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Jak możemy Państwu pomóc w wygraniu sprawy

Jednym z najpoważniejszych problemów, z jakim spotykają się wspólnoty mieszkaniowe 
(zwłaszcza w nowych budynkach), jest dochodzenie roszczeń od dewelopera za wady 
fizyczne budynku. Koszty napraw źle wykonanego garażu podziemnego bądź wadliwych 
tarasów sięgają nawet kilku milionów złotych. Koszty te musi ponieść albo deweloper albo 
mieszkańcy – innego wyjścia nie ma.

Podjęcie decyzji w kwestii dochodzenia roszczeń od dewelopera wymaga przeprowadzenia 
szczególnie wnikliwej diagnozy problemu, zarówno od strony prawnej jak i technicznej. 

Kancelaria Woźniak Legal posiada szerokie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń 
od deweloperów i z powodzeniem prowadzi szereg postępowań sądowych w tym zakresie. 

Przygotowaliśmy niniejszy poradnik, aby podzielić się z Państwem naszymi doświadczeniami 
oraz pomóc Państwu w podjęciu trafnych decyzji.

Mamy nadzieję, że poniższe wyjaśnienia dadzą Państwu obraz tego, jak powinna wyglądać 
gospodarka wspólnoty i jak powinna postępować wspólnota w przypadku pojawienia się 
roszczeń wobec dewelopera bądź innych podmiotów.
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filip.kowalczyk@wozniaklegal.com
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1. Czy można dochodzić odszkodowania od 
dewelopera za wady fizyczne budynku w 
przypadku, gdy minęło 10 lat od sprzedaży 
lokali?

2. Czy wspólnota mieszkaniowa jest 
osobą prawną?

Tak, można dochodzić roszczeń 
odszkodowawczych od dewelopera, nawet 
jeśli od sprzedaży lokali minęło 10 lat, gdyż 
10-letni termin przedawnienia należy liczyć 
od daty wady, nie zaś od daty nabycia lokalu. 

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 22 
listopada 2013 r., sygn. akt III CZP 72/13, 
potwierdził powyższą tezę. Wskazał, że 
10-letni termin przedawnienia należy liczyć 
od daty wykrycia wady powodującej szkodę. 
Wówczas podstawą roszczeń przeciwko 
deweloperom jest art. 471 Kodeksu 
cywilnego, który przewiduje 10-letni okres 
dochodzenia roszczeń.

W praktyce oznacza to, że nawet po latach 
od zakończenia budowy budynku, można 
domagać się odszkodowania z tytułu 
nienależytego wykonania robót budowlanych. 
Istotny jest bowiem moment powstania 
szkody. Jeżeli istnieje wada budynku 
nie powodująca szkody, to termin 
przedawnienia jeszcze nie biegnie.

Uchwała Sądu Najwyższego zasługuje na 
aprobatę, gdyż często jest tak, że 
występowania wady nie da się stwierdzić 
w momencie zakończenia budowy budynku. 
Co więcej, z naszego doświadczenia wynika, 
że niektóre wady konstrukcyjne ujawniają się 
dopiero po wielu latach.

Wspólnota mieszkaniowa to ogół właścicieli, 
których lokale wchodzą w skład określonej 
nieruchomości.

Wspólnota mieszkaniowa jest podmiotem 
prawa cywilnego. Jako tzw. ułomna osoba 
prawna w rozumieniu art. 33(1) Kodeksu 
cywilnego, wspólnota może nabywać prawa 
i zaciągać zobowiązania tak jak inne 
podmioty prawa cywilnego. Z przepisów 
ustawy o własności lokali wyraźnie wynika 
ograniczenie zakresu zdolności prawnej 
wspólnoty mieszkaniowej do gospodarowania 
nieruchomością wspólną (którą, zgodnie 
z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 
1994 r. o własności lokali, stanowi grunt oraz 
części budynku i urządzenia, które nie służą 
wyłącznie do użytku właścicieli lokali). 
W rezultacie zdolność prawna wspólnoty 
mieszkaniowej została ograniczona do praw 
i obowiązków związanych z zarządzaniem 
(administrowaniem) nieruchomością wspólną.

W takim też zakresie wspólnota może 
nabywać prawa czy zaciągać zobowiązania.



Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 
1994 r. o własności lokali, wspólnota 
mieszkaniowa może nabywać prawa 
i zaciągać zobowiązania, pozywać i być 
pozywana.

Wspólnota mieszkaniowa powołana została 
do sprawowania zarządu nieruchomością 
wspólną i do tego ograniczają się jej 
uprawnienia, także w zakresie sądowego 
dochodzenia roszczeń. Oznacza to, 
że wspólnota nie będzie mogła dochodzić 
roszczeń wobec dewelopera za wady 
poszczególnych lokali, nawet jeżeli 
właściciele tych lokali dokonają cesji 
roszczeń na rzecz wspólnoty. Może 
natomiast dochodzić roszczeń związanych 
z wadami nieruchomości wspólnej (np. 
dziedzińca, klatek schodowych czy komór 
śmietnikowych).

3. Czy wspólnota mieszkaniowa może 
pozywać i być pozywana?

4. W jakich trybach mogą być dochodzone 
roszczenia wobec dewelopera za wady 
fizyczne budynku?

Takie roszczenia mogą być dochodzone 
w dwóch różnych trybach: 

a.  w trybie zwykłym przez samą wspólnotę 
– po uprzednim nabyciu wierzytelności 
od właścicieli lokali w drodze cesji albo 

b.  w trybie pozwu grupowego – przez 
właścicieli lokali.

Tryb zwykły to pozew wspólnoty. Taki pozew 
składałaby wspólnota w imieniu tych 
mieszkańców, którzy przelaliby na wspólnotę 
swoje roszczenia z rękojmi (lub roszczenia 
odszkodowawcze) przysługujące im 
przeciwko deweloperowi (cesja roszczeń).

Druga możliwość to pozew grupowy 
właścicieli lokali. Aby złożyć taki pozew, 
musiałaby się zebrać grupa minimum 10 
osób (w praktyce, im większa ilość osób, 
tym lepiej). Grupa musiałaby wybrać 
spośród siebie reprezentanta, który działałby 
na rzecz pozostałych członków grupy 
i występowałby formalnie w roli powoda. 
Wspólnota mieszkaniowa nie bierze udziału 
w sprawie.



5. Czy pozew grupowy jest skutecznym instrumentem dochodzenia roszczeń 
odszkodowawczych od dewelopera?

Tak, pozew grupowy jest niezwykle 
skutecznym instrumentem dochodzenia 
roszczeń od deweloperów. Jednakże, wybór 
trybu postępowania (tj. pozew wspólnoty 
czy pozew grupowy) zależeć będzie od 
konkretnych okoliczności faktycznych sprawy.

W ciągu kilku lat funkcjonowania ustawy 
o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu 
grupowym, zaczęła tworzyć się praktyka 
sądowa oraz orzecznictwo sądów 
apelacyjnych, które powinny mieć wpływ 
na dalsze usprawnienie postępowania 
w zakresie pozwów grupowych. 

Obecnie większość procesów przeciwko 
deweloperom toczy się na zasadzie cesji 
wierzytelności. Uchwałą z dnia 29 stycznia 
2014 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów 
utrwalił linię orzeczniczą, opowiadającą 
się za prawem wspólnoty mieszkaniowej 
do pozywania dewelopera za wady fizyczne 
sprzedanej nieruchomości, pod warunkiem, 
że właściciele lokali przeleją swoje 
roszczenia wobec dewelopera z tytułu 
rękojmi za wady fizyczne budynku 
na wspólnotę mieszkaniową. Niewątpliwie 
postępowanie prowadzone przez wspólnotę 
(po uprzednim nabyciu wierzytelności 
od właścicieli lokali w drodze cesji) ułatwia 
dochodzenie roszczeń od dewelopera, w ten 
sposób, że po stronie powodowej mamy 
jeden podmiot – wspólnotę mieszkaniową, 
zamiast kilku lub kilkunastu właścicieli lokali. 
Jednak jest też dużo kwestii 
problematycznych.

Po pierwsze, nie wszyscy mieszkańcy 
dokonują cesji – to stwarza problemy 
organizacyjne, zwłaszcza w przypadku 
przegrania procesu. Wtedy koszty procesu 
muszą być pokryte przez wspólnotę 
(przegrywającego) a – w przypadku roszczeń 
dotyczących wad budynku – koszty te mogą 
być spore.

Po drugie, wystąpienie z pozwem przeciwko 
deweloperowi wymaga podjęcia uchwał przez 
właścicieli lokali. 

Po trzecie, każdy z właścicieli może 
zaskarżyć uchwały wspólnoty dotyczące 
wystąpienia przez wspólnotę z pozwem 
przeciwko deweloperowi. Co wtedy? 
Nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. 

Postępowanie grupowe pozwala uniknąć 
wyżej wymienionych problemów, a ponadto 
pozwala na rozłożenie kosztów sądowych 
(np. kosztów opinii biegłego) 
na poszczególnych członków grupy.

Dodatkową zaletą postępowania grupowego 
jest niższa opłata sądowa. W przypadku 
pozwu grupowego wynosi ona 2% wartości 
przedmiotu sporu, zaś w przypadku pozwu 
wspólnoty opłata sądowa wynosi 5%.

Jak zostało wskazane powyżej (pkt. 4), 
aby złożyć pozew w postępowaniu 
grupowym, musi się zebrać grupa minimum 
10 osób (w praktyce, im większa ilość osób, 
tym lepiej). Grupa następnie wybiera spośród 
siebie reprezentanta, który działa na rzecz 
pozostałych członków grupy i występuje 
formalnie w roli powoda.



6.  Czy przed wszczęciem procesu przez 
wspólnotę należy podjąć jakieś uchwały?

7. Jakie mogą być podstawy 
dochodzenia roszczeń wobec 
dewelopera za wady fizyczne budynku?

Tak. Przed wszczęciem procesu przez 
wspólnotę, właściciele lokali powinni podjąć 
dwie uchwały. 

Pierwsza uchwała dotyczy wyrażenia zgody 
na nabycie w drodze umów cesji od 
właścicieli lokali do majątku wspólnoty 
mieszkaniowej roszczeń przysługujących 
właścicielom lokali w związku z wadami 
budynku.

Druga uchwała dotyczy wyrażenia zgody 
na dochodzenie przez wspólnotę 
mieszkaniową roszczeń przysługujących 
w związku z wadami nieruchomości wspólnej 
wobec dewelopera.

Obie czynności przekraczają zakres 
zwykłego zarządu i dlatego, na podstawie 
art. 22 ustawy o własności lokali, wymagane 
jest podjęcie stosownych uchwał.

Istnieją dwie podstawy dochodzenia roszczeń 
wobec dewelopera za wady fizyczne budynku.

Pierwszą podstawą jest instytucja rękojmi za 
wady fizyczne budynku (określona w art. 556 
i następnych k.c.). Polega ona na tym, że 
sprzedawca (deweloper) jest odpowiedzialny 
względem kupującego (właściciela lokalu), 
jeżeli rzecz sprzedana (nieruchomość wspólna) 
ma wadę zmniejszającą jej wartość lub 
użyteczność ze względu na cel w umowie 
oznaczony albo wynikający z okoliczności lub 
z przeznaczenia rzeczy. Wówczas, kupującemu 
przysługuje żądanie dokonania naprawy 
nieruchomości wspólnej. Może również żądać 
obniżenia ceny, za którą nabył lokal od 
dewelopera. Uprawnienia z tytułu rękojmi za 
wady fizyczne budynku wygasają po upływie 
trzech lat od dnia, kiedy kupujący objął lokal w 
posiadanie. Okres rękojmi zależy od daty 
zawarcia umowy z deweloperem. Jeżeli umowa 
została zawarta przed dniem 25 grudnia 2014 
r., wtedy zastosowanie znajdzie trzyletni okres 
rękojmi. W przypadku pozostałych umów, okres 
rękojmi wynosi 5 lat.

Kolejną podstawą jest odpowiedzialność 
odszkodowawcza (określona w art. 471 
i następnych k.c.). Kupującemu przysługuje 
roszczenie o zapłatę odszkodowania. Skoro 
obowiązkiem dewelopera jest dostarczenie 
nabywcy lokalu rzeczy wolnej od wad, 
pojawienie się wad i ich nieusunięcie przez 
dewelopera, stanowi nienależyte wykonanie tej 
umowy. Zgodnie z ugruntowanym 
stanowiskiem SN roszczenia te przysługują 
nabywcy lokalu bez względu na to, czy jego 
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
budynku wygasły, czy też nie. Jak zostało 
wskazane powyżej, okres przedawnienia 
takiego roszczenia odszkodowawczego wynosi 
10 lat od dnia wykrycia wady powodującej 
szkodę.



8. Jakie dowody powinna przedstawić 
wspólnota mieszkaniowa w sądzie?

Generalna zasada w postępowaniu sądowym 
jest taka, że już w pozwie należy przedstawić 
wszystkie znane stronie twierdzenia i 
dowody. Twierdzenia i dowody zgłoszone na 
późniejszym etapie sporu mogą zostać 
pominięte przez sąd. 

W związku z powyższym, wspólnota powinna 
zgłosić już w pozwie wszystkie istotne 
dowody, w tym w szczególności wniosek 
o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego 
sądowego, który zweryfikuje istnienie wad 
i ustali ewentualny koszt ich usunięcia 
(odszkodowania).

Poza wnioskiem o dopuszczenie dowodu 
z opinii biegłego, korzystne będzie 
dołączenie do pozwu opinii wykonanych 
przez ekspertów na zlecenie wspólnoty (tzw. 
opinii prywatnych). Opinia prywatna 
wprawdzie ma mniejszą moc dowodową 
niż opinia biegłego powołanego przez sąd, 
jednak nasze doświadczenie pokazuje, 
że jej złożenie w sądzie istotnie wzmacnia 
argumentację powoda.   

9. Jak postępować w przypadku 
pojawienia się wad fizycznych budynku?

Pierwszym krokiem, jaki powinna podjąć 
administracja budynku, jest 
udokumentowanie faktu wystąpienia wady. 
Następnie zarząd wspólnoty powinien 
wystosować pismo do dewelopera, w którym 
domaga się naprawienia wady w ramach 
przysługującej właścicielom lokali rękojmi 
(tj. przed upływem okresu rękojmi). W piśmie 
tym, zarząd musi dokładnie określić rodzaj 
wady oraz zakres koniecznych napraw. 
W przypadku poważnych wad, zalecamy 
sporządzenie prywatnej opinii, w której 
zostanie określony zakres wad, technologia 
oraz koszt ich usunięcia.

Nie jest konieczne, aby wspólnota 
podejmowała uchwałę wyrażającą zgodę 
dla zarządu na wystąpienie z pismem 
do dewelopera, bowiem jest to czynność 
z zakresu zwykłego zarządu.

Jeżeli wady ponowią się lub deweloper ich 
skutecznie nie usunie, zarząd powinien 
powtórnie wystąpić do dewelopera 
z żądaniem ich naprawy. W przypadku, gdy 
deweloper odmówi naprawy wad, konieczne 
będzie wystąpienie przez wspólnotę na drogę 
sądową.



11. Czy uchwała dotycząca naprawy 
części wspólnych budynku musi być 
precyzyjna?

Tak, zbyt ogólna uchwała może być uchylona 
przez sąd w wypadku jej zaskarżenia. 

Zbyt ogólna uchwała może zostać 
zakwestionowana przez sąd, ponieważ 
narusza interesy właścicieli lokali. Do takiego 
wniosku doszedł Sąd Apelacyjny w Krakowie 
w wyroku z dnia 30 stycznia 2015 r. 
(a wcześniej Sąd Apelacyjny w Gdańsku 
w wyroku z dnia 20 grudnia 2013 r.). 
W ocenie Sądu Apelacyjnego - nie mają racji 
bytu uchwały, które na tyle w sposób ogólny 
określają zakres robót, że wykluczają 
możliwość oceny całej inwestycji. Nie 
pozwalają one bowiem dokonać oceny 
zasadności podjęcia uchwały.

Prawidłowo sporządzona uchwała 
w przedmiocie remontu powinna zatem 
zawierać przewidywany zakres prac 
remontowych oraz kalkulację kosztów 
przeprowadzanych prac remontowych. 
Inaczej właściciele lokali nie są w stanie 
ocenić zasadności przeprowadzanych prac. 

Uchwała zbyt ogólna może być uchylona 
przez Sąd z uwagi na niezgodność 
z zasadami prawidłowego zarządu 
nieruchomością wspólną oraz z powodu 
naruszenia interesów właścicieli lokali.

10. Jak postępować w przypadku wad 
rodzących konieczność niezwłocznego 
ich naprawienia?

W praktyce zdarzają się sytuacje, w których 
stwierdzone wady nieruchomości wspólnej 
są tego rodzaju, że wymagają szybkiego 
ich usunięcia, jeszcze przed wszczęciem 
postępowania sądowego przeciwko 
deweloperowi. Co należy w takiej sytuacji 
zrobić? Usunięcie tych wad przed 
wszczęciem postępowania sądowego może 
bowiem doprowadzić do niemożności 
ich późniejszego ustalenia.

W takiej sytuacji należy złożyć wniosek 
o zabezpieczenie dowodu w oparciu o art. 
310 – 315 Kodeksu postępowania cywilnego. 
Zgodnie z art. 310 tejże ustawy, przed 
wszczęciem postępowania na wniosek, 
a w toku postępowania również z urzędu, 
można zabezpieczyć dowód, gdy zachodzi 
obawa, że jego przeprowadzenie stanie 
się niewykonalne lub zbyt utrudnione, albo 
gdy z innych przyczyn zachodzi potrzeba 
stwierdzenia istniejącego stanu rzeczy. 
Taki wniosek powinien krótko opisywać stan 
rzeczy i wyjaśniać z jakich względów 
domagamy się zabezpieczenia dowodu. Musi 
również wskazywać jaki dowód ma zostać 
przeprowadzony. Najczęściej będzie to 
dowód z oględzin nieruchomości z udziałem 
biegłego celem ustalenia istnienia wad.



Obydwa wskazane powyżej tryby 
dochodzenia roszczeń wobec dewelopera 
za wady fizyczne budynku (tj. pozew samej 
wspólnoty oraz pozew grupowy) wiążą się 
często z długotrwałym postępowaniem 
sądowym, trwającym nawet kilka lat w 
pierwszej instancji. Z tego względu, należy 
zawsze poszukiwać możliwości zawarcia 
ugody. Ugoda z deweloperem może zostać 
zawarta zarówno przed sądem (wówczas 
treść ugody znajduje się w protokole), jak 
i poza sądem (w dokumencie sporządzonym 
i zaakceptowanym przez obie strony). Nasze 
doświadczenie procesowe wskazuje, 
iż stosunkowo dużo ugód strony zawierają po 
sporządzeniu przez biegłego sądowego opinii 
wskazującej na istnienie wad. 

W takiej ugodzie strony mogą dowolnie 
określić warunki zakończenia sporu na 
wszystkich płaszczyznach (np. określić, 
że deweloper usunie wady w określonym 
terminie albo, że zapłaci wspólnocie 
uzgodnioną kwotę). W sytuacji zawarcia 
ugody sąd umarza postępowanie i sprawa 
się kończy.

12. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć, 
zamierzając wdać się w proces sądowy 
z deweloperem?

Podstawowym warunkiem wygrania sprawy 
sądowej z deweloperem jest zgodne 
i skoordynowane współdziałanie zarządu, 
firmy administrującej budynkiem oraz 
właścicieli lokali. Pierwszym krokiem jest 
ustalenie planu działania. Taktyka 
deweloperów jest dokładnie odwrotna – 
wzniecanie wewnętrznych konfliktów i 
wygrywanie ambicji jednych wobec innych, 
według starej rzymskiej zasady „divide et 
impera”.

Dla dewelopera wspólnota zjednoczona 
to dużo groźniejszy przeciwnik procesowy. 
Najlepsza (dla dewelopera) jest wspólnota 
wewnętrznie skłócona i pełna konfliktów.

13. Jakie inne okoliczności mogą mieć 
wpływ na wygranie sprawy sądowej z 
deweloperem?



14. Czy wspólnoty są odpowiedzialne za utrzymanie balkonów oraz instalacji w należytym 
stanie, jeżeli są częściami nieruchomości wspólnej?

Istnieją dwie podstawy dochodzenia roszczeń 
wobec dewelopera za wady fizyczne budynku.

Pierwszą podstawą jest instytucja rękojmi za 
wady fizyczne budynku (określona w art. 556 
i następnych k.c.). Polega ona na tym, że 
sprzedawca (deweloper) jest odpowiedzialny 
względem kupującego (właściciela lokalu), 
jeżeli rzecz sprzedana (nieruchomość wspólna) 
ma wadę zmniejszającą jej wartość lub 
użyteczność ze względu na cel w umowie 
oznaczony albo wynikający z okoliczności lub 
z przeznaczenia rzeczy. Wówczas, kupującemu 
przysługuje żądanie dokonania naprawy 
nieruchomości wspólnej. Może również żądać 
obniżenia ceny, za którą nabył lokal od 
dewelopera. Uprawnienia z tytułu rękojmi za 
wady fizyczne budynku wygasają po upływie 
trzech lat od dnia, kiedy kupujący objął lokal w 
posiadanie. Okres rękojmi zależy od daty 
zawarcia umowy z deweloperem. Jeżeli umowa 
została zawarta przed dniem 25 grudnia 2014 
r., wtedy zastosowanie znajdzie trzyletni okres 
rękojmi. W przypadku pozostałych umów, okres 
rękojmi wynosi 5 lat.

Kolejną podstawą jest odpowiedzialność 
odszkodowawcza (określona w art. 471 
i następnych k.c.). Kupującemu przysługuje 
roszczenie o zapłatę odszkodowania. Skoro 
obowiązkiem dewelopera jest dostarczenie 
nabywcy lokalu rzeczy wolnej od wad, 
pojawienie się wad i ich nieusunięcie przez 
dewelopera, stanowi nienależyte wykonanie tej 
umowy. Zgodnie z ugruntowanym 
stanowiskiem SN roszczenia te przysługują 
nabywcy lokalu bez względu na to, czy jego 
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
budynku wygasły, czy też nie. Jak zostało 
wskazane powyżej, okres przedawnienia 
takiego roszczenia odszkodowawczego wynosi 
10 lat od dnia wykrycia wady powodującej 
szkodę.

Tak, pod warunkiem, że wady dotyczą części 
konstrukcyjnej budynku. 

Wspólnota jest odpowiedzialna za stan 
techniczny balkonów oraz instalacji w 
lokalach, będących częścią nieruchomości 
wspólnej. Wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego we Wrocławiu 
o sygn. II SA/Wr 823/14 porusza ważną 
kwestię odpowiedzialności wspólnot 
mieszkaniowych za stan techniczny 
balkonów oraz instalacji znajdujących się w 
lokalach mieszkalnych i użytkowych.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
we Wrocławiu nakazał wspólnocie 
mieszkaniowej, w decyzji wydanej na 
podstawie art. 66 ust. 1 pkt 3 Prawa 
budowlanego, udrożnić przewody kominowe, 
naprawić kanalizację deszczową oraz 
balkony, które zagrożone były zerwaniem. 

Na mocy tego artykułu, nadzór budowlany 
nakazuje w drodze decyzji usunięcie 
nieprawidłowości stanu technicznego obiektu 
budowlanego, określając przy tym termin na 
wykonanie decyzji.Wspólnota mieszkaniowa 
złożyła odwołanie od powyższej decyzji 
do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego. W swoim odwołaniu, 
wspólnota mieszkaniowa wskazała, że 
naprawa balkonów oraz przewodów 
kominowych powinna obciążać właścicieli 
lokali, ponieważ nie są one częściami 
wspólnymi budynku.

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 
nie uwzględnił odwołania wspólnoty 
mieszkaniowej. Wspólnota mieszkaniowa 
następnie wniosła skargę do WSA we 
Wrocławiu.

WSA uchylił zaskarżoną decyzję, 
argumentując, iż elementy konstrukcyjne 
tarasu stanowią część elewacji, zatem za ich 
remont odpowiedzialna jest wspólnota 
mieszkaniowa. Natomiast za naprawę 
pozostałych elementów znajdujących się we 
wnętrzu balkonu, jak np. płytek, 
odpowiedzialny jest właściciel lokalu.

Co więcej, zdaniem WSA, to do zadań 
Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego należy ustalenie, czy zaliczyć 
instalację w lokalu do nieruchomości 
wspólnej czy nie. Stan instalacji wewnątrz 
lokali może wpływać na prawidłowy stan 
techniczny całego budynku. Ponadto, 
korzystanie z instalacji nie zawsze dotyczy 
tylko lokalu (np. instalacja wodna, przewody 
wentylacyjne), co również powinno zostać 
ustalone przez Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego. 

Wyrok ten ma istotne znaczenie praktyczne 
dla wspólnot mieszkaniowych.



Tak. Do obowiązków właścicieli lokalu należy 
m.in. pokrywanie kosztów utrzymania 
nieruchomości wspólnej oraz korzystanie 
ze swojego lokalu w sposób nieutrudniający 
korzystanie z sąsiednich lokali. Jeżeli 
właściciel lokalu w sposób istotny naruszy 
powyższe obowiązki, wspólnota 
mieszkaniowa może podjąć działania 
zmierzające do przymusowej sprzedaży 
takiego lokalu.

Podstawę prawną do takich działań daje 
wspólnocie mieszkaniowej art. 16 ustawy 
o własności lokali, który przewiduje, 
iż wspólnota może wystąpić przeciwko 
właścicielowi lokalu zalegającemu 
z czynszem, rażąco lub uporczywie 
naruszającemu porządek domowy albo 
utrudniający korzystanie z innych lokali lub 
nieruchomości wspólnej, z żądaniem 
sprzedaży lokalu w drodze licytacji na 
podstawie przepisów Kodeksu postępowania 
cywilnego o egzekucji z nieruchomości.

Oczywiście wskazać należy, iż ze względu 
na wagę omawianego środka, może on być 
stosowany jedynie w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach, kiedy zaległość 
płatnicza właściciela jest rzeczywiście istotna 
jak i długotrwała, lub naruszenia porządku 
domowego mają charakter rażący 
i powtarzający się. Wskazać należy, iż do 
wystąpienia z roszczeniem o sprzedaż lokalu 
zarząd wspólnoty potrzebuje uprzedniej 
uchwały wspólnoty wyrażającej zgodę na 
takie działania.

W toku postępowania sąd zbada czy 
spełnione zostały przesłanki do przymusowej 
sprzedaży lokalu.

15. Czy wspólnota mieszkaniowa może 
domagać się od właściciela lokalu jego 
sprzedaży?


