
 

Uchylenie uchwały właścicieli lokali 

 

Właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową 

właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób 

narusza jego interesy. Powództwo może być wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie 6 tygodni od 

dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści 

uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.  

 

Termin do zaskarżenia uchwały 

Art. 25 ustawy o własności lokali przewiduje możliwość zaskarżenia do sądu uchwał wspólnoty w 

sześciotygodniowym terminie. Przy czym w przypadku głosowania z udziałem indywidualnego zbierania głosów 

dopiero w chwili powiadomienia właściciela o podjętej uchwale zaczyna ten termin biec. Termin do zaskarżenia 

uchwały wspólnoty mieszkaniowej jest terminem zawitym, który nie może zostać przywrócony ani przedłużony.  

Zatem powództwo o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej złożone po upływie terminu powoduje oddalenie 

powództwa przez sąd. Po terminie dopuszczalne jest wprawdzie powództwo o ustalenie nieważności uchwały oparte 

na art. 189 kodeksu postpowania cywilnego jest to jednak przedmiotowo innego rodzaju powództwo. Zatem powód 

który wystąpił z powództwem z art.25 powinien zmienić powództwo albo zgłosić żądanie ewentualne. Jednak nie 

można traktować tych powództw jako równorzędne, tzn. że gdy upłynie termin 6 tygodniowy zawsze będzie można 

wnieść powództwo w trybie rt.189 kodeksu postępowania cywilnego. Po tym terminie wzruszenie uchwały może 

okazać się niemożliwe, nawet jeżeli narusza ona prawo. Wprawdzie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego 

stanowi, że powód może żądać ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes 

prawny - niemniej nie dotyczy to każdego naruszenia prawa w uchwale. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 

dnia 23.02.2006 roku sygn. akt I CK 336/06 art. 189 kodeksu postępowania cywilnego w przypadku uchwał 

wspólnoty mieszkaniowej może być stosowany wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych. Za taką sytuację uznał Sąd 

Najwyższy naruszenie podstawowej zasady podejmowania uchwał większością głosów. Uchwała, za którą 

opowiedziała się niewystarczająca do osiągnięcia większości liczba właścicieli lokali, może być uznana za 

nieistniejącą również po upływie przewidzianego w ustawie o własności lokali terminu do zaskarżenia uchwały. 

Jednak w przypadku mniejszych uchybień kwestionowanie uchwał powinno się odbywać tylko i wyłącznie w 

zwykłym trybie przewidzianym w ustawie o własności lokali.  

 

Przesłanki wniesienia powództwa 

W myśl art. 25 ust. 1 ustawy o własności lokali, właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej 

niezgodności z przepisami prawa lub umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego 

zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy. Skuteczność roszczenia o uchylenie 

uchwały uzależniona jest zatem od wykazania jednej z przesłanek określonych w art. 25 ust. 1 ustawy o własności 

lokali. Na podstawie tego przepisu właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z 

prawem lub z umową właścicieli albo jeżeli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną 

lub w inny sposób narusza interesy właściciela. Zgodnie z art. 6 kodeksu cywilnego ciężar wykazania powyższych 

okoliczności spoczywa na stronie powodowej żądającej uchylenia uchwały.  Sprzeczność z prawem oznacza, że 

uchwała narusza obowiązujące przepisy prawa w szczególności będzie tu chodzić o przepisy ustawy o własności 

lokali. Podejmowane przez właścicieli lokali uchwały muszą być bowiem zgodne z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa i nie mogą ich naruszać. Najczęściej właściciele naruszają przepisy prawa próbując rozdzielać 

koszty zarządu w inny sposób niż według udziałów w nieruchomości wspólnej. Tymczasem właściciele lokali 

zobowiązani są do ponoszenia wydatków i ciężarów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w stosunku 

do swoich udziałów (art. 12 ust. 2 ustawy o własności lokali). Regulacja ta ma charakter bezwzględnie obowiązujący, 

a jedynie w drodze wyjątku można zwiększyć obciążenia właścicieli lokali użytkowych (art. 12 ust. 3).  O naruszeniu 

przez uchwałę interesów właściciela lokalu można mówić, jeżeli uchwała jest z osobistego lub gospodarczego punktu 

widzenia dla skarżącego niekorzystna, ewentualnie ma na celu pokrzywdzenie członka wspólnoty. Uchwała mająca na 

celu pokrzywdzenie członka wspólnoty oznacza wadliwe działanie zebrania właścicieli lokali, prowadzące do 

uzyskania przez określonych członków lub grupę członków korzyści kosztem innego członka lub członków. Uchwała 

zebrania właścicieli lokali może być uznana za krzywdzącą wówczas, gdy cel pokrzywdzenia istniał zarówno w czasie 

podejmowania uchwały, jak i wtedy, gdy treść uchwały spowodowała, że jej wykonanie doprowadziło do 

pokrzywdzenia właściciela lokalu. W orzecznictwie podnosi się, że naruszenie subiektywnego interesu właściciela i 

subiektywnie postrzeganego interesu wspólnoty poprzez podjęcie uchwały nie uzasadnia jej uchylenia na podstawie 

art. 25 ust. 1 ustawy.  Naruszenie interesu w rozumieniu tego przepisu stanowi bowiem kategorię obiektywną, 

ocenianą m.in. w świetle zasad współżycia społecznego. Odpowiedź na pytanie, czy skarżona uchwała narusza słuszne 

interesy musi być zawsze osadzona w realiach faktycznych sprawy.  

 

 



 

Powództwo 

Pozew o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej winien czynić zadość pismu procesowemu ze wszytki skutkami 

wynikającymi z uchybień formalnych. Po pierwsze wskazujemy sąd, który będzie właściwy w sprawie o uchylenie 

uchwały. Następnie musimy oznaczyć powoda i pozwanego. Powodem jest osoba, która żąda uchylenia uchwały. 

Pozwanym natomiast jest wspólnota mieszkaniowa, reprezentowana przez Zarząd. W pozwie trzeba koniecznie podać 

adresy zamieszkania/siedziby zarówno powoda, jak i pozwanego. Najważniejszym elementem pozwu jest żądanie. 

Należy również zażądać zasądzenia na rzecz powoda od pozwanego zwrotu kosztów procesu. A także trzeba zawrzeć 

wniosek o dopuszczenie dowodów, jakie chcemy, aby były przeprowadzone przez sąd wraz z podaniem faktów, które 

dowody te mają wykazać. Kolejnym elementem pozwu będzie uzasadnieniu gdzie wskazujemy argumenty 

przemawiające za koniecznością uchylenia uchwały. Musi też udowodnić naszą legitymację do wniesienie sprawy 

czyli, że jesteśmy właścicielem lokalu w tej wspólnocie mieszkaniowej (odpis z księgi wieczystej). Na samym końcu 

wymieniamy wszystkie załączniki. Do pozwu należy dołączyć zaskarżoną uchwałę oraz inne dokumenty 

potwierdzające przedstawione w pozwie okoliczności. Pozew musi być podpisany. Do sądu należy złożyć oryginał 

pozwu z załącznikami oraz dodatkowym egzemplarzem, który zostanie doręczony przez sąd wspólnocie 

mieszkaniowej. Dodatkową kopie zachowujemy dla siebie aby na biurze podawczym można było przybić na nim 

prezentatę, która potwierdza złożenie pozwu. Takim potwierdzeniem może być również dowód nadania pozwu listem 

poleconym na poczcie.  

 

Pozew powinien być złożony w sądzie miejscowo właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Przy 

wnoszeniu powództwa powód jest zobowiązany do wskazania wartości przedmiotu sporu. Wartość przedmiotu sporu 

ma znaczenie dla ustalenia właściwości rzeczowej sądu rejonowego bądź sądu okręgowego. W każdej sprawie wartość 

przedmiotu sporu może być inna. Niekiedy taką wartość trudno jest ustalić. Skarżący musi rozważyć jakich jego 

interesów majątkowych dana uchwała dotyczy i spróbować ocenić ich wartość. Według Sądu Najwyższego, gdy 

uchwała dotyczy udzielenia absolutorium zarządcy wartość przedmiotu sporu odpowiada wartości udziału w 

nieruchomości wspólnej przysługującego temu z właścicieli lokali, który wniósł powództwo (SN, III CZP 111/05).  W 

postanowieniu z dnia 27 lutego 2001 r. V CZ 4/2001 Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że o charakterze tej sprawy, tj. 

czy jest to sprawa o prawa majątkowe czy sprawa o prawa niemajątkowe, decyduje przedmiot zaskarżonej uchwały. 

Pogląd ten został podtrzymany w postanowieniu z dnia 11 lutego 2003 r. V CZ 208/2002. Jak powszechnie przyjmuje 

się, o majątkowym bądź niemajątkowym charakterze sprawy rozstrzyga wyłącznie przedmiot sprawy. Przedmiotem 

sprawy jest zaś dobro, którego ochrony żąda powód, względnie interes, którego zaspokojenia on dochodzi. Jeżeli 

dobro lub interes mają charakter majątkowy, sprawa jest sprawą o prawa majątkowe, jeżeli mają one charakter 

niemajątkowy, sprawa jest sprawą o prawa niemajątkowe. W wypadku zaskarżenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej 

zależy to od jej przedmiotu, tj. tego, czy rozstrzyga ona o prawach majątkowych wspólnoty bądź właścicieli lub 

właściciela lokalu, czy też o ich prawach niemajątkowych. Uchwała wspólnoty mieszkaniowej może mieć też 

charakter mieszany, częściowo majątkowy i częściowo niemajątkowy. Zakwalifikowanie sprawy o uchylenie uchwały 

wspólnoty mieszkaniowej do spraw majątkowych bądź do spraw niemajątkowych decyduje o właściwości rzeczowej 

sądu w tej sprawie. Jeżeli sprawa jest sprawą o prawa majątkowe, sądem właściwym jest sąd rejonowy chyba że 

wartość przedmiotu sporu przewyższa 30.000 zł; wówczas sądem właściwym jest sąd okręgowy. Jeżeli sprawa jest 

sprawą o prawa niemajątkowe, sądem właściwym jest sąd okręgowy. Także w sytuacji, w której zaskarżona uchwała 

ma charakter mieszany, częściowo majątkowy i częściowo niemajątkowy, właściwym do rozpoznania sprawy o 

uchylenie uchwały jest sąd okręgowy.  Sprawy o uchylenie uchwał wspólnoty mieszkaniowej podjętych w trybie art. 

23 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, których przedmiotem są: zmiana sposobu sprawowania 

zarządu nieruchomością wspólną, zatwierdzenie sprawozdania ze sprawowania zarządu nieruchomością wspólną, 

udzielenie absolutorium zarządcy są sprawami o prawa majątkowe. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2005 

r. Sygn. akt III CZP 111/05  Przepisy przewidują pobranie opłaty stałej w wysokości 200 zł od pozwu w sprawie o 

uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej. W przypadku gdy pozew zawiera żądanie o uchylenie więcej niż jednej 

uchwały opłata ta podlega zwielokrotnieniu. Wpłaty należy dokonać na rachunek sądu, do którego wnosimy pozew. 

Numer rachunku można odnaleźć na stronie internetowej sądu. Do pozwu dołączamy potwierdzenie dokonania opłaty.  

 

  



Załącznik nr 1 

POZEW O UCHYLENIE UCHWAŁY 

  

Warszawa, 30 czerwca 2016 r. 

 

Do Sądu Okręgowego w Warszawie 

Wydział I Cywilny 

 

 

Powód: Jan Kowalski, zam. Warszawa, ul. Dolina 4/1  

 

w sprawie przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej nieruchomości Dolina 4 w Warszawie  reprezentowanej przez 

Zarząd Wspólnoty w osobie Jana Nowaka  zam. Warszawa, ul. Dolina nr 4/2 

Wartość przedmiotu sporu: 40.000,00 zł  

  

Pozew o uchylenie uchwały właścicieli lokali 

 

Wnoszę o uchylenie uchwały nr 1/2016 z dnia 25 czerwca 2016 roku oraz zasądzenie  od strony pozwanej na moją 

rzecz poniesione koszty procesu. 

 

Uzasadnienie 

 

Jestem właścicielem lokalu nr 1 w budynku przy ulicy Dolina nr 4 w Warszawie. (dowód odpis z księgi wieczystej). 

W nieruchomości jest 20  lokali, a zatem podlegamy przepisom ustawy o własności lokali dotyczącej dużych wspólnot 

mieszkaniowych. Właściciele lokali w dniu 25 czerwca 2016 roku na  zebraniu podjęli uchwałę w której ustalili 

zaliczki na koszty budowy placu zabaw i parkingu na sąsiedniej nieruchomości będącej współwłasnością wszystkich 

mieszkańców osiedla (dowód: odpis uchwały Nr 1/2016). Uchwała ta jest sprzeczna z prawem gdyż uchwały 

właścicieli mogą dotyczyć tylko nieruchomości wspólnej. Wspólnota mieszkaniowa nie ma prawa ani wykonać takiej 

inwestycji na sąsiedniej nieruchomości do której nie ma żadnego tytułu prawnego ani nie może obciążyć właścicieli 

innymi kosztami niż koszty zarządu nieruchomością wspólną.  

 

Załączam: 

1. odpis z księgi wieczystej  

2. odpis uchwały. 

 

 

  



Załącznik nr 2 

ORZECZNICTWO 

 

Cofnięcie  zgody może naruszyć interes właściciela lokalu 

 

Cofnięcie zgody na przebudowę bez zmian okoliczności sprawy uzasadnia uchylenie uchwały w istotny sposób 

narusza bowiem interesy powoda uniemożliwiając mu dokończenie prac rozpoczętych. 

 

Właściciel lokalu  wniósł o uchylenia uchwały wspólnotę mieszkaniową, w której wspólnota mieszkaniową zmieniła 

swoją wcześniejszą zgodę na przebudowę dotyczącą jego lokalu gdyż uchwała narusza zasady prawidłowego 

zarządzania nieruchomością wspólną oraz w sposób oczywisty narusza jego interesy. Sąd Okręgowy oddalił 

powództwo. Powód zaskarżając niniejszy wyrok w całości, a Sąd Apelacyjny uznał apelację za uzasadnioną.  

Przypomnieć na wstępie należy, że zgodnie z art. 25 ust. 1  ustawy o własności lokali, właściciel lokalu może 

zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności  z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli 

narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy. W 

rozpoznawanej sprawie badaniu podlegała ta ostatnia przesłanka, tj. interes właściciela lokalu. Naruszenie interesu 

właściciela lokalu w rozumieniu przywołanego  przepisu stanowi kategorię obiektywną, ocenianą m.in. w świetle 

zasad współżycia społecznego. Odpowiedź na pytanie, czy zaskarżona uchwała narusza słuszne interesy skarżącego 

właściciela musi być zawsze osadzona w realiach faktycznych sprawy, a poza tym musi istnieć pewna dysproporcja 

pomiędzy potrzebą ochrony jego interesu, a ochroną interesu wyrażonego podjętą uchwałą. W przedmiotowej sprawie 

powód realizował konkretne zamierzenie inwestycyjne, o którego zakresie wspólnota została poinformowana z 

wyprzedzeniem i na które wyraziła zgodę. Na mocy uchwały powód uzyskał zgodę na przeprowadzenie konkretnych 

prac remontowych. Mając powyższe na względzie nie może budzić wątpliwości, że zaskarżona uchwała w istotny 

sposób narusza interesy powoda uniemożliwiając mu dokończenie prac rozpoczętych. Zdaniem Sądu Apelacyjnego 

cofnięcie tej zgody w tych samych okolicznościach jakich została ona podjęta, narusza zasady współżycia 

społecznego. 

wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu sygn.akt I ACa 193/15 

 

Załącznik nr 3 

Remont narusza interes właściciela  

 

Uchwała w sprawie remontu, która wymaga wykonania prac w lokalu powinna określać z odpowiednim 

wyprzedzeniem termin oraz okres wykonania prac tak, aby właściciel lokalu miał zapewnioną choćby 

potencjalną możliwość obecności w lokalu podczas ich prowadzenia. 

 

Powódka wniosła pozew przeciwko wspólnocie mieszkaniowej, w którym domagała się uchylenia w całości uchwały 

w sprawie przeprowadzenia prac -przebudowa ściany wewnętrznej. W uzasadnieniu swojego żądania wskazała, że  

uchwała narusza interes powódki gdyż przedmiotowa ścianka jest w istocie ścianką oddzielającą jej lokal od lokalu 

sąsiedniego. Wyburzenie ścianki konieczne do jej przebudowy oznacza możliwość wejścia ekipy budowlanej do 

całego mieszkania powódki. Powódka przebywa na stałe za granicą i nie uzgodniono z nią wcześniej tej przebudowy. 

Próby polubownego załatwienia sprawy okazały się bezskuteczne. Sąd uznał, że powództwo zasługiwało na 

uwzględnienie. Stosownie do art. 25 ustawy o własności lokali właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z 

powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady 

prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy. Naruszenie interesu w 

rozumieniu tego przepisu stanowi bowiem kategorię obiektywną, ocenianą m.in. w świetle zasad współżycia 

społecznego. Odpowiedź na pytanie, czy skarżona uchwała narusza słuszne interesy musi być zawsze osadzona w 

realiach faktycznych sprawy. W przedmiotowej sprawie sąd doszedł do przekonania, że zaskarżona uchwała powinna 

być uchylona. Jakkolwiek uchwała nie narusza przepisów prawa, to w sposób rażący narusza interesy powódki. 

Naruszenie interesu powódki w niniejszej sprawie polegało ogólnie rzecz biorąc na tym, że wykonanie uchwały 

(przeprowadzenie prac) przebiegałoby w miejscu, które funkcjonalnie obejmuje mieszkanie powódki. Powódka 

słusznie wskazywała, że nie życzy sobie, aby podczas jej nieobecności ktokolwiek postronny wchodził do jej 

mieszkania. Sytuacja jest tym bardziej zrozumiała, że powódka nie zamieszkuje na stałe w swojej nieruchomości. Mir 

domowy oraz prywatność osób w nim zamieszkujących jest dobrem, które zasługuje na ochronę prawną. Każdy 

powinien przestrzegać elementarnych zasad związanych z ingerencją w takie sfery. Należy jednak pokreślić, że interes 

powódki (polegający na prawie ochrony mieszkania) nie jest interesem nadrzędnym wobec interesu wspólnoty. 

Konieczne jest wypracowanie rozwiązanie, które oba interesy by równoważyło. Uchwała w obecnie przyjętym 

kształcie tego nie czyni. W ocenie sądu spełniające takie kryteria uchwała powinna precyzyjnie określać z 

odpowiednim wyprzedzeniem termin oraz okres wykonania prac tak, aby powódka miała zapewnioną choćby 

potencjalną możliwość obecności w lokalu.  

wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku  sygn..akt. XV C 314/15 



 

Załącznik nr 4 

Koszty utrzymania windy  

 

Koszty utrzymania windy ponoszą wszyscy właściciele proporcjonalnie do swoich udziałów w nieruchomości 

wspólnej, a uchwała obciążająca właścicieli kosztami utrzymania windy w proporcji do ilości osób 

zamieszkałych jest sprzeczna z prawem. 

 

Właściciel lokalu w budynku wspólnoty mieszkaniowej wystąpił do sądu o uchylenie uchwały wspólnoty 

mieszkaniowej w sprawie sposobu rozliczania kosztów części wspólnej. Zgodnie z uchwałą koszty eksploatacji 

dźwigu postanowiono rozliczać proporcjonalnie do ilości osób zamieszkałych w lokalach. Sąd uznał, że powództwo 

zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o własności lokali właściciel lokalu może zaskarżyć 

uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona 

zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy. Powództwo, o 

którym mowa w ust. 1, może być wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie 6 tygodni od dnia 

podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści 

uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów (ust. 1a). Zasady rozliczania wydatków związanych z 

utrzymaniem nieruchomości są regulowane przez art. 12 – 14 ustawy o własności lokali. Zgodnie z art. 12 ust. 2 zd 1 

ustawy, wydatki te pokrywane są przede wszystkim z pożytków i innych przychodów z nieruchomości wspólnej. 

Właściciele poszczególnych lokali zobowiązani są jednak ponosić wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości 

wspólnej (art. 13 ust. 1 ustawy). Do kosztów tych zalicza się między innymi opłaty za windę (art. 14 pkt 2 ustawy). 

Rozkład wydatków i ciężarów na poszczególnych właścicieli jest z kolei regulowany przez art. 12 ust. 2 zd. 2 ustawy, 

zgodnie z którym właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w 

części nie znajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach – w stosunku do swoich udziałów. Od zasady tej 

ustawa wprowadza tylko jeden wyjątek, wskazując, że uchwała właścicieli może ustalić zwiększenie obciążenia z tego 

tytułu właścicieli lokali użytkowych, jeżeli uzasadnia to sposób korzystania z tych lokali (art. 12 ust. 3 ustawy).  Nie 

jest możliwa modyfikacja zasady rozliczania kosztów według wielkości udziałów w budynkach, w których znajdują 

się jedynie lokale o charakterze mieszkalnym. Wobec zasadności najdalej idącego zarzutu niezgodności zaskarżonych 

ustaw z prawem jedynie na marginesie zauważyć należy, że zasadny był również dalej idący zarzut strony powodowej 

dotyczący naruszenia jej interesów. Słusznie wskazała bowiem strona powodowa, że uchwała przyjmując jako 

kryterium faktyczne użytkowanie windy przez każdego lokatora, nie biorą pod uwagę możliwości zmiany liczby 

lokatorów w mieszkaniach w ciągu roku, czy chociażby faktu używania dźwigu osobowego przez osoby nie mające 

statusu lokatorów. Dodać należy także, że częstotliwość użytkowania windy co do zasady zależy także od tego, na 

którym piętrze dany lokal jest położony czego już skarżona uchwała pod uwagę nie bierze.  

wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn..akt I C 537/14 

 

 

Załącznik nr 5 

Utworzenie odrębnego funduszu  

 

Utworzenie funduszu na pokrycie kosztów postępowania sądowego jest celowe i racjonalne, albowiem dużo 

mniejszym obciążeniem dla budżetu poszczególnych właścicieli jest systematyczne odkładanie pieniędzy niż 

późniejsze wydatkowanie znacznych kwot, a koszty postępowań sądowych prowadzonych przez wspólnotę 

mieszkaniową obciążają wszystkich właścicieli lokali zatem nie można uznać, że uchwała narusza interes 

właścicieli  
 

Powódka w pozwie wniosła o uchylenie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego funduszu celem pokrycia kosztów 

prowadzenia sprawy przeciwko deweloperowi. Jak stanowi art. 25. ustawy o własności lokali właściciel lokalu może 

zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli 

narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy. 

Powódka wskazywała, że zaskarżona uchwała rażąco narusza jej interes, gdyż obciąża ją kosztami wynikłymi z 

prowadzonej przez wspólnotę mieszkaniową sprawy przeciwko deweloperowi, podczas gdy nie dokonała cesji 

wierzytelności na rzecz wspólnoty mieszkaniowej.  Zdaniem Sądu zarzut powódki nie jest uzasadniony gdyż mimo, iż 

jedynie 47,56% właścicieli lokali w budynku dokonało na rzecz strony pozwanej cesji wierzytelności za wady 

fizyczne lokali i części wspólnych budynku m.in. dachu, to cała wspólnota, czyli wszyscy właściciele lokali są w tej 

kwestii wierzycielami z tego tytułu. W razie pozytywnego dla wspólnoty mieszkaniowej rozstrzygnięcia wspólnota, a 

nie ci właściciele którzy dokonali cesji, uzyska znaczne przysporzenie majątkowe, które będzie korzystne zarówno dla 

samej wspólnoty jak i wszystkich jej członków, w tym powódki. Skoro większość zdecydowała o celowości wszczęcia 

postępowania, to dopóty nie zostanie wykazana przez skarżącego uchwałę oczywista bezzasadność poszukiwania 

prawnej ochrony w postępowaniu sądowym to i skutki finansowe tego postępowania obciążają wszystkich członków 



wspólnoty niezależnie od tego jak głosowali w sprawie celowości takiego postępowania. Utworzenie przedmiotowego 

funduszu jest celowe i racjonalne, albowiem w przypadku przegrania sprawy nie będzie konieczności nagłego 

zbierania dużych pieniędzy, ponieważ te pieniądze będą już zebrane. Dużo mniejszym obciążeniem dla budżetu 

poszczególnych właścicieli jest systematyczne odkładanie pieniędzy niż późniejsze wydatkowanie znacznych kwot. 

wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie sygn..akt I C 375/15 

 

Załącznik nr 6 

 

Interes prawny zarządcy 

 

Aby wytoczyć powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały w trybie art.189 kpc trzeba wykazać, że ma się 

do tego interes prawny. Brak interesu prawnego zachodzi wówczas, gdy powód nie ma jakiejkolwiek potrzeby 

ustalania stosunku prawnego lub prawa, gdyż jego sfera prawna nie została ani naruszona, ani zagrożona.  
 

Powód będący byłym zarządcą wspólnoty mieszkaniowej wniósł o stwierdzenie nieważności uchwał w sprawie 

odwołania członka zarządu i w sprawie powołania zarządu. Sąd Okręgowy w Świdnicy uznał, że powództwo 

podlegało oddaleniu. W myśl art. 189 kodeksu postepowania cywilnego powód może żądać ustalenia przez sąd 

istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny. Z przepisu tego wynika, że 

rozpoznając żądanie o ustalenie sąd w pierwszej kolejności bada, czy powód ma interes prawny w jego wniesieniu. 

Interes prawny jest definiowany jako obiektywna potrzeba uzyskania wyroku określonej treści, wywołana 

rzeczywistym naruszeniem albo zagrożeniem sfery prawnej podmiotu występującego z powództwem ustalającym. Nie 

w każdym więc przypadku podmiot domagający się ustalenia ma interes prawny w wytoczeniu powództwa na 

podstawie art. 189 k.p.c. W doktrynie i w orzecznictwie przyjmuje się zgodnie, że interes prawny, o którym mowa w 

przytoczonym przepisie, nie może być rozumiany subiektywnie, tj. według odczucia powoda. Powinien być oceniany 

obiektywnie, tj. na podstawie rozumnej oceny sytuacji, w której powód występuje z tego rodzaju powództwem. Przez 

interes prawny w rozumieniu art. 189 k.p.c. rozumieć należy istniejącą po stronie podmiotu prawa chęć uzyskania 

określonej korzyści w sferze jego sytuacji prawnej. Zdaniem Sądu powód nie ma interesu prawnego w stwierdzeniu 

nieważności zaskarżonych uchwał. Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, iż powód jest 

byłym zarządcą wspólnoty mieszkaniowej, obecnie stroną pozwaną zarządza już inny administrator. W tej sytuacji, 

zdaniem Sądu powód nie ma interesu prawnego w stwierdzeniu nieważności uchwał, bowiem powód miał prawa 

związane tylko z administrowaniem nieruchomością wspólnoty mieszkaniowej. Nie może natomiast dochodzić 

roszczeń dotyczących stricte pozwanej wspólnoty mieszkaniowej tj. odwołania członka zarządu i powołania zarządu 

pozwanej wspólnoty mieszkaniowej. Brak interesu prawnego zachodzi wówczas, gdy powód nie ma jakiejkolwiek 

potrzeby ustalania stosunku prawnego lub prawa, gdyż jego sfera prawna nie została ani naruszona, ani zagrożona 

przez pozwanego.  

wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy sygn.akt I C 1560/14 

 

Załącznik nr 7 

 

Zaskarżenie uchwały w małej wspólnocie mieszkaniowej 

 

Mała wspólnota mieszkaniowa zarządzana jest na podstawie przepisów kodeksu cywilnego a nie ustawy o 

własności lokali zatem nie istnieje w niej możliwość zaskarżenia uchwał 

 

Powódka domagała się uchylenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej dotyczącej ustalenia zaliczki na pokrycie 

kosztów zarządu oraz uchwały dotyczącej wybrania zarządcy. Sąd Okręgowy w Szczecinie odrzucił pozew. Sąd 

ustalił, że w przedmiotowej sprawie ma do czynienia z tzw. małą wspólnotą mieszkaniową, która nie jest zarządzana 

na podstawie ustawy o własności lokali, a na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Powódka wniosła apelację 

jednak Sąd Apelacyjny w Szczecinie uznał, że apelacja nie zasługiwała na uwzględnienie. Sąd Apelacyjny potwierdził 

braku możliwości zaskarżenia uchwały. W świetle przepisu art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali właściciele lokali 

mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu 

notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie 

fizycznej albo prawnej. Jeżeli zarządu w ten sposób nie określą, to zgodnie z art. 18 ust. 3 tej ustawy obowiązują 

zasady przewidziane w dalszych przepisach ustawy o własności lokali. Te zaś rozróżniają sytuacje, w których liczba 

lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest 

większa niż siedem i jest większa niż siedem. W tym drugim przypadku, dotyczącym wspólnoty określanej jako "duża 

wspólnota mieszkaniowa", stosownie do art. 20 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy właściciele lokali są obowiązani podjąć 

uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Mają wówczas zastosowanie kolejne przepisy 

ustawy o własności lokali, w tym przepisy dotyczące podejmowania uchwał przez właścicieli lokali oraz o zaskarżaniu 

tych uchwał do sądu. Natomiast w sytuacji, gdy liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych nie jest 



większa niż siedem (tzw. mała wspólnota mieszkaniowa), do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie 

zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności. Kodeksowe 

uregulowanie zarządu rzeczą wspólną w przepisach art. 199-209 k.c. jest uregulowaniem kompletnym, gdyż nie 

zawiera odesłania do innych przepisów i jest wystarczające do sprawowania zarządu bez potrzeby stosowania zasad 

określonych w innych, szczególnych przepisach dotyczących zarządu. Przewiduje ono możliwość zwrócenia się do 

sądu o rozstrzygnięcie w wypadkach, w których stosownie do tego uregulowania rozstrzygnięcie takie jest potrzebne 

dla zapewnienia prawidłowości zarządu. Do tego zarządu nie mają więc co do zasady zastosowania przepisy ustawy o 

własności lokali dotyczące zarządu nieruchomością wspólną w dużej wspólnocie mieszkaniowej, a więc ani przepisy o 

podejmowaniu uchwał przez właścicieli lokali ani o zaskarżaniu uchwał do sądu.  

wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie sygn.I ACa 391/14  

 

Załącznik nr 8 

Zaskarżenie uchwały po terminie 

 

Art. 25 ustawy o własności lokali przewiduje możliwość zaskarżenia do sądu uchwał wspólnoty w 

sześciotygodniowym terminie. Po tym terminie dopuszczalne jest powództwo o ustalenie nieważności uchwały 

oparte na art. 189 kodeksu postpowania cywilnego jest to jednak przedmiotowo innego rodzaju powództwo. 

Zatem powód który wystąpił z powództwem z art.25 po terminie powinien zmienić powództwo albo zgłosić 

żądanie ewentualne.   

 

Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił powództwo skierowane przeciwko wspólnocie mieszkaniowej o uchylenie 

uchwał gdyż uchwały zostały zaskarżone po upływie 6 tygodniowego terminu o jakim mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o 

własności lokali. Wyrok Sądu pierwszej instancji został zaskarżony  przez powoda jednak Sąd Apelacyjny w 

Katowicach uznał, że apelacja nie jest zasadna. Art. 25 ust. 1 ustawy o własności lokali przewiduje możliwość 

zaskarżenia do sądu uchwał wspólnoty z powołaniem się na przesłanki przewidziane w tym przepisie. Ustawa 

przewiduje sześciotygodniowy termin do zaskarżenia uchwał. Powództwo oparte na tym przepisie jest w istocie 

powództwem o uchylenie uchwał wspólnoty mieszkaniowej. Dopuszczalne jest też powództwo o ustalenie 

nieważności uchwały oparte na przepisie art. 189 kpc. Jest to jednak przedmiotowo innego rodzaju powództwo. Sąd 

nie może wyrokować co do przedmiotu, który nie był objęty żądaniem, ani zasądzać ponad żądanie (art. 321 § 1 kpc). 

Tymczasem powództwo nie zostało zmienione ani nie zgłoszono żądania ewentualnego o ustalenie nieważności 

zaskarżonych uchwał. W tej sytuacji brak było podstaw do rozpoznania zażalenia ustalenia uchwał na podstawie 

przepisu art. 189 kodeksu postępowania cywilnego. Tego rodzaju żądanie zgłoszone zostało dopiero w uzasadnieniu 

apelacji. Tymczasem w postępowaniu apelacyjny nie można rozszerzyć żądania pozwu ani występować z nowymi 

roszczeniami (art. 383 kpc). 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach sygn.akt I ACa 545/14 

 

Załącznik nr 9 

Najemca nie zaskarży uchwały  

 

Jedynym uprawnionym podmiotem do wystąpienia z roszczeniem o „uchylenie’ uchwały jest właściciel, 

uprawnienie takie nie przysługuje najemcy lokalu. Nie może on zaskarżyć uchwały w oparciu o art. 25 ustawy o 

własności lokali. Natomiast aby wytoczyć  powództwo w trybie art.189 kodeksu postępowania cywilnego musi 

wykazać, że ma interes prawny. Tymczasem najemca nie pozostaje w żadnych stosunkach ze wspólnotą 

mieszkaniową, co przesądza o tym ,iż nie ma on interesu prawnego. 

 

Sąd Okręgowy w Szczecinie powództwo o stwierdzenie nieważności i uchylenie uchwały wytoczone przez najemcę 

lokalu oddalił. Powód nie jest właścicielem lokalu lecz jedynie jego najemca i występuje z powództwem przeciwko 

uchwale wspólnoty mieszkaniowej. Art. 25 stanowi że właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu 

jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego 

zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy.. Dokonując wykładni omawianego 

przepisu sąd uznał, ,że jedynym uprawnionym podmiotem do wystąpienia z roszczeniem o „uchylenie’ uchwały jest 

właściciel, uprawnienie takie nie przysługuje najemcy lokalu Powód zgłosił jeszcze powództwa alternatywne o 

ustalenie w oparciu o art. 189 k.p.c. ,który to przepis stanowi ,że powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub 

nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny. Ocenę zasadności takiego roszczenia należy 

zacząć od zbadania czy powód ma interes prawny. Sąd nie znalazł podstaw aby kwestionować co do zasady 

uprawnienie najemcy lokalu do wzruszania uchwał wspólnoty mieszkaniowej w drodze powództwa z art. 189 k.p.c. 

Jednak sąd doszedł do wniosku ,że skoro pomiędzy powodem, a wspólnotą nie ma żadnych rozliczeń to powód nie ma 

interesu w rozumieniu art. 189 k.p.c. w ustaleniu nieważności uchwały. Powód, jako najemca w żaden sposób się nie 

rozlicza ze wspólnotą mieszkaniową, wpłat dokonuje na rzecz właściciela lokalu. Powód nie pozostaje w żadnych 

stosunkach ze wspólnotą, co przesądza o tym ,iż nie ma on interesu prawnego w żądaniu ustalenia nieważności 



uchwały. Najemca zaskarżył wyrok jednak Sąd Apelacyjny w Szczecinie uznał, że apelacja jest bezzasadna uznając 

argumentację sądu okręgowego za trafną.   

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie sygn.akt I ACa 710/13 

 


