ACa 
542/11, wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Białymstoku z 12 grudnia 2012 r. 

sygn. akt I ACa 641/12), to nadpłaty 
zaliczek z tytułu kosztów lokalowych 
pozostają własnością członków 
wspólnoty, którzy zaliczki te wpłacili. 
Jeżeli dokonane przez danego 
właściciela wpłaty zaliczek za media 
lokalowe są wyższe niż przypadające 
na jego lokal koszty, nadwyżka wpłat 
nad kosztami pozostaje co do zasady 
do dyspozycji właściciela. A zatem to 
ten właściciel, a nie wspólnota, 
decyduje o wykorzystaniu nadpłaty, 
która pozostaje jego własnością. 
Właściciel może zmniejszyć kolejną 
wpłatę lub wpłaty do wspólnoty 
o kwotę owej nadwyżki, ale może też 
zażądać jej zwrotu. Nadpłacone 
środki nie stają się bowiem 
własnością wspólnoty, ale należą do 
tych właścicieli, którzy dokonali wpłat 
wyższych niż wymagane, i tylko ci 
właściciele są uprawnieni do 
decydowania o losie takiej nadpłaty 
(wyroki Sądu Apelacyjnego 
w Warszawie: z 9 września 2015 r., 
sygn. akt VI ACa 1244/14, i z 11 marca 
2016 r., sygn. akt VI ACa 101/15, 
wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu 
z 26 lipca 2019 r., sygn. akt I C 79/19). 
Prawa właściciela lokalu do 
dysponowania jego majątkiem nie 
można zniweczyć uchwałą co do 
przeznaczenia nadwyżki na inny cel. 
Wspólnota nie może bowiem 
decydować o składnikach majątku 
poszczególnych właścicieli lokali. 
Zgodnie z wyrokiem Sądu 
Apelacyjnego w Warszawie 
z 15 kwietnia 2004 r. (sygn. akt I ACa 

	odpowiedź:	
Decyzja o wykorzystaniu nadpłaty zaliczki na c.o. należy do 
właściciela lokalu. Jeśli właściciel zażąda jej zwrotu, wspólnota 
ma obowiązek przelać mu stosowną kwotę.

1382/03): „jeżeli na koncie 
eksploatacyjnym wspólnoty 
znajdowały się środki pieniężne na 
pokrycie wydatków związanych 
z utrzymaniem poszczególnych lokali, 
które to środki nie stanowią własności 
wspólnoty, lecz stanowią fundusze 
(»własność«) właścicieli lokali, to 
podjęte uchwały co do innego 
przeznaczenia tych funduszy oznaczają 
dysponowanie cudzym mieniem przez 
osoby nieuprawnione”. A zatem 
nadwyżka zaliczek związanych 
z zarządem nieruchomością wspólną 
może być rozdysponowana uchwałą 
wspólnoty (np. przeznaczona na 
fundusz remontowy), natomiast 
nadwyżka zaliczek z tytułu kosztów 
lokalowych, np. c.o., powinna zostać 
zwrócona właścicielom lokali lub 
zaliczona na ich przyszłe zaliczki 
z tytułu c.o. (według decyzji samych 
właścicieli).  

Piotr Brogowski

Zaliczki na koszty 
zarządu nieruchomością 
wspólną mają prawnie 
odmienny charakter 
od zaliczek z tytułu 
kosztów lokalowych. 
O ile bowiem te pierwsze 
wchodzą w skład 
majątku wspólnoty 
i to wspólnota 
decyduje w uchwale 
o przeznaczeniu 
nadpłaty tych zaliczek, 
to nadpłaty zaliczek 
z tytułu kosztów 
lokalowych pozostają 
własnością członków 
wspólnoty, którzy 
zaliczki te wpłacili.
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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

ZWolNieNiA	Z	VAT	USłUG	ZARZąDZANiA	
NieRUchoMoŚciAMi	

Zarządzam nieruchomościami mieszkalnymi. W ramach zawiera-
nej z klientami umowy nie świadczę takich usług jak np. sprzątanie, 
konserwacja, usuwanie śmieci, usługi ochrony. W związku z tym 
wynagrodzenie, które pobieram, nie obejmuje wynagrodzenia za te 
czynności. Czy mogę skorzystać ze zwolnienia z VAT?

Uzasadnienie:	
Uzasadnienie. W analizowanej 
sprawie usługi, które świadczy 
zarządca nieruchomości, mieszczą się 
w grupowaniu PKWiU 2015: 
68.32.11.0 i 68.32.12.0, a budynki 
będące przedmiotem usług 
zarządzania na zlecenie mieszczą się 
w PKOB: 111, 112 i 113. Zarządca nie 
dokonuje wyceny nieruchomości 
i będzie świadczył usługi wymienione 
w umowie o zarządzanie 

nieruchomościami w ramach własnej 
bazy pracowniczej i sprzętowej. 
Zarządca nieruchomości w ramach 
zawieranej z klientami umowy nie 
świadczy takich usług jak np. 
sprzątanie, konserwacja, usuwanie 
śmieci, usługi ochrony, a w związku 
z tym wynagrodzenie, które będzie 
pobierał, nie będzie obejmowało 
wynagrodzenia za te czynności. 
W świetle § 3 ust. 1 pkt 3 
rozporządzenia zwolnione od podatku 
VAT są usługi zarządzania 
nieruchomościami mieszkalnymi 
świadczone na zlecenie, 
z wyłączeniem wyceny nieruchomości 
mieszkalnych (PKWiU ex 68.32.11.0 
i PKWiU ex 68.32.12.0). Należy 
wskazać, że w dziale 68 Polskiej 
Klasyfikacji Wyrobów i Usług 2015 
znajdują się usługi związane z obsługą 
nieruchomości. Dział ten ma swoje 
umiejscowienie w sekcji L, która to 
sekcja nie obejmuje m.in.: usług 
związanych z utrzymaniem porządku 
w budynkach klienta, włączając 
sprzątanie wnętrz, konserwację 

	odpowiedź:	
Stosownie do §  3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenie Ministra Finan-
sów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od to-
warów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1983 ze zm., dalej: rozporządzenie), zwalnia się od 
podatku usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, 
świadczone na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości 
mieszkalnych (PKWiU ex 68.32.11.0 i PKWiU ex 68.32.12.0). 

i drobne naprawy, usuwanie śmieci, 
usługi ochrony, sklasyfikowanych 
w 81.10.10.0. Przepis § 3 ust. 1 pkt 3 
rozporządzenia odwołuje się do 
grupowań ex 68.32.11.0 i PKWiU ex 
68.32.12.0, które to zawierają się 
w dziale 68, co skutkuje tym, że 
wyłączenia zawarte w sekcji L dotyczą 
również tych regulacji. 
Należy zatem przyjąć, że wymienione 
czynności składające się na usługę 
zarządzania nieruchomościami na 
rzecz klientów takich jak wspólnoty 
i spółdzielnie mieszkaniowe, 
świadczone przez zarządcę na 
zlecenie, sklasyfikowane pod 
symbolem PKWiU 2015: 68.32.11.0 
i 68.32.12.00 i realizowane 
w nieruchomościach mieszkalnych 
należących do wspólnot i spółdzielni 
mieszkaniowych, będą korzystały ze 
zwolnienia od podatku na mocy § 3 
ust. 1 pkt 3 rozporządzenia. 
Zaprezentowane stanowisko 
podzielają organy podatkowe 
(interpretacja indywidualna Dyrektor 
Krajowej Informacji Skarbowej z 6 
sierpnia 2020 r., 0114-KDIP1-
1.4012.302.2020.2.KOM).  

Marcin Szymankiewicz
doradca podatkowy

Zwolnione 
od podatku VAT są 
usługi zarządzania 
nieruchomościami 
mieszkalnymi 
świadczone na zlecenie, 
z wyłączeniem wyceny 
nieruchomości 
mieszkalnych. 
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z
arządca nieruchomości dokonał płat-
ności za faktury potwierdzające świad-
czenie usług przelewem na rachunek 
bankowy, które nie był zamieszczony 

w dniu złożenia polecenia przelewu na białej 
liście, i nie złożył przy pierwszej zapłacie na-
leżności na te rachunki zawiadomienia ZAW_
NR. 
Następnie otrzymał zwrot zapłaconych 
kwot na rachunek bankowy oraz dokonał 
ponownej płatności przelewem na rachu-
nek bankowy znajdujący się już na białej li-
ście. Czy w takiej sytuacji ponoszone przez 
zarządcę nieruchomości koszty z tytułu na-
bycia towarów i usług, potwierdzone fak-
turami, podlegają ograniczeniu w zakresie 
zaliczenia do kosztów uzyskania przycho-
dów, wynikającemu z art. 15d ust. 1 ustawy 
z 15 lutego?

Konsekwencje błędnej wpłaty
W sytuacji, gdy podatnik dokona zapłaty za 
nabyte od podatnika VAT czynnego (będą-

zaPłata i zwrot 
środków  
a biała lista
Gdy podatnik dokona zapłaty 
za nabyte towary i usługi 
udokumentowane fakturą  
na rachunek spoza białej listy, 
to traci prawo do zaliczenia ich 
w ciężar kosztów uzyskania 
przychodów. Co w sytuacji, gdy 
środki zostaną mu zwrócone 
i podatnik ponownie, już 
prawidłowo, dokona transakcji? 

cego przedsiębiorcą) towary i usługi udo-
kumentowane fakturę na rachunek spoza 
białej listy, tj. wykazu podatników VAT, 
o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT, to 
traci prawo do zaliczenia ich w ciężar kosz-
tów uzyskania przychodów. 
W przypadku zaliczenia wydatku do kosz-
tów uzyskania przychodów przed dniem 
zapłaty, w miesiącu dokonania płatności 
na rachunek spoza białej listy, podatnik 
musi zmniejszyć koszty uzyskania przy-
chodów albo w przypadku braku możli-
wości zmniejszenia kosztów uzyskania 
przychodów – zwiększyć przychody.
Wyjątki od tego ograniczenia zawarte są 
w art. 15d ust. 4 ustawy o CIT. W sytuacji, 
gdy zapłata nastąpi na rachunek inny niż 
wykazany na białej liście, koszt uzyska-
nia przychodów można uratować, składa-
jąc do urzędu skarbowego (właściwego dla 
podatnika, który dokonał zapłaty należ-
ności) przy pierwszej zapłacie należności 
przelewem na ten rachunek zawiadomienie 
ZAW-NR  w terminie 7 dni (14 dni – w okre-
sie obowiązywania stanu zagrożenia epi-
demicznego i stanu epidemii ogłoszonych 
w związku z wystąpieniem COVID-19) od 
dnia zlecenia przelewu. W analizowanej 
sprawie zawiadomienie ZAW-NR nie zo-
stało złożone. 

Istota problemu
Istota problemu sprowadza się do ustale-
nia, czy w sytuacji, gdy podatnik – zarządca 
nieruchomości dokonał zapłaty na rachu-
nek niefigurujący na białej liście w dniu zło-
żenia polecenia. Nie złożył przy pierwszej 
zapłacie należności na te rachunki zawia-
domienia ZAW_NR. Następnie otrzymał 
zwrot zapłaconych kwot oraz dokonał po-
nownej płatności, tym razem na przelewem 
na rachunek bankowy znajdujący się na 
białej liście w dniu złożenia polecenia prze-
lewu, to może poniesione wydatki zaliczyć 
do kosztów uzyskania przychodów. 
W kwestii tej wypowiedział się Minister 
Finansów w odpowiedzi z 6 marca 2020 r. 
nr DD6.054.2.2020 na interpelację posel-
ską nr 2109 „Czy jeśli po dokonaniu wpła-
ty bez dochowania zasad zawartych w art. 
15 d ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 ustawy o podat-
ku dochodowym od osób prawnych, po-
datnik otrzyma zwrot wpłaconych kwot, 
a następnie ponowi wpłatę z dochowaniem 
wymogów określonych wyżej przywoły-
wanymi przepisami, to czy zachowa prawo 
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do ujęcia wydatków odpowiadających 
komentowanym wpłatom w kosztach 
podatkowych? ”W świetle przedstawio-
nego pytania pierwotne transakcje za-
płaty zostały anulowane zarówno po 
stronie kupującego jak i sprzedającego. 
Następnie ponownie uregulowano na-
leżności z zachowaniem zasad określo-
nych w art. 15d ust. 1 pkt 2 oraz 3 ustawy 
o CIT, co powinno skutkować zachowa-
niem prawa do uznania wydatków z tak 
przeprowadzonych transakcji jako kosz-
ty uzyskania przychodu (…)”.
Należy zatem uznać, że w sytuacji, gdy 
zarządca dokonał zapłaty na rachunek 
niefigurujący na białej liście w dniu zło-
żenia polecenia i nie złożył przy pierw-
szej zapłacie należności na te rachunki 
zawiadomienia ZAW_NR, a następnie 
zarządca nieruchomości otrzymał zwrot 
zapłaconych kwot na rachunek bankowy 
oraz dokonał ponownej płatności, tym 
razem przelewem na rachunek bankowy 
znajdujący się na białej liście w dniu zło-
żenia polecenia przelewu, to może po-
niesione wydatki zaliczyć do kosztów 
uzyskania przychodów. 
Pogląd taki akceptują także or-
gany podatkowe (interpretacja 
indywidualna Dyrektora Krajowej In-
formacji Skarbowej z 22 grudnia 2020 r., 
0111-KDIB2-1.4010.400.2020.1.PB)

*   *   *
Oczywiście należy pamiętać, że aby za-
liczyć wydatek do kosztów uzyskania 
przychodów, muszą być spełnione prze-
słanki ogólne pozwalające na zaliczenie 
tych wydatków do kosztów uzyskania 
przychodów. Przypomnieć należy, że 
zgodnie z art. 15 ust. 1 zdanie pierw-
sze ustawy o CIT kosztami uzyskania 
przychodów są koszty poniesione w ce-
lu osiągnięcia przychodów ze źródła 
przychodów lub w celu zachowania al-
bo zabezpieczenia źródła przychodów, 
z wyjątkiem kosztów wymienionych 
w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.   

Marcin 
Szymankiewicz 
doradca podatkowy

Aby zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania 
przychodów, muszą być spełnione przesłanki 
ogólne pozwalające na zaliczenie tych 
wydatków do kosztów uzyskania przychodów. 
Przypomnieć należy, że zgodnie z art. 15 
ust. 1 zdanie pierwsze ustawy o CIT kosztami 
uzyskania przychodów są koszty poniesione 
w celu osiągnięcia przychodów ze źródła 
przychodów lub w celu zachowania albo 
zabezpieczenia źródła przychodów.fo
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We wspólnocie znajdują się miejsca po-
stojowe w garażu podziemnym stano-
wiącym osobny lokal niemieszkalny 
(garaż) oraz miejsca postojowe uloko-

wane w nieruchomości wspólnej należącej do wspólnoty 
(łącznik). Korzystanie z naziemnych miejsc postojowych 
ulokowanych w łączniku odbywa się w dwojaki sposób: 
część z tych miejsc została wynajęta przez wspólnotę 
właścicielom lokali, a pozostała część jest używana przez 
właścicieli lokali znajdujących się we wspólnocie na pod-
stawie umowy quoad usum, tj. podziału do korzystania 
z łącznika. 
Właściciele uiszczają zaliczki na koszty zarządu nierucho-
mością wspólną oraz opłaty za dostarczone do ich lokali 
usługi w zakresie c.o., zimnej i ciepłej wody (opłaty za me-
dia). Wspólnota wystawia faktury z jedną pozycją „eks-
ploatacja wraz z mediami”. Pod pojęciem „eksploatacji” 
należy rozumieć zaliczki na koszty zarządu nieruchomością 
wspólną wnoszone na podstawie art. 14 ustawy z 24 czerw-
ca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2020 r. poz. 1910 ze zm., 
dalej: uwl), a pod pojęciem „mediów” opłaty za media do-
starczane do lokali. 
„Eksploatacja wraz z mediami” zostanie opodatkowana 
w sposób jednolity, to znaczy dla właścicieli lokali miesz-
kalnych zostanie zastosowane zwolnienie od podatku 
VAT, a dla właścicieli lokali niemieszkalnych ¬– stawka 
23 proc. VAT. Ponadto wspólnota pobiera od właścicieli 
lokali (mieszkalnych i niemieszkalnych) opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi (opłata śmieciowa). 
Opłaty z tego tytułu zamierza traktować jako zwolnione 
od podatku VAT. 
Czy sposób opodatkowania zaliczek na koszty zarządu 
nieruchomością wspólną wpłacanych przez właścicieli lo-
kali na podstawie art. 14 uwl (opłaty eksploatacyjne) oraz 
odpłatności za media dostarczane do lokali jest prawidło-

oPodatkowanie  
oPłat śmieCiowyCh
Właściciele lokali zobowiązani są uczestniczyć w kosztach zarządu 
związanych z nieruchomością wspólną, na pokrycie których 
uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat oraz ponoszą wydatki 
związane z utrzymaniem własnych lokali. Czy wpłaty z tytułu opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata śmieciowa) 
powinny zostać przez wspólnotę zwolnione od podatku VAT?
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wy? Czy wpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi (opłata śmieciowa) powinny zostać 
przez wspólnotę zwolnione od podatku VAT?

Rodzaje obowiązków właścicieli
Właściciele lokali zobowiązani są uczestniczyć w kosz-
tach zarządu związanych z nieruchomością wspólną, na 
pokrycie których uiszczają zaliczki w formie bieżących 
opłat oraz ponoszą wydatki związane z utrzymaniem 
własnych lokali (m.in. za wodę, ciepło, odprowadzanie 
ścieków, gaz, energię elektryczną). 
Z tego względu wspólnota mieszkaniowa, realizując 
wspólny interes właścicieli, występuje w odmiennych ro-
lach w przypadku nabycia towarów i usług w ramach za-
rządu nieruchomością wspólną oraz w przypadku nabycia 
towarów i usług na potrzeby utrzymania poszczególnych 
lokali właścicieli. W analizowanej sprawie właściciele lo-
kali wnoszą do wspólnoty zaliczki na koszty zarządu 
nieruchomością wspólną w wysokości uchwalonej na co-
rocznym zebraniu wspólnoty (eksploatacja) oraz opłaty 
za dostarczone do ich lokali usługi w zakresie c.o., zim-
nej wody i ciepłej wody (opłaty za media), za co wspólno-
ta wystawia faktury z jedną pozycją „eksploatacja wraz 
z mediami”.
Należy stwierdzić, że wspólnota nabywając towary 
i usługi dla celów nieruchomości wspólnej, nie wykonuje 
żadnych czynności na rzecz właścicieli lokali. W takiej sy-
tuacji działa w imieniu własnym i na własny rachunek, ja-
ko podmiot stosunków zobowiązaniowych wynikających 
z zarządu nieruchomością wspólną, którego działanie 
jest jedynie finansowane przez właścicieli wyodrębnio-
nych lokali, mających udziały w nieruchomości wspólnej 
– m.in. w formie zaliczek, o których mowa w art. 15 uwl. 
Tym samym odbiorcą nabywanych towarów i usług jest 
– jako odrębny od jej członków podmiot prawa – wspól-
nota mieszkaniowa. Ponieważ wspólnota występuje jako 
ostateczny konsument, nie świadczy więc w tym zakresie 
żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT na 
rzecz właścicieli odrębnych lokali, a zatem nie występu-
je jako podatnik podatku VAT. Oznacza to, że opłaty eks-
ploatacyjne (zaliczki na koszty zarządu nieruchomością 
wspólną wnoszone na podstawie art. 14 uwl), które pobie-
ra nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. 

Opodatkowanie opłat 
W odniesieniu natomiast do kwestii opodatkowania 
opłat za media dostarczane do lokali wskazać należy, 
że wspólnota nabywając media w celu zaopatrzenia po-
szczególnych lokali, występuje w charakterze podatnika 
VAT. Nabywa bowiem media w swoim imieniu, jednakże 
na rzecz właścicieli poszczególnych lokali, którzy doko-
nują na poczet tych zakupów stosownych wpłat. W sy-
tuacji takiej środki, które są uiszczane przez właścicieli 
poszczególnych lokali na ich utrzymanie, stanowią zapła-
tę za odsprzedawane im przez wspólnotę media i należy 
je objąć podatkiem VAT. Nie jest zatem prawidłowe ujmo-

wanie przez wspólnotę jako jednej pozycji łącznie eksplo-
atacji (kosztów zarządu nieruchomością wspólną) i opłat 
za media dostarczane do lokali.

Gospodarowanie odpadami
W świetle ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią daninę 
publicznoprawną pobieraną przez gminę. W przypadku bu-
dynków wielolokalowych, w których został wybrany za-
rząd lub zarząd tą nieruchomością został powierzony osobie 
fizycznej albo prawnej (zarządcy), to na nich spoczywa obo-
wiązek wniesienia w imieniu właścicieli lokali na rzecz 
gminy opłaty z tytułu wywozu odpadów. Spełnienie tego 
obowiązku nie oznacza jednak, że zarząd lub też zarządca 
świadczą lub uczestniczą w świadczeniu na rzecz właści-
cieli lokali znajdujących się w danej nieruchomości usług 
w zakresie wywozu odpadów. Oznacza to, że pobierane od 
właścicieli nieruchomości środki, w części przeznaczonej na 
wniesienie przedmiotowej opłaty na rzecz gminy, nie sta-
nowią wynagrodzenia za świadczenie usług (w szczególno-
ści usług świadczonych przez zarząd lub zarządcę na rzecz 
właścicieli lokali) i nie są obciążone podatkiem VAT. Zatem 
opłaty, które są pobierane od właścicieli lokali mieszkalnych 
i lokali użytkowych z tytułu wywozu odpadów, nie podle-
gają opodatkowaniu podatkiem VAT.  

Marcin Szymankiewicz 
doradca podatkowy
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Zgodnie	§	3	ust.	1	pkt	10	rozporządzenia	Ministra	Finansów	
z	20	grudnia	2013	r.	w	sprawie	zwolnień	od	podatku	od	
towarów	i	usług	oraz	warunków	stosowania	tych	zwolnień	
(Dz.U.	z	2020	r.	poz.	1983	ze	zm.)	zwalnia	się	od	podatku	
VAT	czynności	związane	z	utrzymaniem	lokali	mieszkalnych,	
wykorzystywanych	wyłącznie	na	cele	mieszkaniowe,	za	
które	pobierane	są	opłaty,	wykonywane	przez	wspólnotę	
mieszkaniową	na	rzecz	właścicieli	tych	lokali,	tworzących	
w	określonej	nieruchomości	tę	wspólnotę.	Podkreślić	
należy,	że	zwolnienie	od	podatku	na	podstawie	§	3	ust.	1	
pkt	10	rozporządzenia	możliwe	jest	wyłącznie	
w	odniesieniu	do	opłat	pobieranych	przez	wspólnotę	od	jej	
członków.	Ponadto	zastosowanie	zwolnienia	od	podatku	na	
podstawie	tego	przepisu	uzależnione	jest	od	spełnienia	
przesłanek	obiektywnych	dotyczących	charakteru	danego	
lokalu	(lokal	mieszkalny)	oraz	subiektywnych	dotyczących	
przeznaczenia	tego	lokalu	(cel	mieszkaniowy).	odsprzedaż	
przez	wspólnotę	mediów	na	rzecz	właścicieli	lokali	
mieszkalnych	w	przypadku,	gdy	lokale	te	wykorzystywane	
są	wyłącznie	na	cele	mieszkaniowe,	korzysta	ze	zwolnienia	
od	podatku	na	podstawie	§	3	ust.	1	pkt	10	rozporządzenia.	
Natomiast	odsprzedaż	przez	wspólnotę	mediów	na	rzecz	
właścicieli	lokali	niemieszkalnych	podlega	opodatkowaniu	
według	stawek	podatku	właściwych	dla	danego	
świadczenia.
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p r a c o w i t e  d r z e w a

Co najmniej 170 mln zł rocznie „zarabiają” stołeczne 

drzewa. Symulację obliczeniową wykonali urzędnicy 

z naukowcami z SGGW. „Z pilotażowych badań przeprowa-

dzonych na Woli z udziałem 1300 drzew wynika, że w ciągu 

jednego roku przyczyniają 

się one do oczyszcze-

nia powietrza z ok. 

440 kg szkodli-

wych substancji. 

Dodatkowo produkują 

ponad 50 t niezbędnego 

do życia tlenu, pochłania-

ją i magazynują 20 t 

dwutlenku węgla z powie-

trza”, mówi prezydent 

Warszawy Rafał Trzaskow-

ski. Dość powiedzieć, że 

jedna topola biała 

w średnim wieku jest 

w stanie wyproduko-

wać niemal 190 kg 

tlenu każdego roku. Drzewo to 

magazynuje w swoich tkankach 

niemal 2,5 t węgla, rocznie pochłaniając 70 kg dwutlenku 

węgla z atmosfery. Co więcej, potrafi oczyścić powietrze 

z niemal 400 g lokalnych zanieczyszczeń . W stolicy rośnie 

ok. 9 mln drzew. Ich pracę wyceniono na 170 mln zł!
www.radiokolor.pl

przysmak jerzyka
Jerzyk zwyczajny to niewielki ptaszek, który większą 

część życia spędza w locie i w ciągu doby może 

wyłapać 20 tys. komarów! Włodarze wielu miast inwe-

stują więc w budki lęgowe, by umożliwić jerzykom 

zagnieżdżenie się wśród blokowisk. W Częstochowie 

jest już ok. 3 tys. takich budek, w tym w budynkach 

wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez 

ZGM – prawie 600. W tym roku nowe budki mają 

pojawić się na 35 częstochowskich szkołach. W ra-

mach realizacji projektu budżetu obywatelskiego 

„Jerzyki – walka z komarami w dzielnicy Stradom” 

– na elewacjach domów zawiśnie ich aż 300. 
Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”

segregacja na tle
Jak się plasujemy na tle innych krajów 

w kwestii segregowania odpadów? Z ubie-

głorocznych danych Eurostatu wynika, 

że w 2018 r. w Polsce przetworzono 

zaledwie 34,5 proc. śmieci przy średniej 

recyklingu dla krajów UE wynoszącej 

47 proc. Wynik ten plasuje Polskę na 20. 

miejscu – m.in. za Węgrami, Słowacją, 

Hiszpanią, Czechami. Na czele rankingu 

znajdują się Niemcy z przetwarzaniem 

odpadów na poziomie aż 67,3 proc. 

Jednym ze sposobów poprawy sytuacji 

mógłby być system depozytowy, który 

zachęcałby do zwrotu butelek PET, aby 

trafiły do recyklingu. Po wprowadzeniu 

na Litwie takiego właśnie systemu 

90 proc. opakowań wraca do ponownego 

przetworzenia. 
www.catchers.pl

h e j n a ł  n a  u r o d z i n y

Po raz pierwszy hejnał zabrzmiał 

z ratuszowej wieży w Miasteczku 

Śląskim 23 kwietnia br. 

o godz. 12.01 (by nie kolidował z dzwo-

niącymi w południe zegarami kościelny-

mi). Taki muzyczny prezent otrzymali 

mieszkańcy z okazji 460. rocznicy 

nadania miejscowości praw miejskich.
www.gwarek.com.pl
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Po Katowicach, Łodzi 

i Wrocławiu „rowery 

do zadań specjal-

nych” pojawiły się 

w Bydgoszczy. Miasto 

kupiło 10 rowerów cargo. 

Są to trzykołowce 

(wyposażone w dwie 

ławeczki) i dwukołow-

ce (z jedną ławeczką) 

wspomagane elek-

trycznie, by także osoby 

o słabszej kondycji mogły załado-

wać część transportową zakupami czy zaprosić swoje 

dzieci na przejażdżkę. Pomysłodawcą przedsięwzięcia 

jest Łukasz Kryger, przedstawiciel Stowarzyszenia 

Społeczny Rzecznik Pieszych. Rowery można wypoży-

czać bezpłatnie w Bydgoskim Centrum Informacji 

– 100 zł wynosi kaucja na ewentualne pokrycie kosztów 

uszkodzeń pojazdu. Aby wypożyczyć pojazd, trzeba 

wypełnić formularz rezerwacyjny na stronie interneto-

wej: www.visitbydgoszcz.pl. Po otrzymaniu mailowego 

potwierdzenia rezerwacji – cargo rower można odebrać 

w BCI i jeździć nim nawet dwa tygodnie. 

www.expressbydgoski.pl

w i o s n a  w  K w i a t a c h

Niektóre już kwitną, inne – zakwitną 

niebawem. W Bielsku-Białej posadzono 

ponad 30 tys. kwiatów. Tulipanowe 

dywany cieszą mieszkańców przy 

Ratuszu, zamku Sułkowskich, Teatrze 

Polskim, koło stacji kolejowej Bielsko-

Biała Główna oraz w nowym miejscu  

– na placu żwirki i Wigury. Po raz pierw-

szy ukwiecone zostało (czosnkami) 

rondo obok kościoła Opatrzności Bożej.  
www.radiofest.pl

p r z y j a z n y  u r z ą d

Magistrat w Sulechowie, jako jeden 

z nielicznych, nie przeszedł w czasie 

pandemii na tryb pracy online. Mieszkańcy 

cały czas mogą tu załatwiać swoje sprawy 

(prawie) jak dawniej. Obsługa klienta oraz 

świadczenie usług publicznych odbywało 

się i odbywa w trybie ciągłym z zachowa-

niem zasad bezpieczeństwa.  
www.zielonagora.naszemiasto.pl

p a t o p a r K o w a n i e

Kierowcy warszawscy nie mają litości dla 

trawników. „Jaśniechamstwo parkingo-

we” zadziwia. Problem narasta w każdej 

dzielnicy. Barier ochronnych i „bez-

względnego ścigania kierowców” domaga 

się np. na Saskiej Kępie radny Marek 

Szolc. Przy parku Skaryszewskim i na 

Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych 

służby miejskie poukładały kłody ze 

ściętych drzew, by zabezpieczyć zieleń. 

Na żoliborzu skośne parkowanie zdewa-

stowało zieleń wzdłuż ul. Rydygiera. 

Podobnie – na Ursynowie, na znacznym 

odcinku ul. Wyczółki pas zieleni został 

kompletnie zdewastowany. Bywa, że 

wyłamywane są słupki i barierki ochron-

ne. Parkingowa wolnoamerykanka 

kwitnie w stolicy na niebywałą skalę. 
„Gazeta Wyborcza. Warszawa”

Oprac. ESMry
s.
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rower cargo

C iechanów przymierza się do przebudowy targowiska 

przy ul. Płońskiej. Zmodernizowany „Zielony targ” 

ma szansę stać się konkurencyjnym miejscem 

zakupowym. Nowy kompleks handlowo-usługowy zaofe-

ruje przedsiębiorcom powierzchnie do wynajęcia za 

symboliczną złotówkę. Skorzystają na tym mieszkańcy 

– będą mogli robić zakupy w przyjaznych warunkach i za 

dobrą cenę. Prace inwestycyjne rozpoczną się w 2022 r. 

To kolejne ciechanowskie targowisko, które poprawi swój 

standard. Od 2 lat działa nowocześnie urządzone targowi-

sko przy dworcu kolejowym. Powstała tam też hala 

targowa „Bloki”.

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”

targowanie
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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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PułaPki ustawy 
Przekształceniowej

co z Pana za zarządca? zwalniam Pana! 

jak legalnie zamontować Progi zwalniające

kiedy obiad jest kosztem Podatkowym
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Skuteczny SpoSób 
na dłużników

nowe Standardy wyceny nieruchomości

technologia Służy bezpieczeńStwu

odpowiedzialność wSpółwłaścicieli lokalu

Nabywca odbiorca
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Efektywny system ciepłowniczy to wyzwanie 
organizacyjne i finansowe dla samorządów na najbliższe lata.

 
W trakcie konferencji zaprezentujemy uwarunkowania prawne, finansowe, techniczne

 modernizacji ciepłownictwa. Powiemy jak przygotować 
samorządy i nabyć kompetencje w tym zakresie 
w myśl strategii Europejskiego Zielonego Ładu.

Więcej informacji i rejestracja: 
www.wspolnota.org.pl

BEZPŁATNA KONFERENCJA ONLINE 
19 maja 2021 r.

początek godz. 8.30

MODERNIZACJA CIEPŁOWNICTWA 
WYZWANIA ORGANIZACYJNE I FINANSOWE DLA SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH

Organizator:

cieplownictwo_210x210_28.04.21.indd   1 28.04.2021   08:02

Z MYŚLĄ
O ŁATWIEJSZYM
ZARZĄDZANIU

1 Refundacja dostępna ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Projekt współfinansowany w ramach programu ELENA w oparciu o Program 
Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020. Europejski Bank Inwestycyjny i Komisja Europejska, nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania 
prezentowanych powyżej treści. Bezzwrotna premia BGK dostępna dla Klientów spełniających określone warunki. Niniejszy materiał nie stanowi oferty 
w rozumieniu kodeksu cywilnego. BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany 
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 518 782 zł, w całości wpłacony.

Dotacje, premie i preferencyjne kredyty dla wspólnot
mieszkaniowych inwestujących w termomodernizację budynków. 

90% dofinansowania do audytu energetycznego i projektu budowlanego z EBI1

wysokość premii termomodernizacyjnej BGK – nawet do 21% kosztów poniesionych 
na realizację przedsięwzięcia
finansowanie na preferencyjnych warunkach
wsparcie ekspertów i  kompleksową  obsługę

801 380 360
Koszt połączenia wg stawki operatora
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