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I. Lokal jako przedmiot odrębnej własności
I.1. definicja lokalu mieszkalnego i użytkowego
Przedmiotem odrębnej własności może być tylko taki lokal, który stanowi odrębny przedmiot
własności. Definicję jego znajdujemy w art. 2 ust 2 ustawy o własności lokali, a jest nim “wydzielona
trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które
wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten
stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali, wykorzystywanych zgodnie z
przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.”.
W definicji można więc wyodrębnić elementy, które decydują czy dany lokal może być uznany za
odrębny przedmiot własności:
(1) wydzielenie trwałymi ścianami - “wydzielenie” podkreśla oddzielność od innych lokali, jako
odrębnej funkcjonalnej całości. Potrzeba więc samodzielnego wejścia do lokalu, a także
zamknięcia przy pomocy osobnych drzwi z zamkiem. “trwałymi” oznacza związanie z
konstrukcją i zgodność z przeznaczeniem budynku. Tym samym wykluczone są pomieszczenia
wydzielone przy pomocy prowizorycznych ścianek (meblościanek), a także nie zamurowane
przejścia do innych lokali (przysłowiowe zabite drzwi za szafą).
(2) przeznaczenie na stały pobyt ludzi - czyli wymóg takiego stanu technicznego, jaki zapewnia
powszechnie przyjęty i akceptowany, bezpieczny pobyt ludzi.
(3) lokal ma służyć zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych - to kryterium ma charakter względny i
odnosić je należy do aktualnych, powszechnie przyjętych poglądów, że mieszkanie powinno
posiadać urządzenia (i pomieszczenia) służące przygotowywaniu posiłków oraz celom
higienicznym (łazienka i ubikacja). W istocie więc mamy tu odesłanie do przepisów wydawanych
przez Ministra Budownictwa (obecnie Mieszkalnictwa), mających charakter norm technicznych
przy projektowaniu, gdzie wskazuje się jakie urządzenia i pomieszczenia mają wchodzić w skład
aktualnie projektowanych i budowanych mieszkań. Jest to norma aktualnie obowiązująca, stąd
stare mieszkania często jej nie spełniają. Jeśli więc jakiś lokal, posiadający już status odrębnej
nieruchomości i przedmiotu odrębnej własności, nie spełnia wymagań wyżej podanych - nie traci
swego bytu prawnego. Nie jest jednak możliwe tworzenie nowych lokali jako odrębnych
nieruchomości, jeśli nie spełniają one podanych w ustawie kryteriów.
Należy pamiętać, że definicja lokalu w rozumieniu ustawy o własności lokali nie jest tożsama z
definicją w rozumieniu ustawy o najmie. Stąd wiele rozczarowań i nieporozumień, kiedy lokal
będący przedmiotem najmu nie może zostać sprzedany najemcy, chociaż najemca ma prawo
pierwszeństwa. Wymagania co do lokali będących przedmiotem odrębnej własności są znacznie
wyższe, i jest możliwe że części lokalu w rozumieniu ustawy o własności lokali są uważane za
samodzielne lokale w rozumieniu ustawy o najmie. Natomiast nie każdy lokal w rozumieniu ustawy o
najmie, może być przedmiotem odrębnej własności.
Ustawa o własności lokali daje definicję nie tylko dla lokalu mieszkalnego, jednak definicja ta dla
innych lokali jest definicją pozorną. W zdaniu końcowym Art. 2 ust. 2 mówi że "przepis ten stosuje
się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na
cele inne niż mieszkalne". Oznacza to, że najpierw należy określić przeznaczenie danego lokalu, a
następnie odpowiednio zastosować kryteria w sposób określony ustawą dla lokalu mieszkalnego.

Przykładem niech będzie próba utworzenia definicji dla lokalu handlowego - "sklepem jest izba lub
zespół izb przeznaczonych do zorganizowanej sprzedaży towaru, przystosowany do przechowywania
ilości towaru niezbędne do sprzedaży, oraz bezpiecznego przebywania w nim obsługi i klientów,
przez cały czas w ciągu doby (dni tygodnia lub pór roku), w którym mogą pracować sklepy
sprzedające ten towar".

I.2.

Sposoby kreowania lokali jako odrębnych przedmiotów własności

Zgodnie z ustawą, samodzielne lokale będące przedmiotem odrębnej własności powstają poprzez:
a/ wydzielenie lokalu z istniejącej nieruchomości, jednostronnym aktem notarialnym, który pociąga
za sobą wpis w księdze wieczystej (Art. 7 ust. 1),
b/ przez zniesienie współwłasności nieruchomości drogą jej podziału na samodzielne lokale będące
przedmiotem odrębnej własności, co można uczynić orzeczeniem sądu (Art. 7 ust. 1 in fine) lub
umową stron przed notariuszem (Art. 8 ust. 3),
c/ w wykonaniu umowy zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym gruncie
budynku, oraz do ustanowienia w nim po zakończeniu budowy, odrębnej własności lokali i
przeniesienia tego prawa na osobę wskazaną w umowie.
W praktyce działania gmin, mamy zazwyczaj do czynienia z pierwszym przypadkiem, rzadziej z
drugim, a trzeci wydaje się być raczej wykluczony.

I.3. Przesłanki konieczne do utworzenia lokalu będącego przedmiotem
odrębnej własności
Dla powstania lokalu jako odrębnej nieruchomości muszą być najpierw spełnione przesłanki
faktyczne. Nie można bowiem ustanowić prawa dla nie istniejącego przedmiotu. Stąd kolejność
będzie zawsze ta sama - do istniejącego fizycznie lokalu można przywiązać odpowiadające mu
prawa.
Aby uczynić zadość warunkom przewidzianym w Art. 2 ust. 2 ustawy, trzeba zapewnić lokalowi
samodzielność, a więc spełnić przesłanki techniczne i architektoniczne, które wyrażają się poprzez:
a/ wydzielenie osobnego wejścia,
b/ pomieszczenia kuchennego i miejsca do przechowywania żywności,
c/ pomieszczeń sanitarnych; łazienki i w.c.,
d/ zapewnienia sprawnego ogrzewania,
e/ dopływu zimnej i ciepłej wody,
f/ odprowadzenia ścieków,
g/ napływu świeżego powietrza i odprowadzenie zużytego,
h/ bezpieczne doprowadzenie odpowiednich ilości energii (elektrycznej, gazowej).
Ponadto rozkład i cechy lokalu muszą być takie, aby lokal umożliwiał zaspokajanie potrzeb
mieszkaniowych (funkcjonalność, bezpieczeństwo), stałe w nim przebywanie (brak uciążliwości
środowiskowych jak hałas, wibracje, zanieczyszczone powietrze, oraz dostęp światła i powietrza w
dostatecznych ilościach).

O tym czy dany lokal jest lokalem w rozumieniu powyższych przepisów, stwierdzają w formie
zaświadczenia (a więc w trybie postępowania administracyjnego) organy właściwe w sprawach
architektury (art. 2 ust 3).
Lokal w rozumieniu ustawy o własności lokali, różni się od lokalu w rozumieniu ustawy o najmie
lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych. W szczególności wyodrębnienie lokalu dla celów
administracyjnego przydziału lokalowego (tzw. kwaterunku czyli przydziału 1 pokoju jako
mieszkania) nie przesądza w niczym o możliwości wydzielenia lokalu w sensie ustawy o własności
lokali (np. sprzedaż jednego pokoju jako lokalu nie jest możliwa).
Z prawnego punktu widzenia, utworzenie nowego lokalu jako przedmiotu odrębnej własności, jest
możliwa tylko po uzyskaniu pozytywnej opinii nadzoru budowlanego, co zależy od spełnienia
warunków technicznych, te zaś domagają się uprzedniego wykonania koniecznych prac
budowlanych. Tryb ten obowiązuje zarówno dla tworzenia lokali: (1) przez podział lokali
istniejących, jak i (2) drogą wydzielenia samodzielnego lokalu w nieruchomości (oczywiście
budynkowej, a czy jest to własność lub wieczyste użytkowanie nie ma tutaj znaczenia). Ostatni
przypadek jest najczęstszym dla gmin, gospodarujących całymi domami mieszkalnymi.
Gdyby opinia nadzoru budowlanego była negatywna, można ją zaskarżyć na zasadach
przewidzianych w k.p.a. . W praktyce przypadki takie należą do rzadkości, gdyż z reguły strona
zainteresowana przystępuje do "negocjacji" z organem nadzoru budowlanego a uwzględniając
zastrzeżenia i wprowadzając poprawki uzyskuje żądane oświadczenie.

I.4. Części składowe lokalu
Lokal jest również rzeczą i stąd wszystkie inne rzeczy użyte do jego powstania, utraciły swoją
odrębność tworząc nową rzecz - lokal mieszkalny lub użytkowy.
Bardziej zasadnym jest jednak inne rozróżnienie - na to co należy do lokalu i te części składowe które
choć położone w obrębie lokalu - nie należą do niego, tylko do nieruchomości wspólnej. Sytuacja
taka ma miejsce w odniesieniu do instalacji centralnego ogrzewania obejmujących cały budynek,
telewizji kablowej, zasilania w gaz i energię do liczników i tym podobnych.
Kryteria rozróżnienia są następujące:
- wszystko co służy użytkowi wszystkich właścicieli lokali musi być wspólne, czyli z tego składać
musi się nieruchomość wspólna, dawniej zwana współwłasnością przymusową (np. klatka
schodowa, korytarze, dach)
- co jest przedmiotem wyłączności w użytkowaniu na rzecz poszczególnych właścicieli lokali
powinno zostać przyłączone do nieruchomości lokalowych (np. instalacja elektryczna w lokalu,
wewnętrzne ścianki działowe)
Problemy powstają tam, gdzie powstaje konkurencja między powyższymi przesłankami, np. czy
grzejniki ogrzewania centralnego mają należeć do lokalu czy do nieruchomości wspólnej.
Rozstrzygamy w oparciu o:
- kryterium samodzielności - ogrzewanie tzw. etażowe jest samodzielne bo działa w oderwaniu od
pozostałych lokali i nieruchomości wspólnej – należy więc do danego lokalu
- kryterium kompletności – jeśli piec, inne grzejniki i całość instalacji nie mieści się w całości w
danym lokalu – ogrzewanie powinno należeć do nieruchomości wspólnej.

Innym problemem jest występowanie tzw. przynależności, czyli pomieszczeń jak piwnica czy strych,
które chociaż z lokalem bezpośrednio nie połączone - stanowią jego części składowe. Mamy więc do
czynienia z typową fikcją prawną, gdyż bez dyspozycji określonej w Art. 3 ust. 1 ustawy (uwaga ! w brzmieniu po noweli z 22 sierpnia 1997 Dz. U. Nr 106 poz. 682), pomieszczenia te nie mogły by
być traktowane jako części składowe lokali. Trzeba zauważyć, że nowela z 22 sierpnia 1997
wyjaśniła dotychczasowe wątpliwości, co może być uważane za przynależność. Skoro ustawodawca
przesądził, że może to być tylko pomieszczenie, nie będzie dalej dopuszczalną liberalna praktyka
stanowienia jako przynależności np. miejsc parkowania.
W oparciu o tę definicję wypada traktować balkony jako należące do nieruchomości wspólnej,
ponieważ nie są to izby lub przynależności z których składać się ma każdy lokal (vide definicja
lokali).

II. Nieruchomość wspólna.
II. 1. Definicja nieruchomości wspólnej
Definicję nieruchomości wspólnej znajdujemy w Art. 3 ust. 1 ustawy i jest nią - "...grunt oraz
wszelkie części budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali lub dotychczasowego
właściciela nieruchomości"
Do definicji tej należy dodać następujące objaśnienie;
Grunt - na którym położony jest budynek. Jeśli jest więcej budynków w na działce - działka stanowi
część nieruchomości wspólnej dla więcej niż jednego budynku. Jeśli wielkość działki przekracza
obszar konieczny do korzystania z budynku, możliwe jest odłączenie części działki nadmiarowej.
Może to uczynić właściciel nieruchomości przed utworzeniem pierwszego lokalu, a po jego
powstaniu współwłaściciele (ewentualnie właściciele lokali + właściciel lokali nie wyodrębnionych,
działający łącznie). Jeżeli grunt pod wzniesienie budynku został oddany w użytkowanie wieczyste właściciele lokali nie mogą nabyć prawa jego współwłasności, ale uczestniczą w wieczystym
współużytkowaniu.
Wszelkie części budynku nie będące w wyłącznym użytkowaniu właścicieli lokali lub
dotychczasowego właściciela nieruchomości - ustawa milcząco zakłada, że wszelkie części budynku,
które na zasadzie wyłączności są użytkowane przez właścicieli lokali (lub najemców lokali nie
wyodrębnionych) - winne być przyłączone do tych lokali jako ich części składowe (właściwie
włączone w obręb lokalu) lub przynależności. Stan faktyczny nie zawsze jednak jest właściwy i może
nie zasługiwać na utrwalenie w nowej formie własności. Np. suszarnia w której znajdują się
przyłącza i zawory centralnego ogrzewania z racji obecności urządzeń należących do nieruchomości
wspólnej, nie nadaje się do wyłącznego użytkowania i nie może być przedmiotem odrębnej
własności.

II.2. Powstanie nieruchomości wspólnej
Powstanie nieruchomości wspólnej następuje z mocy samego prawa i jest konsekwencją utworzenia
pierwszego lokalu, czemu również towarzyszą narodziny wspólnoty mieszkaniowej. Przesądza to
redakcja Art. 3 - "W razie powstania własności lokali..."
Powstaniu nieruchomości wspólnej towarzyszy jej współwłasność. Nieruchomość wspólna nie może
pozostawać własnością jednego właściciela, gdyż pochodzi od własności wyodrębnionych lokali,
których musi być przynajmniej dwa. Stąd też współwłasność zawsze towarzyszy nieruchomości
wspólnej, nawet kiedy właścicielem wszystkich lokali jest ta sama osoba fizyczna lub prawna.
Wówczas pozostaje ona we współwłasności sama ze sobą, jako że współwłasność na nieruchomości
wspólnej powstaje między właścicielami lokali, a nie poszczególnymi osobami. Przemawia za tym
również Art. 3 ust. 2 zdanie drugie, który mówi że "współwłasności nie można znieść, póki traw
odrębna własność lokali".
Bardzo często wyodrębnianie lokali odbywa się nie drogą jednej czynności prawnej, ale stopniowo,
rozciągnięte w czasie. Może to mieć wpływ na ukształtowanie się nieruchomości wspólnej. Jej
definicja jest bowiem na tyle nieprecyzyjna, że właściciel nieruchomości dysponuje pewną swobodą
w tworzeniu samodzielnych lokali w obrębie swojej nieruchomości. Wynika to już ze wzoru na
nieruchomość wspólną, jaki wynika z treści ustawy;
NW = N - (WL + WP)
gdzie NW = nieruchomość wspólna, N = cała nieruchomość, WL = wszystkie lokale a
WP = wszystkie przynależności.
Ponieważ N można (w uproszczeniu) uważać za wielkość stałą, im więc większą powierzchnię
przeznaczy właściciel na utworzenie lokali, tym mniej pozostanie na nieruchomości wspólnej.
Skoro powstanie lokali zależy wyłącznie od woli właściciela nieruchomości (Art. 4 ust. 1 i 2 ustawy),
to może mieć miejsce spór między właścicielami wyodrębnionych lokali a właścicielem
nieruchomości. Przedmiotem sporu może być zarówno uszczuplenie nieruchomości wspólnej na
rzecz powstających sukcesywnie lokali, jak też liczba tych lokali. Wydaje się, że nabywcy lokali są
na straconych pozycjach, jednak stawką dla nich są korzyści, często pozostające poza możliwością
nabycia w innej formie, zwłaszcza umowy dobrowolnej. Chodzi tutaj o zamianę idealnych udziałów
w nieruchomości wspólnej, na dochody z lokali użytkowych (mogą być samodzielne lub częścią
nieruchomości wspólnej), korzystanie z niektórych atrakcyjnych części nieruchomości wspólnej (np.
garaże), lub też umniejszenie wysokości zaliczek na koszty zarządu, dzięki zasilaniu budżetu
nieruchomości wspólnej płynącymi z niej dochodami.
Spór o liczbę lokali może mieć ogromne znaczenie, jeśli oscyluje wokół progu małej i dużej
wspólnoty, gdyż utworzenie jedenastego lokalu uwalnia od zarządu bezpośredniego i jednomyślności
właścicieli. Nie mogło by to mieć miejsca, gdyby ustawa żądała określenia nieruchomości wspólnej i
liczby lokali w akcie stanowiącym powstanie pierwszego lokalu. Trzeba jednak podzielić racje
ustawodawcy, który wymóg taki uznał za niewskazany.
Właścicielem nieruchomości wspólnej jest zbiór właścicieli wyodrębnionych lokali (vide przepisy o
współwłasności), na których spoczywa obowiązek zarządu, czyli utrzymania i administrowania
wspólnej nieruchomości.

II.3. Udziały w nieruchomości wspólnej
Udział w nieruchomości jest prawem związanym i wynikającym z własności lokalu. Powstaje
wyłącznie samoistnie jako prawo pochodne od prawa własności wyodrębnionego lokalu (Art. 3 ust.
2). Stąd też ustawa wymaga, aby ułamek wyrażający ten udział został określony w momencie
kreowania lokalu. Jest nim stosunek powierzchni użytkowej lokalu z przynależnościami do
powierzchni użytkowej budynku. Jeśli w obrębie danej nieruchomości jest więcej budynków - należy
w mianowniku podać powierzchnię wszystkich budynków.
Tak ukształtowana w ustawie koncepcja, ustalenia udziału właściciela lokalu w nieruchomości
wspólnej, wyróżnia się następującymi cechami:
a/ ma charakter idealny, wyrażony za pomocą ułamka,
b/ ustawa określa sposób obliczania udziału i odpowiadającego mu ułamka, po części jednak będą
miały zastosowanie inne przepisy, określające tzw. przeliczniki powierzchni rzeczywistej na metry
"wieczysto - księgowe" np. 1 metr powierzchni piwnicznej korygujemy do ½ metra,
c/ ułamek ustalony w myśl zasad ustawy nie podlega woli stron, które nie są władne go zmienić, jako
że ukształtowanym został jako prawo pochodne. Dopóki więc trwa niezmieniony kształt lokalu i
nieruchomości, ułamek również pozostaje niezmienny. Zmiana powierzchni lokalu lub całej
nieruchomości (np. nadbudową) pociąga za sobą samoczynną zmianę udziału. Trzeba wówczas
ujawnić nowy ułamek w księdze wieczystej lokalu i nieruchomości wspólnej.
d/ błędy popełnione przy określaniu wielkości udziałów nie dają się prostować drogą składania
oświadczeń woli, bez względu na przyczynę (zmiana stanu prawnego, błędy w aktach notarialnych
i rachunkowe itp.) wymagają przeprowadzenia postępowania o uzgodnienie treści księgi
wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.
e/ w księgach wieczystych wykazuje się ułamki oparte na zmieniającym się stanie prawnym. Ułamki
nie są więc ze sobą porównywalne, a ustalenie znaczenia ułamka wymaga badania stanu prawnego
w oparciu o który go obliczono (domniemanie, metry fizyczne, metry przeliczeniowe).

III.

Właściciel lokalu

III.1. Osoby fizyczne i prawne jako właściciele lokali
Właścicielem lokalu może być osoba fizyczna, osoba prawna a w szczególnych przypadkach
wspólnota mieszkaniowa.
Lokal jest odrębną nieruchomością, stąd też zawsze będzie miał swojego właściciela. Szczególnym
przypadkiem własności jest współwłasność, która zamiast jednej osoby wprowadza dwóch lub więcej
współwłaścicieli. Problemem jest pogodzenie niepodzielności prawa własności z jego
wykonywaniem przez kilka osób. Wynika to z Art.1 95 kodeksu cywilnego, który stanowi że
"Własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom".

III.2. Konsekwencje współwłasności lokali
Jeśli przedmiotem współwłasności jest lokal, można powiedzieć że posiada on jednego właściciela,
którym jest zbiór wszystkich współwłaścicieli. Postrzegając sprawę praktycznie i z zewnątrz - należy
żądać aby współwłaściciele stanowili dla swojego lokalu jednoosobową reprezentację, która będzie
działać jednolicie na rzecz interesów lokalu (wszak własność to prawo rzeczowe) i jego
współwłaścicieli.
Z drugiej strony - wewnętrzne stosunki między współwłaścicielami są ich sprawą wewnętrzną, a
skutki nie osiągania wewnętrznego porozumienia winne obciążać ich samych. Tak całkiem jednak nie
jest, ponieważ brak reprezentacji lokalu przyczynia się do nie podejmowaniu koniecznych uchwał i
obciąża całą wspólnotę.
W razie czynności stanowiących zarząd zwykły można się zwracać do kogokolwiek ze
współwłaścicieli, jeśli sprawa ma charakter nagły a inni współwłaściciele nie są osiągalni. W
zwykłych przypadkach potrzeba oznaczenia pełnomocnika. W sprawach przekraczających czynności
zwykłego zarządu, konieczne jest wyrażenie woli jednomyślnie.
Za zobowiązania wynikające z własności lokalu będącego współwłasnością, jego współwłaściciele
odpowiadają wobec wierzycieli solidarnie, w więc w szczególności za należności z tytułu kosztów
zarządu.

III.3. Prawa i obowiązki właścicieli lokali
Prawa właściciela lokalu
a/ prawo własności na zasadach ogólnych (Art. 140 k.c., czyli używanie, czerpanie dochodów i
pożytków oraz rozporządzanie lokalem),
b/ prawo współwłasności na nieruchomości wspólnej,
c/ uczestniczenie w zarządzie nieruchomością wspólną (w rozumieniu podejmowania decyzji
dotyczących tej nieruchomości),
d/ udział w dochodach przynoszonych przez nieruchomość wspólną do wysokości udziału
określonego prawem do lokalu,
e/ udział w pożytkach płynących z nieruchomości wspólnej (w zasadzie bez ograniczeń, chyba że co
innego postanowiono w umowie "o korzystanie z nieruchomości wspólnej")
Obowiązki właściciela lokalu
a/ korzystanie z lokalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, oraz utrzymywanie go w należytym
stanie,
b/ ponoszenie udziału w kosztach zarządu nieruchomością wspólną,
c/ przestrzeganie umów zawartych w obrębie wspólnoty mieszkaniowej oraz regulaminu domowego
(również jeśli jest),
d/ uczestnictwo w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządu nieruchomością wspólną,

e/ w razie konieczności zapewnienie wstępu do swojego lokalu, celem zapewnienia właściwego
funkcjonowania nieruchomości wspólnej
Z punktu widzenia zarządcy, trzeba stwierdzić że ustawa zaniedbuje sprawę obowiązków właściciela
lokalu w zakresie koniecznego uczestnictwa w zarządzie nieruchomością wspólną. Właściciel może
więc nie uczestniczyć w podejmowaniu decyzji przez niestawiennictwo lub nie głosować. Nie grożą
mu za to żadne konsekwencje, podczas kiedy osoba sprawująca zarząd zostaje pozbawiona w ten
sposób możliwości wypełniania swoich obowiązków (pustka decyzyjna). Można to uważać za błąd
ustawodawcy, oparty być może na przeświadczeniu, że właściciele lokali zawsze będą chcieli
interesować się wspólnotą, a w jej pracy uczestniczyć. Praktyka nierzadko zdaje się wskazywać coś
przeciwnego. Coraz częściej właściciele lokali pragną być zastępowani przez profesjonalnych
zarządców, lub też z pasją oddają się przewidzianym w ustawie uprawnieniom kontrolnym (nowela w
Art. 29 ust. 3), dyskusjom na zebraniach, lub też powoływaniem nie przewidzianych w żadnych
przepisach dodatkowych organów kontrolnych. Dopóki zapał ten nie wygaśnie, nie jest zapewne
możliwe odejście od "gromadzkiego zarządzania" na rzecz profesjonalnego zarządcy, powołanego
umową wszystkich właścicieli. Celowym jest zamieszczanie w takiej umowie postanowień,
określających zakres zwykłego zarządu i przekraczających ten zarząd, jak też zasięg samoistnych
uprawnień zarządcy.

IV. Funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej
IV.1. Powstanie wspólnoty i jej członkowie
Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa, równocześnie z wyodrębnieniem nieruchomości
wspólnej, w następstwie utworzenia pierwszego samodzielnego lokalu (Art. 6 ustawy, zdanie
pierwsze). Składają się na nią jako członkowie wszyscy właściciele lokali (jeśli nie wszystkie lokale
wyodrębniono do wspólnoty należy również właściciel lokali nie wyodrębnionych).
Nie należy mylić tu konkretnych osób z właścicielami lokali. Właścicielem lokalu jest również grupa
współwłaścicieli , a osoba do której należy więcej niż jeden lokal w obrębie nieruchomości - należy
do wspólnoty tyle razy, ile lokali posiada.

IV.2. Wspólnota jako podmiot prawa – uprawnienia i obowiązki wspólnoty
Zadaniem wspólnoty mieszkaniowej jest utrzymanie nieruchomości wspólnej, na której także w
sensie fizycznym, opiera się istnienie lokali wyodrębnionych. W tym celu wspólnota dbać powinna,
aby nieruchomość wspólna pozostawała w stanie nie pogorszonym, i do czego zmierzając
pozostawała w obrocie prawnym. Wspólnota podejmuje więc zobowiązania, za które odpowiada w
pełnej wysokości (Art. 17 ustawy). Za zobowiązanie wspólnoty wraz z nią odpowiadają też
właściciele lokali, ale proporcjonalnie do wysokości ich udziału.
Wspólnota posiada zdolność do czynności prawnych, tj. niema wprawdzie osobowości prawnej, ale
może zaciągać zobowiązania i nabywać prawa tak, jakby tę osobowość posiadała. Może też pozywać
przed sąd i być przed niego pozywana.

Uczestnicy wspólnoty mieszkaniowej są wpisani do księgi wieczystej, założonej dla nieruchomości
wspólnej, od której odłączone zostały księgi założone dla poszczególnych lokali. W przypadku
współwłasności lokali, zapis w księdze wieczystej bywa często wadliwy. Poprawnym jest zapis
dwustopniowy; czyli wskazanie ułamka związanego z danym lokalem i osobno ułamków które
przypadających jego współwłaścicielom we współwłasności lokalu. Wadliwa praktyka oblicza
ułamek wynikowy będący iloczynem udziału lokalu w nieruchomości wspólnej, z udziałem
współwłaściciela w lokalu. W efekcie księga wieczysta zdaje się darować współwłaścicielowi lokalu
bezpośrednie prawo współwłasności w nieruchomości wspólnej, które w istocie nie istnieje. Jest
jednak wiele konfliktów i roszczeń opartych na tym prawie urojonym, co utrudnia życie wspólnotom.

IV. 3. Wspólnoty duże i małe
Ustawa rozróżnia jakby dwa rodzaje wspólnot. Te zwane małymi liczą do 7 lokali. Duże mają 8 i
więcej lokali. Różnica pomiędzy nimi opiera się na odmiennym ukształtowaniu zarządu
nieruchomością wspólną. Małym wspólnotom przypisano zarząd bezpośredni, wykonywany przez
samych właścicieli według zasad określonych w kodeksie cywilnym dla współwłasności (Art. 195 221 k.c.), oraz z zachowaniem przepisów ustawy. Wspólnoty duże rządzą się zasadami określonymi
w Art. 21 - 33 ustawy.

Mała wspólnota
Liczy od 2 do 7 lokali. Decyzje w sprawach nieruchomości wspólnej podejmują sami właściciele
(zarząd bezpośredni) na zasadach określonych w kodeksie cywilnym i kodeksie postępowania
cywilnego dla współwłasności, oraz odpowiednio stosując przepisy ustawy. W praktyce ustalenie co
znaczy "odpowiednie stosowanie przepisów k.c. i k.p.c. , nastręcza poważne wątpliwości, jako że nie
bardzo wiadomo, kiedy należy dać prymat ustawie, a kiedy przepisom kodeksów.
Podstawowym rozróżnieniem, przy podejmowaniu zarządu przedmiotem współwłasności według
zasad kodeksu cywilnego, są czynności tzw. zwykłego zarządu i czynności przekraczające zarząd
zwykły. Do tych drugich właściciele muszą być jednomyślni, a gdy jednomyślności brak, brakuje też
decyzji, chyba że na skutek wniosku złożonego w sądzie przez część współwłaścicieli, prawomocne
orzeczenie sądu zastąpi jednomyślną zgodę (Art. 64 k.c.). Do czynności zwykłego zarządu decyzje
zapadają większością głosów. Rozdzielenie czynności zwykłego zarządu od czynności zarząd ten
przekraczających nie zostało uregulowane w kodeksie cywilnym i pozostawione doktrynie i praktyce.
Te zaś uważają, że czynności zwykłego zarządu dopuszczają działania w ramach status quo
nieruchomości, bez zmiany stanu faktycznego i prawnego nieruchomości. A więc będzie to
pobieranie czynszów, wykonywanie napraw bieżących, regulowanie opłat i podatków. Przez
czynności przekraczające zarząd zwykły rozumie się działania właścicielowi zastrzeżone - skoro zaś
właścicielem nie jest jedna osoba, dla realizacji niepodzielnego prawa własności trzeba
jednomyślności. Czynnościami takimi są sprzedaż nieruchomości, czynienie znacznych nakładów,
zmiany stanu i sposobu korzystania z nieruchomości.

Duża wspólnota
Istnieje kiedy nieruchomość liczy 8 i więcej lokali. Decyzje podejmowane są w niej przez zarząd, a
więc pośrednio. W sprawach zwykłego zarządu zarząd działa samoistnie, a kiedy decyzje
przekraczają zarząd zwykły - potrzeba akceptacji właścicieli, wyrażonej na zebraniu większością
głosów. Przykładowe, a więc niezupełne wyliczenie czynności przekraczających zwykły zarząd
zawiera Art. 22 ust. 3 ustawy. Aby uchwała została podjęta, można również skorzystać z
indywidualnego zbierania głosów, co należy do zarządu.

IV. 4. Zarząd i administrowanie we wspólnotach mieszkaniowych.
Wieloznaczność terminu "zarząd" oraz pojęcie administrowania w ramach zarządu
Termin "zarząd" nie jest niestety jednoznaczny, gdyż występuje w następujących znaczeniach:
a/ zarząd jako organ osoby prawnej lub innego podmiotu dokonującego czynności prawnych,
b/ zarząd jako czynności z zakresu administracji i zarządzania, wykonywane w ramach powierzonych
obowiązków,
c/ zarząd jako umowa o korzystanie z nieruchomości należącej do Skarbu Państwa lub gminy,
ustanowione na rzecz państwowej jednostki organizacyjnej, jednostki gminy lub innego podmiotu.
Ustawa posługuje się dwoma pierwszymi pojęciami. Właściwego znaczenia należy się raczej
domyślać z kontekstu, gdyż ustawa nie jest precyzyjna i nie zawiera definicji legalnych. Przez
administrowanie rozumiemy czynności faktyczne, powierzone, mieszczące się w granicach czyjegoś
prawa. Zarządzanie nieruchomością wspólną zawiera elementy administrowania, jednak jest szersze,
gdyż w licznych sprawach zarząd zobowiązany jest działać samoistnie.
Podział zadań i obowiązków pomiędzy właścicieli lokali i zarząd wspólnoty
Ten podział ukazuje się przez organizację małych i dużych wspólnot mieszkaniowych. Małe
wspólnoty mogą wykonywać zarząd bezpośrednio, chyba że zostanie on umową powierzony osobie
trzeciej, lub jednemu z członków wspólnoty. Wówczas umowa określi podział zadań i obowiązków
pomiędzy właścicielami a zarządem.
Duże wspólnoty z zasady przekazują sprawy zwykłego zarządu w ręce zarządcy, a przekraczające
zarząd zwykły pozostawiają decyzji zebrania właścicieli. Możliwa jest też umowa, która podziału
tego dokona inaczej, zgodnie z wolą stron

Ustanowienie odrębnej własności w umowie sprzedaży lokalu
Do sprzedaży potrzeba wydzielenia lokalu jako przedmiotu odrębnej własności. Zasadnicze sposoby
ustanowienia tej własności podaje art. 7 ustawy;

(1) poprzez umowę, (2) jednostronną czynność prawną właściciela nieruchomości i (3) zniesienie
współwłasności. To ostatnie może wiązać się z szeregiem problemów natury faktycznej i prawnej
(sposoby zniesienia współwłasności i art. 11 ustawy).
Odrębną własność lokalu można ustanowić jednym aktem notarialnym, wraz ze sprzedażą lokalu .
Ten sposób jest najczęściej praktykowany, co nie znaczy że jest najlepszy. Można też osobnym aktem
ustanowić odrębną własność lokali, i nie przenosić własności na ich lokatorów (art. 10 ustawy).
Zaletą tego rozwiązania może być to, że gmina zawiąże wspólnotę mieszkaniową sama z sobą,
ukształtuje w niej stosunki wedle własnych potrzeb, a dopiero potem przystąpi do przenoszenia
własności w uregulowanym stanie prawnym.
Osobnym sposobem ustanowienia własności lokali jest forma określona w art. 9, przewidziana dla
tzw. lokatorskich spółdzielni mieszkaniowych. Wówczas własność lokalu powstanie na mocy
przyrzeczenia, zawartego w umowie o wybudowanie domu mieszkalnego przez osobę będącą
właścicielem gruntu.
Do sprzedaży lokalu, tak jak do sprzedaży każdej innej nieruchomości, potrzeba aktu notarialnego
(art. 158 k.c.). Kodeks cywilny stanowi jakie postanowienia są konieczne aby umowa była ważna,
zadba też o to spisujący umowę notariusz. Jednak wobec konsekwencji jakie pociąga za sobą
powstanie odrębnego lokalu, a w szczególności powstania wspólnoty mieszkaniowej z mocy samego
prawa - konieczność nakazuje (chociaż prawo tego nie wymaga), aby zamieszczać również
postanowienia w przedmiocie związanym z nieruchomością wspólną, kosztami zarządu i
funkcjonowaniem zarządcy (administracji) nieruchomości .

V. Klauzule umowne dotyczących zarządu nieruchomością wspólną,
oraz zobowiązań mających powstać w przyszłości.
V.1. Na zarząd nieruchomością wspólną składają się w ogólności:
(1) koszty zarządu, które należy szacować w stosunku rocznym dla zaplanowania i ściągania zaliczek
zwanych czynszem,
(2) umocowanie zarządcy do administrowania budynkiem i wypłacanie mu jego wynagrodzenia,
(3) zwoływanie zebrań wspólnoty mieszkaniowej i podejmowanie przez nią uchwał dotyczących
nieruchomości wspólnej,
(4) tworzenie funduszu remontowego, planowanie remontów i pokrywanie nagłych wydatków,
Nie ma przeszkód prawnych, aby wszystkie te postanowienia znalazły się już w przy umowie
sprzedaży lokali. Wówczas nie trzeba będzie negocjowania i głosowania nad tymi postanowieniami,
często ze szkodą dla interesów wspólnoty.

V.1. Umowa o korzystanie z nieruchomości wspólnej podstawowe zasady tworzenia i zawierania tych umów.

Strony umowy:
Stronami umowy o korzystanie z nieruchomości wspólnej mogą być a/ właściciel nieruchomości (np.
Gmina) i nabywca wyodrębnionego drogą tej sprzedaży lokalu lub b/ właściciele lokali stanowiących
przedmioty odrębnej własności między sobą. Pierwszy przypadek zachodzi podczas wyodrębniania i
sprzedaży lokali, drugi wymaga porozumienia i zgodnego współdziałania przynajmniej większości
właścicieli lokali i współwłaścicieli nieruchomości wspólnej.
Reprezentacja stron umowy:
Jeśli sprzedającym jest osoba prawna potrzeba dla niej reprezentacji zgodnej z zasadami ogólnymi.
Jeśli sprzedającym jest Gmina, sposób jej reprezentowania wynika równocześnie z przepisów ustawy
o samorządzie lokalnym, podziału obowiązków w ramach zarządu i uchwały Rady, która do
sprzedaży lokali może upoważnić konkretne osoby.
Drugą stroną umowy jest właściciel lub nabywca wyodrębnionego lokalu. Można jednak nabyć lokal
mieszkalny na współwłasność, kilku osób lub wspólność małżeńską. Wówczas pojawia się często
problem braku porozumienia między współwłaścicielami. Ustawa o własności lokali słusznie zakłada
jednolitość woli ewentualnych współwłaścicieli, w razie potrzeby odsyłając do przepisów kodeksu
cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego. Należy przez to rozumieć, że w razie braku zgody
między współwłaścicielami winni oni uzgodnić swoje stanowisko na drodze przepisów o
współwłasności, gdyby zaś do tego nie doszło orzeczenie sądu zastępuje zgodne oświadczenie woli.
Jeśli więc jakiś lokal pozostaje objęty współwłasnością, należy żądać od jego współwłaścicieli
złożenia jednolitego oświadczenia (najlepiej na piśmie) lub umocowania pełnomocnika, działającego
za wszystkich współwłaścicieli.
Cel umowy
Umowa o korzystanie z nieruchomości wspólnej jest umową o podział nieruchomości "do
użytkowania", tj. nie znosi współwłasności tylko precyzuje sposób w jaki korzystać z niej będą
poszczególni współwłaściciele. W szczególności, umowa ta może nawet przyznać wyłączność
użytkowania ściśle określonych części nieruchomości wspólnej konkretnym osobom, z pominięciem
innych współwłaścicieli. Umowa ta precyzuje także sposób korzystania z nieruchomości wspólnej,
czyli zamienia ogólne uprawnienia przysługujące właścicielom lokali (jako współwłaścicielom
nieruchomości wspólnej) na konkretne uprawnienia wynikające z umowy i charakteru nieruchomości.
Szczególny przypadek zachodzi wówczas, kiedy nie wszystkie lokale zostały sprzedane, a umowa
zapewnia właścicielom wyodrębnionych lokali właściwe korzystanie z ich praw.
Treść i zakres umowy:
Umowa zawierać będzie postanowienia przypisujące konkretnym osobom konkretne prawa w miejsce
ogólnie sformułowanych uprawnień, wynikających ze współwłasności. Umowa może dotyczyć
jedynie nieruchomości wspólnej, tzn. zostają z niej oczywiście wyłączone wszystkie lokale będące
przedmiotem odrębnej własności, lokale nie wyodrębnione ale nadające się do sprzedaży, oraz
pomieszczenia przynależne. W istocie więc zakres umowy zależy głównie od tego, czy stanowiąc
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Postanowienia mogą więc dotyczyć a/ sposobu korzystania z nieruchomości wspólnej przez
wszystkich właścicieli wyodrębnionych lokali, b/ ustanowienia dla niektórych ze współwłaścicieli
osobnych praw i obowiązków, c/ zróżnicowania odpłatności w związku ze zróżnicowaniem praw i
obowiązków.
Przykładowo więc, umowa może dotyczyć założenia domofonu oraz ustalenia godzin zamykania
drzwi wejściowych na klucz. Rodzaj postanowień ujętych w pkt. b/ obejmować może wydzielenie
miejsc do parkowania dla niektórych lokali, lub przeznaczenia jakiegoś miejsca w obrębie korytarza
na pozostawianie wózków dziecięcych. Konsekwencją takich postanowień będą dodatkowe
obciążenia finansowe, przewidziane w pkt. c. W tym miejscu należy oddzielić koszty zarządu od
konsekwencji umownego zróżnicowania w korzystaniu z nieruchomości wspólnej. Ponieważ koszty
zarządu są zmienne, lepiej jest wyrażać obciążenia finansowe przewidziane w pkt. c nie w formie
kwotowej, ale w formie dodatkowego udziału w kosztach zarządu.
Forma umowy
Konieczna jest forma pisemna, a rozważenia wymaga jedynie potrzeba skorzystania z pomocy
notariusza. Ponieważ umowa o korzystanie z nieruchomości wspólnej nie przenosi własności
nieruchomości, nie jest wymagana forma notarialna. Jednak udział notariusza w sporządzeniu takiej
umowy może być wskazany, wobec potencjalnych trudności prawnych wiążących się z zawarciem
takiej umowy, oraz z uwagi na powagę notariusza i jego doświadczenie w zawieraniu umów. Wartą
polecenia jest również forma pośrednia, polegająca na poświadczeniu umowy przez notariusza, który
nie uczestniczy bezpośrednio w zawarciu umowy ale urzędowo poświadcza jej treść i złożone
podpisy.
Klauzule i postanowienia dodatkowe
Należy tutaj zamieścić:
a/ wszelkie odesłania do przepisów wraz z rodzajem zagadnień których dotyczą,
b/ skutki przekształceń prawnych po każdej ze stron,
c/ wyrażenie zgody na działania przyszłe, planowane lub dopuszczalne.
Odesłania do przepisów prawnych oprócz walorów ściśle prawniczych mają również charakter
instrukcyjny, tzn. powiadamiają strony o skutkach obowiązujących przepisów, np. zakresie który nie
wynika wprost z umowy lub wymaga dobrej znajomości prawa. Można też traktować odesłania jako
sposób na uproszczenie i skondensowanie treści umowy, ze szkodą dla jej walorów poznawczych, co
może utrudniać zrozumienie umowy osobom nie będącym dobrymi prawnikami. Dobra umowa
wybiega w przyszłość, stąd też może przewidywać konsekwencje przekształceń prawnych po każdej
ze stron. I tak Gmina może przewidywać powierzenie wykonywania swoich obowiązków specjalnie
do tego utworzonemu podmiotowi, zaś po stronie właścicieli lokali może dojść do współwłasności
wiążącej się z koniecznością ustanowienia jednolitej reprezentacji. Największe znaczenie mogą mieć
postanowienia obligujące do wyrażenia zgody na działania przyszłe, np. podjęcie kosztownego

remontu, nadbudowy piętra itp., w szczególności zaś takie które niosą za sobą konieczność zmiany
wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej.

VI. Unikanie i naprawianie typowych błędów wspólnot mieszkaniowych,
zarządców oraz właścicieli nieruchomości wyodrębniających lokale.
VI.1. Brak powołania zarządu przy utworzeniu pierwszego lokalu
Zapewne z tego powodu, że wspólnota mieszkaniowa nie posiada osobowości prawnej, ustawodawca
nie przewidział przymusu ustanowienia zarządu dla wspólnoty w chwili jej powstania. Z
praktycznego punktu widzenia, zdolność do czynności prawnych przyznana wspólnocie jest dla niej
całkowicie wystarczająca, gdyż wspólnota działa i tak, jakby tę osobowość posiadała. W przypadku
osób prawnych, a nawet nie posiadających osobowości prawnej innych podmiotów prawa (np.
stowarzyszeń) prawo nie pozwala powołać podmiotu do życia, jeśli uprzednio nie ustanowiono dla
niego jego organów. Dla wspólnot małych (do 7 lokali włącznie) reprezentację stanowią właściciele
bezpośrednio, choć w praktyce trudno dowieść, że jest to reprezentacja skuteczna. W przypadku
dużych wspólnot (od 8 lokali) ustawodawca postąpił nad wyraz niefrasobliwie, stanowiąc powstanie
wspólnoty z mocy samego prawa, bez uprzedniego powołania dla niej zarządu, lub innych organów
do reprezentacji. To trochę tak, jakby można było wpisać do rejestru spółkę (od chwili wpisu
otrzymuje osobowość prawną) bez prezesa, lub przedsiębiorstwo państwowe bez dyrektora. Skutkiem
jest powstawanie wspólnot nie posiadających zarządu, a więc martwych. Życie nie znosi próżni, stąd
wspólnoty takie są zarządzane nielegalnie - przez dotychczasowych zarządców, nie umocowanych
formalnie do działania przez istniejącą już wspólnotę. Stany takie istnieją faktycznie, brak jest
praktyki ich rozwiązywania, a ustawodawca nie przewidział jakichkolwiek przepisów przejściowych,
będących oczywistą konsekwencją ustawowej koncepcji kreacji wspólnoty z mocy samego prawa.
Jedyną skuteczną metodą zaradzenia brakowi organów wspólnoty w chwili jej powstania, jest ich
powołanie w chwili stanowienia pierwszego lokalu. Trzeba bowiem pamiętać, że sprzedaż lokalu
może być poprzedzona odrębnym aktem, stanowiącym odrębną własność pierwszego lokalu (chociaż
praktyka łączy te dwa zdarzenia w jednym akcie notarialnym). A wspólnota powstaje przez
ustanowienie odrębnej własności, a nie sprzedaż pierwszego lokalu. Z chwilą utworzenia pierwszego
lokalu, jeśli nie był od razu sprzedany, powstaje wspólnota, którą utworzy z mocy samego prawa
właściciel pierwszego lokalu i tenże jako właściciel pozostałych lokali nadających się do
wyodrębnienia. I od tej chwili też nieruchomość podpada pod przepisy ustawy i obowiązki w niej
przewidziane.

VI.2. Brak dokumentacji technicznej budynku
Konieczność sporządzenia dokumentacji technicznej budynku, występuje wyłącznie na płaszczyźnie
prawa budowlanego. Z niego wynikają obowiązki, których realizacja wymaga sporządzenia
dokumentacji (instalacje i stan techniczny budynku). Z punktu widzenia ustawy o własności lokali,
dokumentacja budynku nie jest potrzebna. Praktycznie była by bardzo użyteczna, szczególnie w
określaniu kształtu lokali (wyodrębnionych i nadających się do wyodrębnienia) i określaniu które
części budynki stanowić będą nieruchomość wspólną. Oczywiście można sporządzić i wykorzystać

do powyższych celów taką dokumentację. Dla wyodrębnienia lokalu, potrzeba jego określenia w
sposób umożliwiający zapis w księdze wieczystej. Jak wiadomo, jest to opis pobieżny, bez
szczególnych wymagań.
Często w praktyce spotyka się żądania właścicieli lokali nabytych od gminy, aby gmina wydała im
dokumentację budynku, lub w jej braku na własny koszt ją sporządziła. Jeśli gmina taką
dokumentację posiada - jest zobowiązana do jej udostępnienia. Brak jednak podstaw prawnych do
żądania sporządzenia dokumentacji przez byłego właściciela na jego koszt. Racje praktyczne
(potrzeba) nie rodzą tutaj żadnego roszczenia po stronie nabywców mieszkań, którzy nabyli swoje
lokale w stanie bez dokumentacji. Obowiązek wytworzenia dokumentacji budynku spoczywa na
aktualnym właścicielu - a więc po sprzedaży lokali na wspólnocie. Jeśli ktoś nabył lokal w budynku
bez dokumentacji, nie może podnosić roszczenia do sprzedawcy, gdyż brak dokumentacji nie stanowi
wady nieruchomości. Jest to element stanu faktycznego nieruchomości, o którym nabywcy z
łatwością mogli się dowiedzieć.

VI. 3. Niezachowanie wymaganych procedur
Ustawa o własności lokali i wspólnotach mieszkaniowych zakłada, że wszyscy uczestnicy wspólnoty
mieszkaniowej będą aktywnie działać w sprawach wspólnoty, uczestnicząc w jej zebraniach,
podejmując uchwały a następnie zgodnie je wykonując. Rzeczywistość jest jednak inna. Chociaż
krótki czas obowiązywania ustawy nie upoważnia do stanowczych stwierdzeń, jednak wydaje się, że
właśnie kwestie podejmowania decyzji przez społeczność właścicieli są piętą achillesową ustawy.
Niemożność porozumienia się właścicieli stanowi problem nawet w dużych wspólnotach, a
osiągnięcie jednomyślności w małej wspólnocie graniczy z cudem. Jak na razie, zapisy ustawy nie są
także w stanie przełamać świadomości właścicieli, zwróconych ku swoim prawom z pominięciem
obowiązków. Z trudem toruje sobie drogę przekonanie, że do dobrego zamieszkiwania potrzeba nade
wszystko powołania profesjonalnego zarządu, który (pozostając wszakże pod pewną kontrolą) jest
zdolny do lepszego, sprawniejszego i bardziej efektywnego (tańszego) zarządzania, niż (być może)
pełne dobrej woli - ale pozbawione zawodowego przygotowania poczynania właścicieli lokali.
Stąd też cały wysiłek niektórych zarządców, idzie w kierunku ominięcia konieczności ubiegania się o
zgodę właścicieli lokali, szczególnie w sytuacjach stanowczego działania i nakładów finansowych.
Jest to sytuacja częsta dla gmin, które z jednej strony są uczestnikami wspólnot jako właściciel lokali
nie wyodrębnionych, z drugiej zaś strony wynajmującym te lokale. Lokatorzy z prawem kwaterunku
mają roszczenia do gminy jako wynajmującego. Gmina zaś nie może tych roszczeń zrealizować bez
udziału wspólnoty, która nie chce podejmować odpowiednich decyzji, bo właściciele lokali
wyodrębnionych (nie po to kupowali mieszkania żeby znowu za coś płacić) sabotują zebrania.
Zarządca zrażony trudnością doprowadzenia zebrania do skutku, chętnie z niego rezygnuje.
Sytuację taką często uważa się za nierozwiązywalną, a zarządzający wspólnotą organ gminy (lub
spółka do gminy należąca) dochodzi do przekonania że gmina mając większość może podejmować
decyzje samodzielnie. Wówczas nie ma nawet pierwszego zebrania i powołania zarządu w myśl
przepisów ustawy. Zarząd nieruchomością odbywa się tak samo, jak to miało miejsce przed
powstaniem wspólnoty, a gmina łoży środki na remonty z własnego budżetu. Jest to rozwiązanie
doraźnie skuteczne, ponieważ prędzej czy później okaże się nielegalność działań zarządu. Jest to
nielegalność całkiem niepotrzebna, zwłaszcza wtedy kiedy gmina zachowuje we wspólnocie
większość udziałów. Doprowadzenie do zebrania jest możliwe, a wówczas przedstawiciel gminy i tak

przegłosuje wszelkie pożądane przez siebie postanowienia, z powołaniem odpowiadającego gminie
zarządu na czele. Trzeba jednak zrealizować procedurę i nie jest to zadanie niewykonalne, choć
nierzadko połączone z nadmiernymi trudnościami.

VI. 4. Stosowanie kosztów średnich, zamiast odrębnego rozliczenia każdego budynku
Art. 29 ustawy nakazuje prowadzenie odrębnego rozliczenia kosztów każdej nieruchomości wspólnej.
Uważa się, że obowiązek ten dotyczy także wspólnot małych, chociaż dyspozycja Art. 19 ustawy
tego nie przesądza. Będzie to jednak oczywiste, jeśli przyjmiemy znaczenie terminu "zarząd" w tej
formie, która oznacza sposób lub osobę upoważnioną do podejmowania decyzji. Interpretacja ta
uchodzi za powszechnie obowiązującą. Tym samym każdy inny sposób rozliczania kosztów zarządu
(tutaj "zarząd" oznacza z kolei koszt utrzymana nieruchomości wspólnej) jest z sprzeczny z duchem
ustawy i treścią innych jej postanowień, np. Art. 14, Art. 22 ust. 3 pkt. 2, Art. 30 ust. 2 pkt. 1.
W szczególności ustawa nie dopuszcza stosowania tzw. kosztów uśrednionych, w istocie
przeniesionych z obliczenia stosowanego z czasów przed powstaniem wspólnoty mieszkaniowej.
Ponieważ żadna średnia nie jest stanie oddać kosztów rzeczywistych, ktoś musi na tym obliczeniu
skorzystać a ktoś inny stracić. To zaś przekonanie może być podstawą roszczenia wobec zarządcy, o
zwrot środków przez niego otrzymanych i wydatkowanych na inne nieruchomości.
Niewątpliwie prowadzenie odrębnej księgowości, nawet uproszczonej stanowi pewien dodatkowy
koszt. Wydaje się jednak, że nie jest to koszt znaczny w obliczu oszczędności, możliwych do
uzyskania tylko wówczas kiedy dysponujemy jednostkowym rozliczeniem kosztów dla każdej
nieruchomości.

VI. 5. Postawa wobec kłótni i sporów, bezczynność jako objaw bezradności
Jak już wyżej wspomniano, tryb podejmowania decyzji we wspólnocie nie jest łatwy, skoro bywa
powszechnie nadużywany do podnoszenia kłótni i sporów, najczęściej bez większego
merytorycznego znaczenia. Niewątpliwa uciążliwość zebrań dla zarządców nie może być jednak
usprawiedliwieniem dla pominięcia wymaganej prawem procedury. Można jej dochować także z
pominięciem formy zebrania.
Indywidualne zbieranie głosów (Art. 23 ust. 1) jest sposobem uniknięcia niepotrzebnych dyskusji a
amatorom popisów oratorskich odbiera publiczność. Wymaga jednak uprzedniego powiadomienia na
piśmie (Art. 23 ust. 3). Treść przepisu wskazuje wyraźnie, że indywidualne zbieranie głosów
zastępuje zebranie, lub je uzupełnia. Oznacza to, że także przed przystąpieniem do indywidualnego
zbierania głosów, zarząd z właściwym wyprzedzeniem powinien przekazać wszystkim właścicielom
komplet dokumentów koniecznych do odbycia zebrania (porządek zebrania, projekty uchwał,
sprawozdanie zarządu, projekt budżetu, propozycję zaliczek na koszty zarządu itd.). Powinno ono
nastąpić na piśmie. Gdyby zebranie miało być protokołowane z udziałem notariusza, indywidualne
zbieranie głosów powinno również nastąpić z jego udziałem. Jeśli indywidualne zbieranie głosów ma
uzupełniać zwykłe zebranie, należy uprzednio rozważyć w jaki sposób to zrealizować. W celu
uzupełnienia brakujących głosów, uczestniczący w zebraniu powinni na to wyrazić zgodę, ponieważ
ich uzupełnienie przesądzi o wyniku głosowania. Trzeba więc też postanowić, kto tego dokona i w
jaki sposób zostaną ogłoszone wyniki. Można też zbierać głosy od osób, które przewidują swoje

niestawiennictwo na ogłoszonym zebraniu. Wówczas z chwilą przystąpienia do głosowania na
zebraniu, muszą zostać ujawnione głosy złożone na piśmie.
Drugim sposobem zapobieżenia konfliktom na zebraniu jest przełożenie na następne zebranie
punktów spornych. Za konsensus i prawomocność zebrania ceną jest późniejsze załatwienie spraw
spornych (często pilnych). Największym osiągnięciem jest jednak wykazanie, jak wiele właścicieli
łączy, co powinno procentować w przyszłości. Konflikt i spory odkładamy na później, ale w lepszej
sytuacji - część spraw będzie już załatwiona i wzniesione pierwsze zręby porozumienia.
Osiąganie zgody właścicieli na zebraniu wspólnoty wymaga politycznych zdolności. Zarząd musi
więc zabiegać o zgodę właścicieli, chociaż prawo daje mu roszczenie przeciwko właścicielom (Art.
24 ustawy) w zakresie słusznych żądań i dobra wspólnoty. Pomiędzy dobrowolną zgodą a
wymuszoną wyrokiem istnieje jednak zasadnicza różnica. Zobowiązania dobrowolne są realizowane
bez większych przeszkód. Prowadzenie każdego sporu w praktyce zrywa wszelką współpracę, tak
samo też będzie między zarządem a właścicielami, i rzutować będzie na aprobatę kolejnych uchwał
proponowanych przez zarząd. Podejmując spory sądowe trzeba też wspomnieć aktualną kondycję
sądów i związaną z tym przewlekłość postępowań, koszty sądowe, adwokackie i komornicze.
Nie należy jednak wyciągać błędnego wniosku, że sprawy sporne i trudne do załatwienia, mogą
czekać na lepsze czasy. Tak czasem bywa, najczęściej jednak dążenie do rozstrzygnięcia jest
koniecznością. W tym celu należy kolejno podejmować kroki proceduralne, przewidziane w
przepisach. Nie przyjęcie uchwały przez właścicieli nie zamyka sprawy, więc zarząd może swój
wniosek ponawiać i doskonalić, także pod względem zwiększenia szans na jego przyjęcie.
W ostatniej kolejności należy wziąć pod uwagę wypowiedzenie przez zarząd umowy, z powodu
niemożności wykonywania obowiązków. W wielu przypadkach utrata gminnego zarządcy stanowić
może niekorzystną zmianę, ponieważ organy gminy dysponują de facto własnym kredytem,
nieosiągalnym dla prywatnych zarządców. Większość wspólnot tego sobie nie uświadamia, tkwiąc
bardziej w przeświadczeniu krzywdy, niż odnoszonych korzyści.

VII. Krótkie omówienie pytań zgłoszonych w czasie szkolenia
w dniu 25 czerwca 2004 zorganizowego przez Gminę Kraków
1. W mieszkaniu zostało wyodrębnione i sprzedane jedno mieszkanie. Teraz zostanie
prawdopodobnie sprzedany drugi wyodrębniony lokal. Zostały przedpokoje – wspólne
przejście do dwóch mieszkań. Jak można to sensownie rozwiązać, czy to pozostanie gminne,
jaki o d tego będzie czynsz ?
Odpowiedź
Wypada domyślać się, że chodzi o duże mieszkanie z którego wyodrębniono dwa małe
samodzielne lokale. Zapewne to duże mieszkanie nie było przedmiotem odrębnej własności, więc
wspólne przejście powinno pozostać jako nieruchomość wspólna. Skoro jest dla niego tylko
dwóch użytkowników, można ewentualnie (ostrożnie) myśleć o obciążeniu ich dodatkowymi
kosztami z tytułu utrzymania tego korytarza z którego inni właściciele już nie korzystają.
Oczywiście nieruchomość wspólna nie jest gminna tylko należy do wszystkich właścicieli lokali,
więc nie ma podstaw aby sądzić że wspomniany korytarz „jest gminny”.

1. Czy wspólnoty mieszkaniowe mogą korzystać z dotacji funduszu restrukturyzacji Unii
Europejskiej i w jakim zakresie ?
Odpowiedź
Wypada o to pytać agendy tegoż funduszu, albowiem wiążąca odpowiedź może być udzielona
tylko przez dysponentów funduszu.
2. Najemczyni lokalu zwróciła się do gminy o przydział zajmowanego lokalu. Gmina
zleciła wspólnocie podjęcie decyzji. Czy słusznie ?
Odpowiedź
Dzisiaj przydziałów już nie ma, więc zapewne chodzi o podpisanie umowy najmu. Zapewne
gmina uważa że strych należy do nieruchomości wspólnej. Jeżeli tak – decyzja o podpisaniu lub
nie umowy zależy od woli wspólnoty wyrażonej w głosowaniu jak dla czynności
przekraczających zarząd zwykły, chyba że lokal ten był wcześniej przedmiotem najmu na rzecz
innych osób.
3. Zarząd wspólnoty mieszkaniowej jest równocześnie zarządcą – czy może zatrudniać
administratora i księgową na umowę zlecenia co miesiąc ?
Odpowiedź
Może, oczywiście podpisze taką umowę jako organ wspólnoty a stronami umowy będą
wspólnota z jednej a administrator lub księgowa z drugiej strony.
4. Właściciel mieszkania (23 m2) od kilku lat nie wnosi opłat zalegając ponad 7000 zł.
Zakłóca spokój sprowadzając kompanów. Często jest nieobecny przez 2-3 miesiące a
wówczas w jego mieszkaniu przebywają osoby obce. Jakie jest rozwiązanie prawne tego
problemu ?
Odpowiedź
Podstawą prawną jest art. 16 ustawy o odrębnej własności lokali. Wskazuje on że wobec
właścicieli zalegających z opłatami lub wykraczającymi w sposób rażący lub uporczywy
przeciwko porządkowi domowemu, wspólnota mieszkaniowa może żądać w trybie procesu
sprzedaży lokalu na licytacji prowadzonej przez komornika. Takiemu właścicielowi nie
przysługuje prawo do lokalu zamiennego. Za zachowanie właściciela uważa się również
zachowanie innych osób które właściciel dopuścił do używania jego lokalu.
5. Jakie możliwości ma wspólnota w stosunku do uciążliwych lokatorów mieszkań
gminnych, którzy nie płacą czynszu i zanieczyszczają klatkę schodową, sprowadzają
tzw. element itd. ?
Odpowiedź

Wspólnotę nie interesuje czy najemcy gminy płacą czynsze, byle by gmina płaciła swój udział w
kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej oraz za media używane przez jej lokatorów.
Bowiem lokatorzy mają stosunek prawny najmu z gminą a gmina stosunek prawny ze wspólnotą.
Czyli najemca gminy nie ma stosunku prawnego ze wspólnotą, która zwraca się do gminy tak
samo jak do każdego innego właściciela lokali we wspólnocie. Jeśli jest inaczej – trzeba to
wyjaśnić. Natomiast zanieczyszczanie klatek schodowych i sprowadzanie kłopotliwych gości to
zachowania o charakterze osobistym, za które można pociągać do odpowiedzialności w trybie za
naruszanie zasad współżycia i zakłócanie spokoju – czyli o wykroczenia. W sumie może to by
powodem eksmisji, ale pozew pochodzi powinien od właściciela lokalu, którego może do tego
zobowiązać wspólnota stosowną uchwałą z tytułu używania lokalu niezgodnie z przeznaczeniem.
W tym ostatnim punkcie sprawa jest oczywiście kontrowersyjna.
6. Budynek jest własnością gminy „po obrysie”. Pozostały teren wokół budynku należy do
gminy i nie jest utrzymywany w dobrym stanie (cięcie żywopłotów, trawników,
nierówne chodniki). Na pismo wspólnoty przypominające gminie o jej obowiązkach
ZBK odpowiedział, by wspólnota wystąpiła do Wydziału Skarbu UMK o wykupienie
otaczającego terenu i wciągnęła postulowane zabiegi do swojego planu gospodarczego.
Jeśli tak – to co z otaczającymi budynek chodnikami tranzytowymi do innych
budynków, czy można ogrodzić i pobierać opłaty za używanie terenu nabytego przez
wspólnotę, czy żywopłoty oddalone o ponad 4 metry ma strzyc wspólnota ?
Odpowiedź
Jest to typowe pytanie o konflikt wynikający z najczęściej wadliwego wydzielania budynków „po
obrysie”. Mało ważne kto zawinił i dlaczego tak jest. Trzeba rozwiązać problem, mając na
względzie stan faktyczny i funkcję otoczenia. Gmina ma rację żądając nabycia części przyległego
terenu, bo jest taki przepis w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Ale przepis nie mówi ile
trzeba kupić. Pozostaje tylko konsensus zmierzający do tego aby pogodzić interes wspólnoty z
interesem mieszkańców całego osiedla. Wskazówki znaleźć można w planie zagospodarowania
lub porozumieć się z sąsiednimi wspólnotami.
7. Kto jest uczestnikiem postępowania (gmina czy właściciel) w przypadku konieczności
dokonania zmiany wysokości udziałów i czy można w tym celu sprostować akty
notarialne, czy właściwym będzie sąd wieczysto księgowy ?
Odpowiedź
Właściwym trybem postępowania, bez względu na to od kogo wniosek o sprostowanie udziałów
pochodzi, jest postępowanie „o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem
prawnym”. Zajmie się tym sąd cywilny właściwy według miejsca położenia nieruchomości a
wydane przez niego orzeczenie będzie podstawą wpisania poprawionych udziałów do ksiąg
wieczystych lokali i nieruchomości wspólnej. Trzeba w tym celu przygotować stosowną
dokumentację, z której wynika dlaczego dotychczasowe udziały są złe i jakie powinny zostać
wpisane. Wynik pomiarów w postaci nowej dokumentacji musi być zaaprobowany przez
właścicieli lokali.

Nie jest istotne jaka była przyczyna niezgodności ułamków, ważne by nowe ułamki zostały
ustalone właściwie.

