
 

 

ZMIANA ZASAD GŁOSOWANIA NAD UCHWAŁAMI  

 

            Formą podejmowania decyzji przekraczających zwykły zarząd są w dużej wspólnocie 

mieszkaniowej uchwały, które są podejmowane bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego 

zbierania głosów przez zarząd. Uchwała może być też wynikiem głosów oddanych częściowo na 

zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania. Co do zasady uchwały zapadają 

większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów ale ustawa o własności 

lokali przewiduje, że w pewnych wypadkach na każdego właściciela może przypadać jeden głos 

niezależnie od wielkości udziału w nieruchomości wspólnej.  

 

Z głosowaniem 1 właściciel 1 głos możemy mieć do czynienia gdy : 

 

1. w uchwale podjętej większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów lub w 

umowie postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos (art.23 

pkt 2 ustawy o własności lokali) 

 

2. jeżeli suma udziałów w nieruchomości wspólnej nie jest równa 1, a z żądaniem wystąpili 

właściciele lokali posiadający łącznie co najmniej 1/5 udziałów w nieruchomości wspólnej (art.23 pkt 

2a ustawy o własności lokali) 

 

3. większość udziałów należy do jednego właściciela,  a z żądaniem wystąpili właściciele lokali 

posiadający łącznie co najmniej 1/5 udziałów w nieruchomości wspólnej (art.23 pkt 2a ustawy o 

własności lokali) 

 

Zgodnie z ustawą o własności lokali tylko art.23 pkt 2 ustawy umożliwia przyjęcia głosowania w 

trybie jeden właściciel jeden głos w drodze uchwały. W innych przypadkach nie podejmuje się 

uchwały tylko przepis uzależnia głosowania w trybie jeden właściciel jeden głos od żądania 

właścicieli posiadających łącznie 1/5 udziałów w nieruchomości wspólnej oraz zaistnienie 

określonych warunków, tj. sytuacji gdy suma udziałów nie jest równa 1 lub sytuacji gdy większość 

udziałów należy do jednego właściciela albo gdy oba ostatnie warunki spełnione są łącznie. Jeżeli 

żądanie głosowania w ten właśnie sposób zostanie zgłoszone to takie głosowanie następuje 

automatycznie i nie ma potrzeby podejmowania w tej materii dodatkowej uchwały (wyrok Sądu 

Apelacyjnego w Warszawie z 22.09.2005 roku sygn.akt I ACa, 195/05).  

 

Większość udziałów należy do jednego właściciela 

Z sytuacją gdy większość udziałów należy do jednego właściciela mamy do czynienia gdy pierwotny 

właściciel gmina lub deweloper zbywa lokale i przez pewien okres jest właścicielem większościowym, 

tz. ma ponad  połowę udziałów w nieruchomości wspólnej. Taki właściciel w związku z tym, że 

dysponuje większością udziałów mógłby przegłosować każdą uchwałę. Aby temu zapobiec przepisy 

umożliwiają właścicielom mniejszościowym przyjęcie zasady, że na każdego właściciela przypada 

jeden głos. W związku z pojęciem właściciela większościowego warto zwrócić uwagę na wyrok Sądu 

Apelacyjnego w Warszawie z dnia 07.02.2007 roku sygn. I ACa 1033/06, w którym sąd uznał, że 

jeżeli we wspólnocie mieszkaniowej istnieją dwaj powiązani ze sobą właściciele to, mimo, że żaden z 

nich nie posiada większości udziałów ale razem taką większość posiadają wspólnota mieszkaniowa 

może podjąć uchwałę jeden właściciel jeden głos. W przedmiotowej wspólnocie mieszkaniowej 

większość udziałów związanych z lokalami należała do dwóch powiązanych ze sobą spółek. Żadna ze 

spółek nie miała więcej niż 50% jednak razem stanowiły właściciela dominującego. Sąd ustalił, że 

obie spółki mają identyczny skład udziałowców, a nawet ich zarządy miały taki sam skład.  

 

Suma udziałów nie jest równa 1 

Udział właścicieli samodzielnych lokali w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi 

powierzchni użytkowej tych lokali wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej 

powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Suma 

udziałów nie będzie równa 1 albo w przypadku błędów w obliczaniu ułamków związanych z danymi 

lokalami przy ich wyodrębnianiu albo w związku z faktem, że lokale wyodrębniano pod rządami 

różnych przepisów. Należy zwrócić uwagę, że udział związany z lokalem jest przypisywany do lokalu 

w chwili jego wyodrębnienia i podlega wpisowi w księdze wieczystej. Wystarczy więc analiza działu 

II księgi wieczystej nieruchomości wspólnej aby uzyskać zestawienie wszystkich ułamków 



związanych z lokalami w budynku i sprawdzić czy suma udziałów jest równa 1. Jeżeli suma udziałów 

nie jest równa 1 wspólnota mieszkaniowa powinna podjąć kroki w celu aktualizacji wysokości 

udziałów.  

 

Jeden właściciel ma zawsze jeden głos 

W związku z zasadą głosowania, że na każdego właściciela przypada jeden głos istniały w praktyce 

wątpliwości jak traktować właścicieli, którzy byli właścicielami na przykład dwóch lokali. Możliwe 

były dwie interpretacje. Zgodnie z pierwszą jeśli właściciel ma więcej niż jeden lokal, to przypada mu 

tyle głosów ile ma lokali. Zgodnie z drugą interpretacją wspomniany sposób liczenia głosów należy 

rozumieć ściśle zatem jeden właściciel może mieć zawsze tylko jeden głos. Wątpliwości te 

rozstrzygnął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26.04.2006 roku sygn. akt II CSK 47/06, który 

stwierdził, że przewidziany w  ustawie o własności lokali sposób głosowania według zasady, iż 

na każdego właściciela przypada jeden głos oznacza, że większość głosów obliczana jest według 

liczby właścicieli, którzy oddali głos za uchwałą niezależnie od tego ile lokali w nieruchomości 

stanowi ich własność.   

 

Trwała zmiana zasad głosowania 

Zarówno podjęcie uchwały w sprawie głosowania 1 właściciel 1 głos jak i żądanie głosowania w tym 

trybie jako wyjątek od zasady głosowania we wspólnocie mieszkaniowej według wielkości udziałów 

powinno nastąpić na początku zebrania lub przed podjęciem określonej uchwały jeżeli ma dotyczyć 

tylko jednej uchwały. Jeżeli właściciele chcą natomiast trwałej zmiany zasad głosowania we 

wspólnocie mieszkaniowej powinni tak jak wskazuje im art.23 ust 2 określić ją w umowie. 

Właściciele lokali nie muszą przy tym ograniczać się tylko do zmiany zasad głosowania gdyż zgodnie 

z art.18 ust 1 mogą w umowie zawartej w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu 

nieruchomością wspólną odmiennie niż przewiduje to ustawa o własności lokali.  

 

Pełnomocnictwo do zamiany sposobu głosowania 

Właściciel lokalu, który nie może osobiście dokonać pewnej czynności może upoważnić do tego inną 

osobę, która dokona danej czynności w imieniu i na rzecz mocodawcy. Zatem żeby głosować na 

zebraniach wspólnoty mieszkaniowej nie trzeba być osobiście obecnym na zebraniu. Podejmowanie 

decyzji (głosowanie) można powierzyć pełnomocnikowi. Do podejmowania czynności 

przekraczających zwykły zarząd potrzebne jest pełnomocnictwo szczególne. Pełnomocnictwo 

szczególne może być pełnomocnictwem rodzajowym, czyli upoważnieniem do dokonywania 

czynności prawnych określonego rodzaju lub pełnomocnictwem szczegółowym upoważniającym do 

dokonania jednorazowo konkretnej czynności. Zamiana sposobu głosowania na system jeden 

właściciel jeden głos należy do spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu zatem do podjęcia 

uchwały w takiej kwestii potrzebne jest pełnomocnictwo szczególne. Stanowisko to potwierdził Sąd 

Najwyższy w wyroku z 15.10.2002 r sygn. II CKN 479/00.  

 

1 właściciel 1 glos w małej wspólnocie mieszkaniowej  

Mała wspólnota mieszkaniowa zarządzana jest na podstawie przepisów kodeksu cywilnego o 

współwłasności. W takiej wspólnocie nie ma uchwał i całej procedury ich podejmowania i 

zaskarżania. Nie ma też obowiązku zwoływania zebrań nawet tych rocznych. Nie ma też zarządu. 

Każdy z właścicieli zarządza nieruchomością, a właściciele odejmują decyzje w formie zgody na ich 

dokonanie. Jak wynika z uregulowań kodeksu cywilnego do czynności zwykłego zarządu potrzebna 

jest zgoda większości współwłaścicieli liczona według wielkości udziałów. W braku takiej zgody 

każdy ze współwłaścicieli może żądać upoważnienia sądowego do dokonania czynności. Do 

czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich 

współwłaścicieli (jednomyślność). W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą, 

co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel 

zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli. Skoro mała wspólnota 

mieszkaniowa nie jest zarządzana na podstawie ustawy o własności lokali to nie stosuje się instytucji 

w tej ustawie zawartych w tym głosowania 1 właściciel 1 głos. Jednak zgodnie z art.18 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. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 7.10.2009 r. sygn. III CZP 60/09 zasada ta ma 

zastosowanie również do małych wspólnot mieszkaniowych. Zatem możliwe jest w drodze umowy 

zawartej pomiędzy wszystkimi właścicielami lokali w formie aktu notarialnego wprowadzenie do 

małej wspólnoty mieszkaniowej zasad zarządzania obowiązujących w dużej wspólnocie 

mieszkaniowej, a w konsekwencji głosowania 1 właściciel 1 głos. 



  



 

Załącznik nr 1 

 

Warszawa dnia 05.07.2016 roku  

 

 

Do Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej 

Dolina nr 1 w Warszawie  

 

Wniosek o zmianę zasad głosowania nad uchwałami właścicieli 

 

W związku z art. 23 ust 2a ustawy o własności lokali właściciele lokali niżej podpisani, posiadający 

łącznie ponad 1/5 udziałów w nieruchomości wspólnej Dolina nr 1 w Warszawie, w której większość 

udziałów należy do jednego właściciela, tj. Inwest Pro Sp. z oo. z siedzibą w Warszawie żądamy 

przeprowadzenia głosowania według zasady, że na każdego właściciela przypada jeden głos 

niezależnie od wielkości udziału w nieruchomości wspólnej we wszystkich głosowaniach nad 

uchwałami na zebraniu w dniu 10.7.2016 roku.  

 

 

 

Załącznik nr 2 

 

 

 

UCHWAŁA Nr …./2016 

 właścicieli lokali budynku przy ulicy Dolina nr 1 w Warszawie 

z dnia 06.08.2016  

w sprawie wprowadzenia głosowania według zasady że na każdego właściciela przypada jeden 

głos. 

   

W związku z art. 23 ust 2 ustawy o własności lokali właściciele lokali postanawiają, że glosowanie 

nad uchwałami głosowanymi na zebraniu w dniu 10.7.2016 roku odbywać się będzie według zasady, 

że na każdego właściciela przypada jeden głos niezależnie od wielkości udziału w nieruchomości 

wspólnej 

 

  

  



Załącznik nr 3 

ORZECZNICTWO 

 

Skutki błędnie podjętej uchwały 1 właściciel 1 głos  

 

Podjęcie uchwały, że na każdego właściciela przypada jeden głos wymaga większości głosów 

właścicieli liczonej według wielkości udziałów, a brak takiej większości skutkuje tym, że uchwałę 

uznaje się za nieistniejącą. Zatem wszystkie kolejne uchwały na danym zebraniu podejmowane 

według nieuchwalonej zasady trzeba uznać za nieistniejące. 

 

We wspólnocie mieszkaniowej odbyło się zebranie właścicieli lokali na którym obecni byli 

właściciele lokali, których suma udziałów w nieruchomości wspólnej nie przekraczała 50%. Mimo 

tego na zebrania podjęto kilka uchwał, spośród których uchwała przewidywała, że obecni właściciele 

lokali będą głosowali w ten sposób, że na każdego właściciela lokalu przypada jeden głos. Według tej 

metody głosowania podejmowano podczas zebrania wszystkie decyzje. W toku zebrania obecni 

właściciele lokali podjęli również uchwałę, w której ustalili również stawki zaliczek na poczet 

należności za energię cieplną, zimną wodę, odprowadzanie nieczystości płynnych, wywóz śmieci oraz 

na fundusz remontowy i koszty zarządzania nieruchomością. Pozwani nie uiszczali uchwalonych 

zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną więc Wspólnota Mieszkaniowa wnosiła sprawę 

do sądu. Pozwani kwestionowali swój obowiązek zapłaty twierdząc, że stawki tych zaliczek zostały 

przyjęte na podstawie uchwał podjętych niezgodnie z prawem. Zdaniem sądu członkowie wspólnoty 

mieli rację.  Stosownie do treści art. 23 ust. 2 ustawy o własności lokali uchwały właścicieli lokali 

zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów, chyba że w 

umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że w określonej sprawie na każdego 

właściciela przypada jeden głos. Z treści tego przepisu wynika, że metoda głosowania polegająca na 

przyjęciu, że na każdego właściciela przypada jeden głos jest wyjątkiem od zasady, że większość 

głosów właścicieli lokali, liczy się według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej. Z uwagi na 

tę wyjątkowość ustawodawca przewidział, że aby posłużyć się tą metodą można wyłącznie w 

określonej, ustalonej przez właścicieli lokali sprawie. Właściciele lokali na zebraniu przyjęli, że tą 

metodą będą oddawali głosy we wszystkich sprawach, które zostały przewidziane w porządku obrad. 

Ponadto decyzję o przyjęciu tej metody głosowania również podjęli zgodnie z regułą, że na każdego 

właściciela przypada jeden głos. Zdaniem Sądu ustanowienie we wspólnocie mieszkaniowej zasady 

głosowania wszystkich uchwał według reguły "jeden właściciel - jeden głos" jest niedopuszczalne, a 

uchwała przewidująca taką zasadę jest nieważna. Stanowisko takie wyraził także Sąd Najwyższy w 

wyroku z dnia 10 lipca 2009 roku wydanym w sprawie sygn. akt II CSK 83/09. Biorąc pod uwagę to 

stanowisko stwierdzić należy, że jeżeli głosowanie na zebraniu wspólnoty odbywało się według 

wspomnianej zasady, bez podjęcia specjalnej uchwały większości głosów, liczoną według wielkości 

udziałów właścicieli lokali, to podjętą w taki sposób uchwałę trzeba uznać za nieistniejącą. Jak ustalił 

sąd podczas zebrania obecni byli właściciele 48,46 % udziałów w nieruchomości wspólnej. Tak więc 

podejmowane podczas tego zebrania uchwały nie mogą być uznane za istniejące. O nieistniejącej 

uchwale wspólnoty mieszkaniowej może być mowa tylko w razie szczególnie drastycznych uchybień, 

jakich dopuszczono się przy jej podejmowaniu, a przykładem tego jest podjęcie uchwały bez 

wymaganego quorum lub bez wymaganej prawem większości głosów (wyrok Sądu Najwyższego z 

dnia 23 lutego 2006 roku wydany w sprawie sygn. akt I CK 336/05). Dochodzone w niniejszej sprawie 

należności nie mają swojej podstawy prawnej, bowiem stawki wg których je naliczono zostały 

wskazane w uchwale, którą należy uważać za nieistniejącą. To ustalenie pozwala na negatywną ocenę 

żądania powódki. Fakt oddalenia powództwa w niniejszej sprawie nie zwalnia pozwanych z 

obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 ustawy o własności lokali uczestniczenia w kosztach zarządu, 

jednakże wymagana jest jego konkretyzacja poprzez ważne podjęcie uchwały określającej stawki 

zaliczek. 

Wyrok Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z dnia 03.12.2013 roku sygn.akt I C 748/13 

 

 

Załącznik nr 4 

Ilość lokali a ilość głosów  

 

Sposób głosowania według zasady, iż na każdego właściciela przypada jeden głos oznacza, że 

większość głosów obliczana jest według liczby właścicieli, którzy oddali głos za uchwałą 

niezależnie od tego ile lokali w nieruchomości stanowi ich własność.  



Ustawa o własności lokali przewiduje, że w niektórych sytuacjach można wprowadzić zasadę, iż 

na każdego właściciela przypada jeden głos (art. 23 ust. 2a). Na tle tego przepisu powstały poważne 

wątpliwości interpretacyjne gdyż możliwe były dwie interpretacje tego przepisu. Zgodnie z pierwszą 

ten specjalny system liczenia głosów polega na tym, że jeśli właściciel ma więcej niż jeden lokal, to 

przypada mu tyle głosów ile ma lokali. Zgodnie z drugą interpretacją wspomniany przepis należy 

rozumieć ściśle zatem jeden właściciel może mieć zawsze tylko jeden głos. Wątpliwości te 

rozstrzygnął Sąd Najwyższy, który stwierdził, że przewidziany w art. 23 ust. 2a ustawy o własności 

lokali sposób głosowania według zasady, iż na każdego właściciela przypada jeden głos oznacza, że 

większość głosów obliczana jest według liczby właścicieli, którzy oddali głos za uchwałą niezależnie 

od tego ile lokali w nieruchomości stanowi ich własność.  

Wyrok Sadu Najwyższego z dnia 26.04.2006 roku., sygn. akt II CSK 47/06. 

 

Załącznik nr 5 

 

Wielkość udziałów według księgi wieczystej 

 

Jedyną podstawą określenia wielkości udziałów jest treść wpisów ujawnionych w księdze wieczystej 

prowadzonej dla nieruchomości wspólne 

 

Właściciel lokalu wniósł o uchylenie jako niezgodnych z przepisami prawa uchwał wspólnoty 

mieszkaniowej. Wskazał, że niezgodnie z prawem w przyjęto sposób liczenia głosów według zasady 

„1 właściciel – 1 głos”. Taki tryb liczenia głosów był w ocenie powoda nieuzasadniony bowiem suma 

udziałów w nieruchomości wspólnej jest równa jedności, w związku z czym zmiana sposobu 

głosowania stała w sprzeczności z treścią art. 23 ust. 2 i 2a ustawy o własności lokali. Sąd uznał 

jednak, że roszczenie o uchylenie uchwał wspólnoty mieszkaniowej było bezzasadne. Spór w 

niniejszej sprawie sprowadzał się do kwestii wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej tj. czy 

udziały równają się jeden, jak twierdziła strona powodowa, czy też nie, jak twierdziła strona pozwana 

wywodząc z tego stanowiska prawo do zmiany zasady głosowania nad uchwałami. Zgodnie z treścią 

art. 23 ust. 2a ustawy o własności lokali głosowanie według zasady „jeden właściciel - jeden głos” 

wprowadzane może być tam, gdzie suma udziałów nie jest równa „1”, i tam, gdzie jeden właściciel 

posiada większość udziałów (lub gdy obie te okoliczności występują naraz), na każde żądanie 

właścicieli lokali posiadających łącznie co najmniej 1/5 udziałów w nieruchomości wspólnej.  Sąd 

zbadał treść wpisów ujawnionych w księdze wieczystej. Z treści księgi wieczystej wynika ponad 

wszelką wątpliwość, że suma udziałów właścicieli lokali w nieruchomości nie jest równa „1”.  

Podstawą do ustalenia wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej nie może być „Lista właścicieli 

lokali z udziałami” wykorzystywana podczas zebrań wspólnoty. Podstawy takiej nie stanowi również 

informacja pochodząca z rejestru gruntów. Jedyną podstawą dla określenia wielkości udziałów w 

nieruchomości wspólnej jest treść wpisów ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej dla 

nieruchomości wspólnej. Powyższe ustalenie oraz dowód w postaci wniosku właścicieli lokali, 

posiadających łącznie ponad 1/5 części w nieruchomości wspólnej, którzy opowiedzieli się za zmianą 

sposobu głosowania, poprzez głosowanie w trybie „jeden właściciel – jeden głos” potwierdza, że do 

zmiany sposobu głosowania spełnione zostały wymagane ustawą przesłanki. 

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 29.09.2014 roku sygn.akt XVI GC 441/14  

 

Załącznik nr 6 

Sposób zmiany trybu głosowania  

 

Jeżeli większość udziałów w nieruchomości wspólnej należy do jednego właściciela głosowanie 

według zasady, że na każdego właściciela przypada jeden głos, wprowadza się na każde żądanie 

właścicieli lokali posiadających łącznie co najmniej 1/5 udziałów w nieruchomości wspólnej. 

Niewątpliwie prawidłowa kolejności działań winna być taka, iż żądanie powinno zostać zgłoszone 

(zebrane podpisy)  przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą Jednak nadmierny formalizm 

w stosowaniu przepisów ustawy o własności lokali jest niewskazany, gdyż może powodować 

unicestwienie celu, którego realizacji mają one służyć, czyli zapewnienia sprawnego, zgodnego z 

wolą większości zarządzania nieruchomością wspólną. Zatem przepisy ustawy o własności lokali 

natury proceduralnej mogą być podstawą uchylenia uchwały tylko w sytuacji kiedy zostanie 

wykazane, że ich naruszenie miało znaczenie dla treści podejmowanej uchwały, tz. inny byłby wynik 

głosowania 

 



W przedmiotowej sprawie głosowanie nad uchwałą odbyło się według zasady, że na 1 właściciela 

przypada 1 głos. Żądanie, aby glosowanie nad w/w uchwałą odbyło się w ten sposób, zostało 

zgłoszone przez członków Wspólnoty pisemnie, jednocześnie z głosowaniem nad zaskarżoną uchwałą. 

Gmina podniosła naruszenie procedury gdyż żądanie głosowania odbywało się łącznie z głosowaniem 

nad uchwałą. Tymczasem najpierw należało zebrać podpisy pod żądaniem głosowania 1 właściciel 1 

glos a dopiero następnie przy uzbieraniu dostatecznej liczby podpisów należało głosować w tym trybie 

nad uchwalą.  Sąd Okręgowy wskazał, że w orzecznictwie utrwalił się pogląd, iż zarzuty formalne 

dotyczące procedury podjęcia uchwały mogą stanowić podstawę uchylenia uchwały tylko wówczas, 

gdy zarzucana wadliwość miała lub mogła mieć wpływ na treść uchwały. Wobec posiadania przez 

gminę większości udziałów w nieruchomości wspólnej, istniały przesłanki do wprowadzenia 

głosowania tym sposobem nad zaskarżoną uchwałą, a w żądaniu jego wprowadzenia materia, której 

głosowanie miało dotyczyć została dokładnie wskazana. Właściciele wyodrębnionych lokali znali 

treść zaskarżonej uchwały i doskonale wiedzieli czego głosowanie dotyczy. Ich stanowisko odnośnie 

zmiany dotychczasowego administratora było jednoznaczne. Dlatego w sytuacji, kiedy za zaskarżoną 

uchwałą głosowała większość współwłaścicieli (nie liczona większością udziałów) nie ma żadnych 

przekonujących podstaw do wnioskowania, że wskazywane przez powódkę uchybienie formalne, 

miało znaczenie dla treści uchwały tj. spowodowało, iż treść uchwały jest niezgodna z przepisami 

prawa lub umową właścicieli lokali albo narusza zasady prawidłowego zrządzania nieruchomością 

wspólną lub w inny sposób narusza interesy jednego spośród właścicieli lokali. Nadmiernie 

sformalizowana interpretacja przepisów dotyczących działania wspólnoty mieszkaniowej mogłaby 

prowadzić do istotnego ograniczenia właścicieli lokali w wykonywaniu prawa własności, albo wręcz 

do paraliżu ich czynności, w tym przypadku z uwagi na posiadanie przez powódkę większości 

udziałów w nieruchomości wspólnej. Istotne jest jednak to, czy mimo uchybienia przepisom 

proceduralnym ustawy lub statutu, osiągnięty został cel, którego realizacji one służą. W niniejszej 

sprawie cel regulacji zawartej w art. 23 ust. 2a u.w.l., czyli zapewnienie realnego wpływu na 

zarządzanie nieruchomością mniejszości właścicieli, został osiągnięty, chociaż zgłoszenie żądania 

głosowania nad zaskarżoną uchwałą według zasady, że na 1 właściciela przypada 1 głos, nie w pełni 

odpowiadało wymogom formalnym. Sąd Okręgowy uznał więc, że nie zachodzą podstawy do 

uchylenia zaskarżonej uchwały. Gmina wniosła apelację jednak Sąd Apelacyjny w Katowicach uznał, 

że apelacja była niezasadna. W orzecznictwie zgodnie przyjmuje się, że przepisy ustawy o własności 

lokali natury proceduralnej mogą być podstawą uchylenia uchwały właścicieli lokali tylko w sytuacji 

kiedy zostanie wykazane, że ich naruszenie miało znaczenie dla treści uchwały tj. spowodowało, iż 

treść uchwały jest niezgodna z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo narusza zasady 

prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza interesy jednego 

spośród właścicieli lokali.  Skarżąca powoływała się na fakt, iż głosowanie nad przyjęciem zasady, że 

na każdego właściciela przypada jeden głos oraz nad projektem przedmiotowej uchwały miało miejsce 

równocześnie, podczas indywidualnego zbierania głosów podnosząc, że to naruszenie art. 23 ust. 2a 

ustawy o własności lokali miało wpływ na wynik głosowania nad ową uchwałą. Niewątpliwie 

prawidłowa kolejności działań winna być taka, iż uchwała w przedmiocie sposobu liczenia większości 

głosów (według udziałów, czy według zasady że w określonej sprawie na każdego właściciela 

przypada jeden głos) powinna była zostać podjęta przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą. 

Sąd pierwszej instancji prawidłowo uznał, że poddanie pod głosowanie jednocześnie obu 

wymienionych uchwał stanowiło uchybienie formalne. Nadmierny formalizm w stosowaniu przepisów 

ustawy o własności lokali jest niewskazany, gdyż może powodować unicestwienie celu, którego 

realizacji mają one służyć, czyli zapewnienia właścicielom sprawnego, zgodnego z wolą większości, 

prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną. Taka wykładnia i sposób interpretacji przepisów 

wymienionej ustawy wskazywana jest w judykaturze i doktrynie jako prawidłowa i pożądana.  

Uchwała o zmianie sposobu głosowania dokładnie określała, głosowania nad jaką uchwałą zmiana ma 

dotyczyć. Mimo, iż właściciele oddawali w formie pisemnej kolejno głos w sprawie pierwszej 

uchwały i drugiej uchwały to jednak każde z tych głosowań miało charakter autonomiczny. Jeśli 

zdecydowana większość właścicieli oddała głos za wymienionym szczególnym trybem głosowania w 

sprawie zaskarżonej uchwały, a równocześnie poparła tę uchwałę w głosowaniu nad nią, to nie sposób 

obronić tezy, jakoby wynik głosowania nad uchwałą był inny, gdyby przedmiotowe głosowania 

zostały przeprowadzone jedno po drugim (jak formalnie powinno było mieć miejsce), a nie w tym 

samym czasie. 

wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 22.01.2015 roku sygn.akt I ACa 851/14. 

 

 

 

 



Załącznik nr 7 

Określenia sposobu zarządu a głosowanie 1 właściciel 1 głos  

 

Wspólnota mieszkaniowa ma dowolność określenia sposobu zarządu nieruchomością wspólną i 

nie musi kierować się uregulowaniami ustawowymi pod warunkiem, że ustalenia umowne 

mieszczą się w granicach wyznaczonych przez art. 25 ust. 1 ustawy o własności lokali. Jednak  

 

Właściciele lokali zawarli w formie aktu notarialnego umowę określającą sposób zarządu 

nieruchomością wspólną. Sąd uznał, że wola właścicieli lokali ma pierwszeństwo przed regulacjami 

dotyczącymi sprawowania zarządu zawartymi w ustawie o własności lokali, gdyż zgodnie z art. 18 ust. 

3 ustawy o własności lokali dopiero w razie braku określenia sposobu zarządu w umowie właścicieli 

lokali zawartej w formie aktu notarialnego, lub w uchwale zaprotokołowanej przez notariusza, 

obowiązują zasady określone w rozdziale 4 ustawy o własności lokali. Nie ma ustawowego zakazu 

podjęcia na podstawie art. 18 ustawy o własności lokali uchwały, którą właściciele lokali tworzący 

wspólnotę mies+zkaniową zdecydują o wyłączeniu metody głosowania w ten sposób, że jeden 

właściciel ma jeden głos. Zdaniem Sądu okręgowego, trudno doszukiwać się w kwestionowanym 

przez powodów postanowieniu naruszenia zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną, 

czy innego sposobu naruszenia interesów powodów, jako właścicieli tworzących pozwaną.  

Powodowie wnieśli apelację, a Sąd Apelacyjny w Katowicach uznał, że apelacja zasługuje na 

uwzględnienie. Sąd zakwestionował możliwość wyłączenia głosowania jeden właściciel jeden głos. 

Stanowisko Sądu Okręgowego w tym przedmiocie nie uwzględnia tego, że w art. 23 ust. 2a ustawy o 

własności lokali ustawodawca gwarantuje określonej mniejszości, reprezentującej co najmniej 1/5 

udziałów w nieruchomości wspólnej, gdy większość udziałów w nieruchomości wspólnej należy do 

jednego właściciela, możliwość głosowania w ten sposób, że na jednego właściciela przypada jeden 

głos, jeśli tego zażąda opisana w tym przepisie mniejszość.. Głosowanie tym sposobem stanowi 

odstępstwo od zasady, że uchwały zapadają większością głosów właścicieli, liczoną według wielkości 

udziałów. Takie wyłączenie woli ustawodawcy prowadziłoby do niezrealizowania celu ustawy. 

Prowadzi to do wniosku, że art. 23 ust. 2a ustawy o własności lokali nie jest przepisem 

dyspozytywnym, którego stosowanie zależy od woli stron. Przeciwnie, jest to przepis bezwzględnie 

obowiązujący (bezwzględnego stosowania). Tym samym nie jest możliwe wyłączenie jego stosowania 

uchwałą. 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach  sygn..akt V ACa 212/13  

 

Załącznik nr 8 

 

 

Właściciele powiązani a głosowanie 1 właściciel 1 głos 

 

Jeżeli we wspólnocie mieszkaniowej istnieją dwaj powiązani ze sobą właściciele to, mimo, że żaden z 

nich nie posiada większości udziałów ale razem taką większość posiadają wspólnota może podjąć 

uchwałę jeden właściciel jeden głos.  

 

Zgodnie z art. 23 ustawy o własności lokali uchwały we wspólnocie zapadają większością głosów 

właścicieli lokali liczoną według wielkości udziałów. Jeżeli jednak większość udziałów należy do 

„jednego właściciela”, na każde żądanie właścicieli posiadających łącznie, co najmniej jedną piątą 

udziałów w nieruchomości wspólnej wprowadza się głosowanie według zasady, że na każdego 

właściciela przypada jeden głos. W przedmiotowej sprawie spór powstał na tle rozumienia użytego w 

przepisie pojęcia „jednego właściciela”. Bowiem we wspólnocie mieszkaniowej większość lokali 

należała do dwóch powiązanych ze sobą spółek. Żadna ze spółek nie miała więcej niż 50% jednak 

razem stanowiły właściciela dominującego. Mniejszościowi właściciele uznali, że te dwie spółki to 

jeden właściciel i wspólnota zastosowała głosowanie według zasady jeden właściciel - jeden głos. 

Warto zaznaczyć, że obie spółki mają identyczny skład udziałowców, co więcej, ich zarządy były 

identyczne. Zachodziła więc sytuacja dominacji podporządkowania spółek (przewidziana w art. 4 ust. 

1 pkt 4 lit. d kodeksu spółek handlowych). Jedna z tak przegłosowanych spółek zaskarżyła jednak 

uchwałę do sądu. Sąd okręgowy oddalił żądanie, uznając, iż udziały obu spółek należy łączyć, bo 

inaczej sens ochrony mniejszościowych właścicieli byłby zniweczony. Sąd Apelacyjny podzielił tę 

argumentację. Uznał, że przy tak daleko idącym powiązaniu właścicieli ich udziały na użytek 

głosowania we wspólnocie należy łączyć  Jest to bardzo ważne orzeczenie gdyż powiązani 

właściciele, posiadający większość udziałów we wspólnocie, nie będą mogli narzucić pozostałym 

swojej woli. Zagwarantuje to głosowanie według zasady jeden głos na jednego właściciela 



Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie sygn.akt  I ACa 1033/06.  

 


