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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.

Miło nam poinformować, że w minionym miesiącu

pomyślnie zakończyliśmy kolejne sprawy naszych

Klientów, które dotyczyły zasiedzenia

nieruchomości oraz wadliwej uchwały wspólnoty

mieszkaniowej. 

W marcu ponownie mieliśmy okazję uczestniczyć w

największym w Polsce cyklu konferencji

związanych z zarządzaniem nieruchomościami.

Prawnik naszej Kancelarii, apl. adw. Radosław

Rogalski, miał przyjemność wygłosić przemówienie

w ramach konferencji „Regionalne Spotkania

Zarządców Nieruchomości”. Została ona

zorganizowana w Białymstoku przez Polski Instytut

Rozwoju Rynku.

Zapraszamy do lektury komentarzy naszych

prawników na temat ustawy o kooperatywach

mieszkaniowych oraz wyroku WSA w Poznaniu

dotyczącym wydania decyzji przez organ

administracji w oparciu o normę prawną
niepowiązaną z rozpatrywaną sprawą jako rażące

naruszenie prawa.

Słowo wstępne

Czupajło & Ciskowski Czupajło & Ciskowski

https://ccka.pl/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAC1rhpUB1KyLPb1o_h8NUUr51zegv-nuN4w
https://www.facebook.com/Czupajlo.Ciskowski
https://www.linkedin.com/company/65816901/admin/


Kancelaria z sukcesem reprezentowała Klienta w sprawie o zasiedzenie nieruchomości, co do
której wątpliwości dotyczące stanu prawnego ujawniły się w ostatnim czasie. Klienci
korzystali z nieruchomości przez wiele lat, nie mając świadomości o braku formalnego tytułu
prawnego, co uniemożliwiło im dysponowanie nią i przeprowadzenie transakcji zbycia. Dzięki
trafnie dobranym dowodom oraz sprawnie przeprowadzonemu postępowaniu, Klient uzyskał
postanowienie stwierdzające na jego rzecz zasiedzenie nieruchomości już na pierwszym
posiedzeniu, dzięki czemu będzie mógł bez zwłoki sfinalizować swoje zamierzenia
transakcyjne. 

Postępowanie prowadzili partner Kancelarii, adw. Łukasz Ciskowski oraz koordynator
zespołu prawa nieruchomości, r. pr. Eliza Kaczorowska.

W wielowątkowej sprawie dotyczącej wadliwej uchwały wspólnoty mieszkaniowej, na mocy
której planowano zbycie część nieruchomości wspólnej, do Kancelarii zgłosił się członek tej
wspólnoty z prośbą o analizę oraz podjęcie ewentualnych kroków prawnych. Po zbadaniu
wielowątkowych aspektów dokumentu oraz okoliczności jego powstania, ze względu na
dostrzeżone liczne uchybienia, Kancelaria skierowała powództwo, zmierzające do
wyeliminowania z obrotu prawnego wadliwej uchwały wraz z wnioskiem o zabezpieczenie
powództwa do czasu prawomocnego zakończenia postępowania poprzez wstrzymanie
wykonania uchwały. Sąd w całości przychylił się do zaprezentowanych przez Kancelarię
argumentów i udzielił Klientowi zabezpieczenia, dzięki czemu zapobieżono ryzyku zbycia
nieruchomości wspólnej, a tym samym powstania szkody w mieniu wspólnoty. 

Postępowanie prowadzą partner Kancelarii, adw. Łukasz Ciskowski oraz koordynator
zespołu prawa nieruchomości, r. pr. Eliza Kaczorowska.

Eliza Kaczorowska
Radca prawny

Pomyślnie zakończone sprawy naszych Klientów!

DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII

Łukasz Ciskowski
Adwokat / Partner
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Kancelaria prelegentem konferencji „Regionalne Spotkania Zarządców Nieruchomości”

Ponownie mieliśmy okazję wziąć udział w największym w
Polsce cyklu konferencji związanych z zarządzaniem
nieruchomościami. Tym razem, tematem wystąpienia była
odpowiedzialność odszkodowawcza we wspólnotach i
spółdzielniach mieszkaniowych.

W dniu 17 marca 2022 r. prawnik naszej Kancelarii, apl. adw.
Radosław Rogalski, miał przyjemność wygłosić przemówienie w
ramach stacjonarnej konferencji „Regionalne Spotkania
Zarządców Nieruchomości”. Została ona zorganizowana w
Białymstoku przez Polski Instytut Rozwoju Rynku. Spotkanie
zgromadziło osoby zajmujące się zawodowo zarządzeniem i
administrowaniem nieruchomościami, co pozwoliło nawiązać
ciekawe dyskusje oraz wymianę doświadczeń.

https://pirr.pl/szn/

https://www.linkedin.com/in/ACoAAC1rhpUB1KyLPb1o_h8NUUr51zegv-nuN4w
https://pirr.pl/szn/


Uregulowanie działalności kooperatyw to główny cel projektu ustawy o kooperatywach mieszkaniowych. Od 22 lipca 2022
r. trwają jego konsultacje społeczne. Rozwiązania, które przygotowało Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, mają
wprowadzić tę formułę realizacji inwestycji mieszkaniowych do polskiego prawa. Dzięki nim będą mogły powstawać domy i
mieszkania budowane na własne potrzeby jako wspólna inwestycja.

Kooperatywa mieszkaniowa to grupa osób, które chcą wspólnie kupić działkę i wybudować na niej dom lub domy, w których
późnej zamieszkają. W kooperatywie można też wyremontować już istniejący budynek i pod kątem potrzeb przyszłych
mieszkańców - członków kooperatywy.

Na potrzebę wprowadzenia pojęcia kooperatywy mieszkaniowej do porządku prawnego zwracali uwagę sami
interesariusze proponowanych rozwiązań. Uregulowanie tej formuły może się bowiem przyczynić się nie tylko do
zwiększenia zainteresowania inwestycjami mieszkaniowymi realizowanymi przez grupy przyszłych mieszkańców. Może
również wzmocnić pozycję osób współpracujących ze sobą w celu samodzielnego pozyskania mieszkań w relacjach z
samorządami gminnymi i instytucjami finansowymi.

Najczęściej za nieustannie zmieniającymi się trendami na rynku, ze sporym opóźnieniem
podążają zmiany legislacyjne, które mają stanowić odpowiedź na szybko zmieniającą się
rzeczywistość. Tak właśnie jest w przypadku projektu ustawy o kooperatywach
mieszkaniowych, który jest obecnie przedmiotem prac w procesie legislacyjnym na etapie
rządowym.

Projekt przewiduje, iż grupa co najmniej trzech inwestorów będzie mogła wybudować lub
wyremontować jeden dom, co uregulować ma występujące w praktyce łączenie sił i środków
mniejszych inwestorów w celu wspólnego podejmowania przedsięwzięć. Celem ustawy jest, aby
kooperatywy tego rodzaju mogły być wykorzystywane wyłącznie na małą skalę i przede
wszystkim, aby ustawa ta nie wprowadziła możliwości uniknięcia przez deweloperów
rygorystycznych wymagań ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego (tzw. ustawa deweloperska).

Samą inicjatywę należy ocenić pozytywnie, w szczególności z uwagi na fakt, że tego typu
inicjatywy staną się sformalizowane, co sprawi, że będą mogły zostać podmiotami praw i
obowiązków, a także będą w stanie zdobywać finansowanie instytucji bankowych, jakkolwiek
konsekwencją tego uregulowanie stanie się solidarna odpowiedzialność inwestorów za
zobowiązania związane z inwestycją mieszkaniowa.
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https://www.msn.com/pl-pl/finanse/najpopularniejsze-artykuly/ustawa-o-kooperatywach-mieszkaniowych-na-ostatniej-prostej/ar-AATY5jo?
ocid=msedgdhp&fbclid=IwAR1H_0aAwkOms3m4e6TBMaiFon8fqE48Ih58zKWc61vtM1-iU4ySQm9dBg4
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Ustawodawca przyjął w art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego generalną zasadę, że roboty budowlane można rozpocząć
jedynie na podstawie pozwolenia na budowę. Wyjątkiem od tej zasady są regulacje art. 29-31 p.b. Oznacza to, że w
przypadku, gdy inwestycja wpisuje się w wyjątki z art. 29-31 p.b., nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę.

Skarżący w sprawie o sygn. akt II SA/Po 319/21 toczącej się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu
zaplanował wykonanie robót budowlanych polegających na wkopaniu w ziemię zbiornika retencyjnego na wodę opadową,
która systemem kanalizacji będzie spływać z dachu domu mieszkalnego. Zdaniem organów administracji publicznej
(rozpoznawczego oraz odwoławczego), planowana inwestycja nie spełnia wymagań z art. 29-31 p.b. Tym samym, skarżący
powinien uzyskać pozwolenie na budowę, jeśli chce zrealizować zamierzoną przez siebie inwestycję.

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpoznając sprawę stwierdził, iż wydane przez organy administracji publicznej
orzeczenia są prawidłowe, ale uwzględnienie założenia o racjonalnym prawodawcy (które stanowi paradygmat zarówno w
teorii prawa, jego poszczególnych dogmatykach oraz w orzecznictwie) powoduje, że zapadłe rozstrzygnięcia są niezgodne z
prawem. Wykaz z art. 29 p.b. wylicza zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3. Skoro
ustawodawca dopuścił taką inwestycję bez uzyskania pozwolenia na budowę, tym bardziej nie powinna go wymagać
budowa zbiornika na deszczówkę. Racjonalność prawodawcy powoduje, że należało dopuścić wykonanie zbiorników na
wodę opadową bez takiego pozwolenia, na podstawie zgłoszenia.
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Sąd na kanwie tej sprawy wywiódł regułę generalną, że rażącym naruszeniem prawa będzie
takie działanie organu administracji publicznej, w którym organ ten wydaje swoją decyzję w
oparciu o normę prawną, która ani podmiotowo, ani przedmiotowo nie wykazuje powiązania ze
sprawą administracyjną, tj. gdy organ stosuje normę prawną wywołującą całkowicie odmienny
skutek, niż pożądany na gruncie sprawy zawisłej przed nim.

Orzeczenie to należy oceniać pozytywnie z uwagi na fakt, iż założenie o racjonalności
prawodawcy pełni istotną funkcję w obszarze wykładni prawa, bowiem może ona eliminować
lub przynajmniej łagodzić w pewien sposób niedostatki natury normatywnej, tak jak miało to
miejsce w przedmiotowym wyroku.

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

https://ccka.pl/kategoria/nieruchomosci

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-sa-po-319-21-pojecie-razacego-naruszenia-prawa-wyrok-523384662
https://ccka.pl/kategoria/nieruchomosci


AKTUALNOŚCI

Organizowanie zebrań wspólnot mieszkaniowych w aktualnej sytuacji epidemicznej. Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w
związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 473), wprowadzono łagodniejsze zasady bezpieczeństwa
związane z epidemią COVID-19, zniesiono między innymi limit osób biorących udział w spotkaniach oraz
zebraniach. Tym samym, w aktualnej sytuacji epidemicznej wspólnoty mieszkaniowe mogą organizować zebrania,
w tym zebrania roczne, w formie stacjonarnej. W obecnej sytuacji istnieje także możliwość udzielenia przez
właściciela umocowania dla pełnomocnika do głosowania nad uchwałami wspólnoty (np. z powodu przebywania
na kwarantannie albo w izolacji). Warto pamiętać, że pełnomocnictwo nie musi mieć formy pisemnej, może być
udzielone np. w formie ustnej albo w drodze elektronicznej. Jednakże wskazane jest, aby dla celów dowodowych,
np. na wypadek zaskarżenia uchwały do sądu, udzielone przez właściciela lokalu umocowanie do głosowania przez
pełnomocnika nad uchwałami wspólnoty miało formę pisemną lub elektroniczną. Aktualne zasady
bezpieczeństwa publikowane są na stronie Ministerstwa Zdrowia.

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/organizowanie-zebran-wsponot-mieszkaniowych-w-czasie-epidemii
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https://polskatimes.pl/ceny-mieszkan-wzrosna-przez-nowe-warunki-techniczne-we-wrzesniu-2022-r-zmienia-sie-wazne-przepisy/ar/c9-
16015379
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Prezes UOKiK przedstawił raport ze swojej działalności w 2021 roku. Łącznie wydanych zostało 998 decyzji z
zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz nałożone zostały kary wynoszące w sumie przeszło pół miliarda
złotych. Kary za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej wyniosły ponad 200 mln zł. Ponadto, w
2021 roku po raz pierwszy sankcje finansowe dotknęły nie tylko przedsiębiorców, ale także osoby zarządzające
firmami, które umyślnie dopuściły do naruszeń zbiorowych interesów konsumentów.

https://www.prawo.pl/biznes/podsumowanie-dzialalnosci-uokik-u-2021,514150.html

Na wrzesień 2022 roku planowana jest kolejna, jednak szczególnie istotna, nowelizacja rozporządzenia w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, która zmieni kilka istotnych z
punktu widzenia praktyki kwestii. W szczególności dotyczą one objęcia normami oświetlenia również tzw.
mikrokawalerek, które dotychczas takich obostrzeń nie musiały spełniać. Niewątpliwie spowoduje to konieczność
zrewidowania planów deweloperów co do budowy tego rodzaju lokali, które dotychczas cieszyły się
popularnością ze względu na ceny, ale często kosztem komfortu, chociażby w zakresie nasłonecznienia. Kolejnym
zagadnieniem, nad którym pochyla się Ministerstwo Rozwoju i Technologii, jest faktyczne ograniczenie rozwiązań
typu „rodzinne miejsca postojowe”, czy miejsca na ruchomych platformach. Zgodnie z planowanymi zmianami
miejsca takie nie będą wliczane do puli miejsc parkingowych, więc ich użyteczność pod kątem spełniania
wymaganych parametrów straci na znaczeniu. Finalnie deweloperzy będą musieli zatem przeprojektowywać
projekty budynków i garaży tak, aby spełniały one limity miejsc postojowych „pełnowymiarowych”, a to
niewątpliwie spowoduje zwiększenie kosztu takiej inwestycji budowlanej. Nadto, ministerstwo proponuje
wprowadzenie normy, by co najmniej 6 % mieszkań w danej inwestycji było przystosowane dla osób
niepełnosprawnych. Reasumując, proponowane zmiany oceniane są przez branżę jako kosztotwórcze i takie,
które – z racji zwiększenia owych kosztów – utrudnią dostępność mieszkań na rynku, charakteryzującym się
niesłabnąca chłonnością. Dla osób poszukujących własnego lokum mogą stanowić zatem bariery w dostępności
nowych mieszkań.

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/organizowanie-zebran-wsponot-mieszkaniowych-w-czasie-epidemii
https://polskatimes.pl/ceny-mieszkan-wzrosna-przez-nowe-warunki-techniczne-we-wrzesniu-2022-r-zmienia-sie-wazne-przepisy/ar/c9-16015379
https://www.prawo.pl/biznes/podsumowanie-dzialalnosci-uokik-u-2021,514150.html

