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Mamy przyjemność przekazać w Państwa ręce

kolejny newsletter Kancelarii Adwokackiej

Czupajło & Ciskowski. Serdecznie zapraszamy do

zapoznania się z publikacjami naszych prawników

oraz aktualnościami z branży nieruchomości,

prawa budowlanego, jak również aktualnościami

związanymi z funkcjonowaniem wspólnot oraz

spółdzielni mieszkaniowych.

W lipcu 2021 r. zespół Kancelarii z sukcesem

doradzał Klientowi w toku procesu budowlanego

dotyczącego zewnętrznych kortów do padla w

Warszawie. 

Zmianie uległ adres siedziby naszej Kancelarii.

Aktualnie biuro mieści się przy ul. Śniadeckich 17

w Warszawie. Mamy nadzieję, że nowa siedziba

przypadnie Państwu do gustu!

W lipcu 2021 r. w parlamencie procedowana jest

nowelizacja Kodeksu postępowania

administracyjnego o przełomowym znaczeniu, w

szczególności w obszarze nieruchomości.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z

komentarzem przygotowanym przez naszego

prawnika. 
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DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII

Padel to nowatorska i „młoda” dyscyplina sportu pochodząca z Hiszpanii i łącząca w sobie elementy
tenisa oraz squasha, w której do gry wykorzystuje się nie tylko nawierzchnię pokrytą sztuczną trawą,
ale także tylne i boczne ściany ogrodzenia zabudowane szklanymi panelami, co zapewnia większą
dynamikę i kombinację ruchów. 

Padel zyskuje coraz większą popularność, stanowiąc ciekawą propozycję aktywnego spędzania
czasu przez całe rodziny – opanowanie jego podstaw zajmuje niewiele czasu, a daje ogromną
satysfakcję.

Innowacyjny charakter tej inwestycji wymagał indywidualnego podejścia i szczegółowej analizy
uwarunkowań technicznych i prawnych, gdyż w polskich przepisach brak jest jednoznacznych
regulacji w tym zakresie. 

Ze strony Kancelarii obsługę prawną zapewnił zespół nieruchomości pod nadzorem r. pr. Elizy
Kaczorowskiej. 

Zespół Kancelarii z sukcesem doradzał Klientowi w toku procesu
budowlanego dotyczącego zewnętrznych kortów do padla w Warszawie 

Eliza Kaczorowska
Radca prawny

NOWA SIEDZIBA NASZEJ KANCELARII

Z przyjemnością informujemy, że zmianie uległa siedziba naszej
Kancelarii. Nowy adres to:  

ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa.

Wszystkich naszych Klientów zapraszamy do biura pod nowym
adresem - wierzymy, że nowa siedziba przypadnie Państwu do gustu!



Serdecznie zapraszamy do lektury publikacji naszych prawników, które znajdują się na blogu Kancelarii:

https://ccka.pl/kategoria/nieruchomosci

Radosław Rogalski
Prawnik

Prawo dostępu do informacji dotyczących zarządzania wspólnotą mieszkaniową wywodzone jest z
Ustawy o własności lokali, która głosi: Prawo kontroli działalności zarządu służy każdemu właścicielowi
lokalu.

Za tą lakoniczną treścią przepisu kryje się jednak istotny instrument indywidualnej kontroli przyznany
członkom wspólnoty mieszkaniowej, którego wykonywanie nierzadko budzi kontrowersje na linii (każdy)
właściciel lokalu – zarząd oraz administrator. W jaki sposób realizowane jest prawo dostępu do informacji
dotyczących zarządzania nieruchomością wspólną? Jaki jest zakres danych podlegających udostępnieniu?

https://ccka.pl/aktualnosci/rozliczanie-najmu-w-ramach-przychodu-niezwiazanego-z-dzialalnoscia-gospodarcza

Udostępnianie danych członkom wspólnoty mieszkaniowej 

NASZE PUBLIKACJE

Eliza Kaczorowska
Radca prawny

Wiele osób przeznacza swoje oszczędności na inwestycje w nieruchomości, zarabiając następnie na
wynajmie lokali. Niejedna z takich osób posiadając większą liczbę lokali mieszkalnych zastanawiała się,
czy nadal korzysta z tzw. najmu prywatnego, czy może najem jest już realizowany w ramach działalności
gospodarczej. Wiązałoby to się bowiem z dodatkowymi zobowiązaniami, w tym o charakterze
podatkowym. Powyższe problemy i wątpliwości uznać jednak należy za nieaktualne, bowiem w dniu 24
maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę w sprawie II FPS 1/21, która ostatecznie
rozwiewa wątpliwości w zakresie omawianej materii.

https://ccka.pl/aktualnosci/udostepnianie-danych-czlonkom-wspolnoty-mieszkaniowej

Albert Szwiec
Aplikant adwokacki

Rozgraniczenie nieruchomości - przebieg postępowania
przed organem i przed sądem

Rozliczanie najmu w ramach przychodu niezwiązanego
z działalnością gospodarczą

Nieruchomość stanowi odrębny przedmiot własności, dlatego kwestią fundamentalną dla wykonywania
prawa własności i obrotu nieruchomościami jest jasne ustalenie o jakiej części powierzchni ziemskiej
mowa, tj. ustalenie granic nieruchomości. Do częstych sporów dotyczących nieruchomości należy spór o
ustalenie granicy. W szczególności w sytuacji, w której różne źródła, takie jak mapy ewidencyjne lub
dokumenty zawarte w księgach wieczystych, wskazują sprzeczny przebieg granicy między
nieruchomościami. Postępowanie mające na celu ustalenie przebiegu granicy nazywane jest w doktrynie
postępowaniem rozgraniczeniowym.

https://ccka.pl/aktualnosci/rozgraniczenie-nieruchomosci-przebieg-postepowania-przed-organem-i-przed-sadem
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W lipcu 2021 r. w parlamencie procedowana jest nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego o przełomowym
znaczeniu, w szczególności w obszarze nieruchomości. Projektowane zmiany stanowią realizację wyroku Trybunału
Konstytucyjnego (TK) z 12 maja 2015 roku (sygn. akt P 46/13), który zobowiązał organy ustawodawcze do uregulowania luki
prawnej, jaka istnieje w treści art. 156 § 2 KPA, w którym nie przewidziano wyłączenia stwierdzenia nieważności z uwagi na
upływ czasu od wydania decyzji, obarczonej wadą „rażącego naruszenia prawa” (art. 156 § 1 pkt 2 in fine KPA). 

Zgodnie z nowelą w brzmieniu zaproponowanym przez Senat RP (zmiana w stosunku do projektu sejmowego) nie będzie
możliwe stwierdzenie nieważności decyzji z przyczyn wymienionych w art. 156 § 1 KPA, jeżeli od dnia jej doręczenia lub
ogłoszenia upłynęło 10 lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne.  

Senat przyjął również poprawkę przepisów przejściowych, zgodnie z którą w sytuacji, gdy postępowanie administracyjne
zostało wszczęte po upływie 30 lat od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji lub postanowienia i występują okoliczności
określone w proponowanym art. 156 § 2 KPA, organ administracji publicznej stwierdza wydanie decyzji lub postanowienia z
naruszeniem prawa, otwierając tym samym stronie drogę do dochodzenia odszkodowania przed sądem cywilnym.
Zaproponowane vacatio legis dla tych zmian to 3 miesiące od dnia ogłoszenia nowelizacji. Aktualnie nowelizacja w brzmieniu
zaproponowanym przez Senat została skierowana do Sejmu RP.

W kontekście procesów dotyczących mienia reprywatyzacyjnego, trwających nierzadko
kilkadziesiąt lat (a generalnie przekraczających ramy czasowe 10/30 lat) nowelizacja będzie miała
szerokie zastosowanie i faktycznie ureguluje gros spraw reprywatyzacyjnych, co – w świetle braku
kompleksowej ustawy regulującej tę materię – pozwoli na „zamknięcie” wieloletnich postepowań, a
jednocześnie (o ile w aktualnym kształcie wejdzie w życie) nie wyłączy cywilnej drogi
odszkodowawczej, co w poprzednim projekcie zostało wyłączone i było przedmiotem kontrowersji
ze strony zainteresowanych. Wydaje się zatem, że zmiana ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom
wielu środowisk i pozwala na rozwiązanie takich sytuacji, w których zalegalizowanie pewnych
stanów ma wymiar nie tylko symboliczny, ale przede wszystkim rzeczywisty. Z drugiej strony,
omawiana nowelizacja KPA wywołała szeroki odzew, w tym międzynarodowy, szczególnie wśród
środowisk skupionych wokół byłych właścicieli (ich następców) dawnych kamienic i majątków,
wywłaszczonych po II wojnie światowej. 

Komentarz

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego

https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,13879,27-posiedzenie-senatu.html

Eliza Kaczorowska
Radca prawny
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\ Do końca września tego roku mają zostać uchwalone wszystkie ustawy w ramach Polskiego Ładu, w tym
znowelizowana zostanie ustawa prawo budowlane oraz ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w których znajdą się przepisy umożliwiające budowę domków do 70mkw bez pozwolenia na
budowę. Zdaniem architektów będzie to kolejny martwy przepis, bowiem budowa domów na zgłoszenie od
jakiegoś czasu jest możliwa zgodnie z art. 29 prawa budowlanego i procedura ta wcale nie okazała się łatwiejsza
niż uzyskanie pozwolenia na budowę. Eksperci z branży budowlanej dodają, że planowane zmiany tylko pozornie
przyspieszą budowę, ostatecznie jednak mogą przysparzać problemów inwestorom. 

https://www.money.pl/gospodarka/polski-lad-eksperci-o-domkach-do-70-metrow-to-moze-byc-kolejny-niewypal-
6664407632018208a.html?fbclid=IwAR18kTcxEa_emhzPYkER4EB0XBHM1cBRF0yg2_m_ec516_angKP1k-
7XGmU&src01=6a4c8&src02=isgf
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