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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 ostatnim miesiącu uzyskaliśmy na rzecz

naszego Klienta pozytywne rozstrzygnięcie w

sprawie dotyczącej rozliczeń umowy o roboty

budowlane. 

W dniu 30 lipca 2021 r. w Dzienniku Ustaw

opublikowane zostało rozporządzenie Ministra

Rozwoju, Pracy i Technologii w z dnia 27 lipca

2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Wejście w życie wskazanego aktu prawnego niesie

za sobą wiele zmian w zakresie prowadzenia i

korzystania z ewidencji gruntów i budynków.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z

komentarzem przygotowanym przez naszego

prawnika. 
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W ostatnim miesiącu uzyskaliśmy na rzecz naszego Klienta pozytywne rozstrzygnięcie w sprawie
dotyczącej rozliczeń umowy o roboty budowlane. Pomimo wykonania przez naszego Klienta całości
umówionych prac budowlanych, kontrahent odmówił zapłaty części należnego wynagrodzenia. 

Próby polubownego zakończenia sprawy nie przyniosły oczekiwanego rezultatu, dlatego też
konieczne okazało się zainicjowanie postępowania sądowego. 

Pozew o zapłatę wniesiony przez Kancelarię w imieniu wykonawcy robót budowlanych został przez
Sąd w całości uwzględniony. W efekcie, strona przeciwna została zobowiązana do zapłaty na rzecz
naszego Klienta kwoty ponad 120 tysięcy złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie z
tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, a także zwrotu całości kosztów
postępowania. 

Postępowanie prowadzili partner Kancelarii, adw. Łukasz Ciskowski oraz apl. adw. Paweł Milewski. 

Wygrana Kancelarii w sprawie wynagrodzenia z tytułu wykonania robót
budowlanych!

https://www.prawo.pl/biznes/pozwolenie-na-budowe-szybciej-dostanie-sie-na-papierze,510234.html

Przed cyfryzacją formalności budowlanych się nie ucieknie - nie ma co to do tego wątpliwości. Okazuje
się jednak, że same przepisy nie wystarczą, a  w ślad za nimi powinny trafić do urzędów miast środki na
nowy sprzęt, a urzędnicy zostać masowo przeszkoleni. Tak się jednak nie stało i pomimo, że od 1 lipca
inwestorzy mogą się ubiegać zdalnie o pozwolenie na budowę, wcale nie dostaną go szybciej, aniżeli
ubiegający się o nie na papierze. 

Urzędy nie radzą sobie z cyfryzacją formalności budowlanych. Brakuje im dobrych komputerów, nie
wszystkie mają również elektroniczny obieg dokumentów oraz oprogramowanie powiązane z ePuap-em.
Zdaniem większości zainteresowanych, cyfryzacja na razie istnieje głównie na papierze, a tradycyjny
sposób załatwiania pozwolenia na budowę jest wciąż i najlepszy, i najszybszy.

"Koncepcję cyfryzacji procesu budowlanego należy generalnie ocenić pozytywnie, jako objęcie kolejnej sfery
kontaktów na linii urząd – zainteresowany nowoczesną formą komunikacji i ułatwienie dla uczestników procesu
budowlanego. Niebagatelne znaczenie ma również szansa na istotne skrócenie procedowania wniosków przez
organy architektoniczno-budowlane, co jest bolączką większości inwestorów." - wskazuje r. pr. Eliza
Kaczorowska w komentarzu udzielonym dla portalu Prawo.pl. Dodaje również, że - jak zazwyczaj ma to
miejsce przy procesach informatyzacji - problemy, jakie napotykają inwestorzy, koncentrują się wokół
aspektów technicznych oraz obsługi wniosków przez organy. 

Zapraszamy do lektury artykułu, który ukazał się na łamach portalu Prawo.pl!
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Cyfryzacja po polsku - pozwolenie na budowę szybciej na papierze?
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Serdecznie zapraszamy do lektury publikacji naszych prawników, które znajdują się na blogu Kancelarii:

https://ccka.pl/kategoria/nieruchomosci

Nabywcy lokalu mieszkalnego wyodrębnionego z budynku przysługuje odrębna własność lokalu, w
skład której wchodzi prawo własności nieruchomości lokalowej oraz odpowiedni udział w
nieruchomości wspólnej.

Ustawowa definicja pojęcia „nieruchomość wspólna” w praktyce pozostaje jednak nieścisła, ponieważ
nie jest wyraźnie wskazane, jakie konkretnie elementy należy uważać za wspólne. Dotychczas w
doktrynie i orzecznictwie podkreślano, że z całą pewnością są to: fundamenty, ściany zewnętrzne,
dachy, wejścia (w tym drzwi) do klatek schodowych, wiatrołapy, klatki schodowe (w tym schody,
poręcze, okna na klatkach), korytarze, bramy wjazdowe do boksów garażowych.

Wątpliwości budzi natomiast określenie statusu prawnorzeczowego balkonów oraz tarasów.
Poprawna kwalifikacja w tym temacie ma tymczasem duże znaczenie praktyczne – pozwala ustalić
podmioty odpowiedzialne za konserwację i utrzymywanie owych elementów w odpowiednim stanie
technicznym, a tym samym - zobowiązane do ponoszenia kosztów ewentualnych napraw i remontów.

Balkony i tarasy jako część nieruchomości wspólnej
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Samowola budowlana - konsekwencje i legalizacja
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gdy obiekt budowlany lub jego część są w budowie albo zostały wybudowane bez wymaganego
pozwolenia na budowę;
gdy obiekt budowlany lub jego część są w budowie albo zostały wybudowane bez wymaganego
zgłoszenia;
gdy obiekt budowlany lub jego część są w budowie albo zostały wybudowane pomimo wniesienia
sprzeciwu wobec dokonanego zgłoszenia przez właściwy organ administracji publicznej.

Samowola budowlana to prowadzenie inwestycji budowlanej, która narusza obowiązujące przepisy
prawa. Ocena, czy w stosunku do konkretnej inwestycji zaistniała samowola budowlana, dokonywana
jest zawsze według przepisów prawa obowiązujących w dacie wykonania robót budowlanych. Zgodnie
z obecnymi przepisami z samowolą budowlaną mamy do czynienia w trzech sytuacjach:

Jakie konsekwencje grożą inwestorowi, który dopuścił się samowoli budowlanej? Czy istnieją
procedury legalizacji budynków, których budowa narusza przepisy prawa?

https://ccka.pl/aktualnosci/samowola-budowlana-konsekwencje-legalizacja
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W ostatnich tygodniach w mediach zrobiło się głośno o „Polskim ładzie”, czyli rządowym planie na czas po
pandemii. Jednym z najszerzej komentowanych postulatów jest możliwość budowy domu do 70 m. kw. bez
potrzeby występowania o pozwolenie. Zmiany zakładają nowelizację ustawy Prawo budowlane i Ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekty są już po Ocenie Skutków Regulacji - uzgodniono, że
mowa jest o budynkach do 70 m. kw. z poddaszem o łącznej powierzchni użytkowej do 90 m. kw. Dodano
jednocześnie, że dopuszcza się, aby budynki były dwukondygnacyjne, bowiem zgodnie z treścią definicji zawartej
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie, za kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi. Działka musi mieć natomiast co najmniej 1000 m. kw. Jednocześnie projekt noweli przewiduje zmianę
w zakresie dopuszczalnej powierzchni zabudowy wolno stojących parterowych budynków rekreacji
indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku z obecnych 35 m. kw. do 70
m. kw.

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Projekt-ustawy-o-domu-do-70-m-kw-bez-formalnosci-skierowany-do-konsultacji-8164894.html

\ Ceny mieszkań znów zaczęły wzrastać! Wpływ ma na to głównie odmrożenie gospodarki, które przełożyło się na
większy popyt. Z najnowszych danych NBP wynika, że ceny mieszkań w siedmiu największych miastach w Polsce
w II kwartale tego roku wzrosły o 9,3 proc., wobec wzrostu o 6,1 proc. w pierwszym kwartale. Dane oparte są o
tzw. indeks hedoniczny, który mierzy zmiany cen transakcyjnych po korekcie o zmiany cech mieszkań. Wśród
zjawisk ekonomicznych, mających wpływ na zmianę cen mieszkań, na pierwszym miejscu wskazuje się na
oczekiwania ludności dotyczące zmiany stopy bezrobocia, które są mierzone co miesiąc przez GUS. W drugiej
kolejności wymienia się dynamikę kredytu hipotecznego. Im łatwiej otrzymać kredyt hipoteczny, tym wzrasta
popyt. Na dalszych miejscach znalazła się podaż pieniądza ogółem i odpowiednio stopa bezrobocia,
wynagrodzenia i inflacja. Podkreślić jednak należy, że czynniki wpływające na ceny mieszkań nie są stałe i ulegają
częstym zmianom, podobnie jak warunki gospodarcze.

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Jakie-czynniki-podnosza-ceny-nieruchomosci-Duza-role-odgrywaja-tzw-zwierzece-instynkty-
8167562.html

W dniu 19 maja 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wydał wyrok dotyczący reprezentacji
mieszkańców lokali w spółdzielniach (II SA/Gd 737/20). Wskazano, że osoby zamieszkujące na podstawie prawa
odrębnej własności lokalu powinny być reprezentowane przez spółdzielnię w postępowaniach dotyczących
działek sąsiadujących z nieruchomością. Stwierdzono, że takie działania wchodzą w zakres pojęcia zarządu
nieruchomością wspólną, stanowiącą współwłasność spółdzielni, które pojawia się w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych. Reprezentacja mieszkańców przez spółdzielnię jest wyjątkiem.
Każdorazowo należy udowodnić, że zmiany na działkach sąsiednich wywołają bezpośredni wpływ na prawa i
obowiązki konkretnych lokatorów, że występuje indywidualny interes prawny. Zgodnie z ustawą prawo
spółdzielcze z 1982 roku członek spółdzielni i spółdzielnia to dwa odrębne byty prawne. Posiadacz prawa
odrębnej własności lokalu nie może wnosić o wydanie decyzji, czy występować jako strona w sprawie, która
dotyczy całej spółdzielni. Ten wyrok wskazuje na dalsze tendencje rozszerzające właściwości spółdzielni jako
podmiotów prawnych i może być wskazówką do przyznawania spółdzielniom kolejnych uprawnień.

https://www.administrator24.info/artykul/spoldzielnie-mieszkaniowe/254880,udzielenie-pozwolenia-na-budowe-w-spoldzielni-
mieszkaniowej?fbclid=IwAR1pK_M91so6UdZlqjuVcw99LMuXI5cHAiFlySw1ARDlRDhj2b-0r5hzgws

\

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Projekt-ustawy-o-domu-do-70-m-kw-bez-formalnosci-skierowany-do-konsultacji-8164894.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Jakie-czynniki-podnosza-ceny-nieruchomosci-Duza-role-odgrywaja-tzw-zwierzece-instynkty-8167562.html
https://www.administrator24.info/artykul/spoldzielnie-mieszkaniowe/254880,udzielenie-pozwolenia-na-budowe-w-spoldzielni-mieszkaniowej?fbclid=IwAR1pK_M91so6UdZlqjuVcw99LMuXI5cHAiFlySw1ARDlRDhj2b-0r5hzgws


W dniu 30 lipca 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Wejście w życie wskazanego aktu prawnego niesie za sobą
wiele zmian w zakresie prowadzenia i korzystania z ewidencji gruntów i budynków. 

W pierwszej kolejności zmniejszono zakres danych objętych ewidencją. Obecnie ewidencja nie zawiera już informacji m.in. z
rejestru zabytków, danych o gruntach, które są przedmiotem umów dzierżawy oraz o dzierżawcach tych gruntów, wartości
gruntów, budynków i lokali, czy też dotyczących użytków ekologicznych (jako, że informacje w tym zakresie są gromadzone w
Centralnym Rejestrze Forum Ochrony Przyrody prowadzonym przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska). Ponadto,
jako podstawową formę przekazywania zawiadomień o zmianie danych ewidencyjnych przyjęto dokument elektroniczny.
Samo udostępnianie danych ewidencji będzie mogło odbywać się z wykorzystaniem usług sieciowych. Przywrócono również
zasadę zawiadamiania właścicieli nieruchomości o zmianach w ewidencji wprowadzanych na wniosek, a także
wprowadzanych w trybie czynności materialno-technicznej na podstawie dokumentacji geodezyjnej przyjętej do
państwowego zasoby geodezyjnego i kartograficznego. 

Nowe przepisy Rozporządzenia dostosowują definicję budynku do definicji znajdującej się w przepisach Prawa budowlanego.
Ponadto, proces zakładania ewidencji został dostosowany do procesu przewidzianego przepisami Prawa geodezyjnego i
kartograficznego. Doprecyzowane zostały także przepisy dotyczące ustalania linii granicznych nieruchomości. 

Obecne bazy danych ewidencji mają zostać dostosowane do nowych przepisów do dnia 31 grudnia 2023 r. 

Wprowadzone zmiany mają za zadanie usprawnienie prowadzenia ewidencji gruntów i budynków
na terenie całego kraju. W pierwszej kolejności, nowe przepisy ograniczają zakres informacji
objętych ewidencją. W tym zakresie wskazuje się, że zbyt obszerny zakres ewidencji uniemożliwiał
jej sprawną aktualizację (tym samym ewidencja nie spełniała swojej właściwej funkcji), a ponadto,
dane powielały się z informacjami z innych rejestrów. Co do zasady, mając na uwadze powyższe
okoliczności ograniczenie obszerności przepisów należy ocenić jako pozytywny zabieg legislacyjny.  

Jako korzystny należy odbierać fakt, że Rozporządzenie umożliwia aktualizację oraz udostępnianie
danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków z użyciem nowoczesnych technologii.
Powyższe rozwiązanie może przede wszystkim przyspieszyć i ułatwić obieg informacji oraz
wydanie danych dla obywateli. 

Jako pozytywne należy również ocenić dostosowanie definicji budynku do definicji Prawa
budowlanego, co pozwoli na uniknięcie niepotrzebnych wątpliwości interpretacyjnych. Na
uniknięcie ewentualnych rozbieżności pozwoli również dostosowanie procesu zakładania i
modernizacji ewidencji do przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego. 

Zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji – przynajmniej na początkowym etapie – będą stanowiły
wyzwanie do organów administracji (w tym wypadku starostów odpowiedzialnych za prowadzenie
ewidencji). Niemniej, w dalszej perspektywie mogą okazać się pozytywne tak dla obywateli (mając
na uwadze chociażby sposób komunikacji i udostępniania danych), jak i samych organów
administracji.  

Komentarz

Nowe regulacje w zakresie ewidencjonowania gruntów i budynków

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001390
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