
Eliza Kaczorowska
Radca prawny

Zespół Kancelarii skutecznie doradzał Klientowi w działaniach, których celem było rozwiązanie
niekorzystnej dla niego umowy deweloperskiej z jedną z wiodących firm na rynku. 

Opracowanie i wdrożenie strategii zaprojektowanej przez Kancelarię pozwoliło w bardzo
krótkim czasie „zamknąć” transakcję i uwolnić Klienta od umowy obciążonej kredytem
hipotecznym, mimo – z pozoru - braku podstaw do wycofania się z transakcji. 

Dostrzeżone przez Kancelarię uchybienia dewelopera były podstawą do podjęcia partnerskich
rozmów i zakończenia sporu. Początkowo bowiem, deweloper całkowicie odrzucał możliwość
rozwiązania umowy, uzależniając je od warunków, które dla Klienta były nieakceptowalne, także
finansowo. 

Dodatkowo, trwanie w niekorzystnej umowie zaczęło mocno odbijać się na życiu codziennym
Klienta i jego rodziny, powodując dodatkowy stres przez wiele miesięcy. Na tym etapie
Kancelaria podjęła się pomocy prawnej, w efekcie której strony doszły do porozumienia,
podpisując stosowne dokumenty i uwalniając Klienta od umowy, której trwanie narażałoby go na
nieplanowane koszty oraz napięcia psychiczne. Sukces zatem cieszy, tym bardziej, że dla Klienta
miał wymiar nie tylko finansowy, ale również życiowy.

Sprawę prowadzili partner Kancelarii, adw. Łukasz Ciskowski oraz r. pr. Eliza Kaczorowska,
wspierani przez apl. radc. Katarzynę Ząbek. 
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Rozwiązanie niekorzystnej umowy deweloperskiej

We wszczętej w imieniu naszych klientów sprawie o zapłatę dochodzonej tytułem obniżenia ceny
nabycia nieruchomości, na skutek właściwie dobranej argumentacji i starannie przygotowanego
materiału dowodowego, Sąd już na etapie pierwszej instancji podzielił nasze stanowisko. Wyrok
ten na skutek trwającego niespełna rok postępowania apelacyjnego został w całości utrzymany
poprzez oddalenie apelacji pozwanego. 

Prowadzoną przez Kancelarię sprawę charakteryzował szczególnie szeroki zakres wad
związanych z konstrukcją budynku mieszkalnego, jego wiekiem oraz stanem technicznym, które
zostały zatajone przez sprzedawcę. 

Badanie biegłego potwierdziło wątpliwości nabywców o istotności wad i ich rozmiarze, w
szczególności w zakresie drewnianej, a nie jak deklarował sprzedawca - murowanej zabudowy
oraz wieku budynku, co ostatecznie przeważyło o zasadności wytoczonego przez Kancelarię
powództwa. 

Sprawę prowadzili partnerzy Kancelarii, adw. Bartosz Czupajło oraz adw. Karolina Kwiatkowska,
wspierani przez apl. radc. Katarzynę Ząbek.

Prawomocne zasądzenie zapłaty tytułem obniżenia ceny
nabycia nieruchomości!

Łukasz Ciskowski
Adwokat / Partner zarządzający

Bartosz Czupajło
Adwokat / Partner zarządzający

Karolina Kwiatkowska
Adwokat / Partner 
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Ustawa o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich
w Internecie

Do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do
treści nieodpowiednich w Internecie. Według projektu ustawa ma zobowiązać dostawców
usług internetowych do blokowania stron z pornografią. 

Partner Kancelarii, adw. Paweł Milewski rozwijający praktykę prawa rodzinnego w naszej
Kancelarii, udzielił wywiadu na ten temat platformie spidersweb.pl

Zauważył, że z projektu ustawy nie wynika nawet, jak dostawca usług internetowych ma
definiować pojęcie treści pornograficznych, więc będzie musiał radzić sobie sam. 

Są treści, które w oczywisty sposób tak zakwalifikujemy, ale dobrze wiemy, że w mediach
społecznościowych krążą materiały, które w pierwszej kolejności nie trafią do tego worka, choć
zdecydowanie powinny. 
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https://spidersweb.pl/plus/2022/10/dzieci-internet-niebezpieczne-tresci-ustawa?fbclid=IwAR0y1LbgDU9AE0

Ustawa zmieniającą przepisy dotyczące efektywności energetycznej budynków

Eliza Kaczorowska
Radca prawny

W połowie września Sejm przegłosował ustawę zmieniającą przepisy dotyczące efektywności
energetycznej budynków. Nowy dokument ma dostosować polskie prawo do przepisów unijnych i
powinien wejść w życie wiosną 2023 r. Nowa ustawa odnosić się będzie bezpośrednio do świadectwa
energetycznego, kontroli, kar i nowego rejestru. 
 
Ekspertka z naszej Kancelarii w rozmowie z INNPoland.pl wypowiedziała się na temat nowej ustawy,
uwzględniając jej najbardziej kontrowersyjne aspekty, tj. wysokość opłat za wydanie świadectwa
energetycznego oraz kar nieuzyskanie świadectwa energetycznego.
 
Poruszona została również bardzo istotną kwestię braku określenia przez ustawodawcę górnego
limitu sankcji za nieuzyskanie świadectwa energetycznego.

https://innpoland.pl/185152,ile-kosztuje-swiadectwo-energetyczne-nowy-obowiazek

Paweł Milewski
Adwokat / Partner 
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Projekt ustawy o notariacie przyjęty przez Radę Ministrów!

W dniu 4 października 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o notariacie, który nadaje
notariuszom nowe kompetencje sądowe. Celem projektu jest odciążenie sądów od czynności
prostych i bezspornych, tak aby przyśpieszyć rozpatrywanie toczących się tam postępowań
sądowych oraz skrócenie czasu oczekiwania na wpis do ksiąg wieczystych.

W rezultacie, zmiany mają doprowadzić do obniżenia kosztów kredytów związanych z
oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej. Co istotne, projekt nie odbiera sądom
dotychczasowych uprawnień do rozpatrywania spraw w omawianym zakresie. 

Notarialny nakaz zapłaty – czym jest i kiedy możemy go zastosować? Jakie zmiany dla notariuszy?

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem apl. adw. Radosława Rogalskiego, który
został opublikowany na naszym blogu!

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

https://ccka.pl/kategoria/nieruchomosci

https://ccka.pl/aktualnosci/rada-ministrow-przyjela-projekt-ustawy-o-notariacie
Radosław Rogalski
Aplikant adwokacki

Czy WIBOR to kolejny frank w umowach kredytowych?

Bartosz Czupajło
Adwokat / Partner zarządzający

co oznacza "wygrać sprawę frankową"? 
jak długo trwa sprawa frankowa? 
jak kształtuje się linia orzecznicza w sprawach frankowych? 
co oznacza „nieważność umowy”? 

Partner Kancelarii, adw. Bartosz Czupajło gościł w podcaście "KorpoLandlord"! 

Odcinek dotyczył ważnych dla kredytobiorców kwestii - padły odpowiedzi na
pytania, takie jak:

aż w końcu... czy można unieważnić kredyt złotówkowy? 

Zapraszamy do odsłuchania odcinka, który dostępny jest na stronie
korpolandlord.pl, Spotify, Apple Podcast:

https://open.spotify.com/episode/5mMyLA8X6pxfQ2dw09i4Wz?si=Hd-

https://www.youtube.com/watch?v=EIAPounjjO4
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https://ccka.pl/aktualnosci/rada-ministrow-przyjela-projekt-ustawy-o-notariacie-przygotowany-przez-ministerstwo-sprawiedliwosci
https://open.spotify.com/episode/5mMyLA8X6pxfQ2dw09i4Wz?si=Hd-ArxCcTe2vlPjZXmF4wQ&fbclid=IwAR3YeMvLQ9jGYmo3Of2ia5IylMXM1xNs8awsFOOneFaltqyy7fiBl6ZV5wQ&nd=1
https://open.spotify.com/episode/5mMyLA8X6pxfQ2dw09i4Wz?si=Hd-ArxCcTe2vlPjZXmF4wQ&fbclid=IwAR17YJOgUmehiwpCmzWedFPjFEi_jFQY1R7-aG8lWoGLzBUDHJD9tvBY7tQ&nd=1
https://www.youtube.com/watch?v=EIAPounjjO4


Eliza Kaczorowska
Radca prawny

Oskar Kwiatkowski
Aplikant adwokacki
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drogi;
linie kolejowe;
zbiorniki przeciwpowodziowe.

Senat skierował do procedowania projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych
innych ustaw do prac w komisjach (druk 800). Projekt ten dotyczy zmiany sposobu określenia wysokości odszkodowania
za wywłaszczenia nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, takie jak:

Co istotne, obejmuje on powiązanie odszkodowania z wartością rynkową nieruchomości, a także dodanie do
odszkodowania bonusu pieniężnego, stanowiącego zryczałtowany ekwiwalent kosztów przeprowadzki, czy czynności
prawnych dotychczas nierefundowanych. Bonus ten będzie również dodatkowym wynagrodzeniem za przejęcie
nieruchomości pod inwestycję celu publicznego. Wnioskodawcą projektu jest Pełnomocnik Rządu do Spraw Centralnego
Portu Komunikacyjnego.

Komentarz

Najistotniejszą zmianą w przyjętym przez Sejm projekcie jest rezygnacja z tzw. zasady korzyści.
Ponadto, w projekcie przewidziano możliwość dochodzenia przed sądem powszechnym
odszkodowania za utracone korzyści powstałe na skutek inwestycji, co jest szczególnie istotne w
przypadku przedsiębiorstw zmuszonych do przerwania działalności wskutek wywłaszczenia oraz
zmiany swojej siedziby.
 
Jednakże, biorąc pod uwagę zarówno pozytywne jak i negatywne aspekty projektu ustawy oraz
skalę wywłaszczeń, jaką prognozuje się w niedalekiej przyszłości - z uwagi na budowę Centralnego
Punktu Komunikacyjnego - do przedmiotowego projektu ustawy nie należy podchodzić z
optymizmem.

Wartość rynkowa nieruchomości w warunkach szybkiej zmiany popytu i podaży, wynikającej z
licznych wywłaszczeń, nie będzie obiektywna. 

Biorąc pod uwagę dotychczasową analizę, wartość rynkowa nieruchomości położonych w
okolicach planowanej inwestycji już drastycznie spadła, a to przełoży się na odszkodowania za
wywłaszczenie. 

Zmiany w odszkodowaniach dla wywłaszczanych pod cele publiczne!

https://www.senat.gov.pl/prace/proces-legislacyjny-w-senacie/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawy-uchwalone-przez-sejm/ustawa,1388.html
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Eliza Kaczorowska
Radca prawny
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wystąpiła z powództwem przeciwko właścicielom lokalu mieszkalnego o zakazanie używania przez nich w lokalu
butli z gazem płynnym propan-butan;

zawiadomiła PINB o zagrożeniu pożaru i wybuchu, jakie niesie używanie takiej instalacji w budynku.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie o sygn. akt II OSK 2689/21 orzekł, że
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie może zawiesić postępowania z uwagi na toczące się postępowanie
cywilne o zakazanie korzystania lokatorowi z butli gazowej.
 
W rozpoznawanej sprawie Wspólnota Mieszkaniowa:

PINB po zawiadomieniu wszczął postępowanie, po czym zawiesił je w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie sprawy cywilnej o
zakazanie korzystania z butli gazowych. 

Stanowisko PINB nie zostało utrzymane już na etapie odwołania. Postępowanie administracyjne toczyło się w zakresie
uregulowanym przepisami ustawy Prawo budowlane o utrzymaniu obiektów budowlanych. W wyroku wskazano, że
organy nadzoru budowlanego dysponują samodzielnością orzeczniczą i nie są związane okolicznościami i
rozstrzygnięciem zawartym w sprawie cywilnej.

Komentarz

Wspólnota Mieszkaniowa mogła zatem wytoczyć powództwo cywilne, a organ nadzoru
budowlanego miał nadal kompetencje i podstawy prawne do wydania rozstrzygnięcia
administracyjnego w sprawie, bez czekania na wyrok sądu. 
 
Powyższe oznacza, że kwestia zgodności użytkowania obiektu budowlanego z przepisami prawa
budowlanego nie należy do obszaru prawa cywilnego. 

Fakt podnoszenia roszczeń typowo cywilnych w oparciu o argumenty z zakresu Prawa
Budowlanego nie determinuje prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego
nieprawidłowości, o których mowa w art. 66 Prawa Budowlanego.

Do kogo należy ocena czy butla z gazem stanowi zagrożenie?

https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/ii-osk-2689-21-posredni-zwiazek-miedzy-rozstrzygnieciem-523488813?_ga

Katarzyna Ząbek
Aplikant radcowski
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https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty&sygnatura=SK%2020/19

\

Podatek PIT od sprzedaży gruntów– coraz częstsze interwencje urzędu skarbowego! Na przestrzeni ostatnich
lat można zaobserwować wzrost zainteresowania Krajowej Administracji Skarbowej transakcjami nieruchomości
pomiędzy osobami fizycznymi. Organy „prześwietlają” transakcje i w przypadku zauważenia regularności w
transakcjach nakierowanej na zysk, uznają je jako prowadzenie działalności gospodarczej (art. 5a pkt 6 ustawy o
PIT). Z praktyki wynika, że - w ekstremalnych przypadkach - nawet sprzedaż trzech działek w krótkim odstępie
potraktowana została przez organ jako działalność gospodarcza, co spotkało się z koniecznością zapłaty podatku.
Z uwagi na nieprecyzyjne uregulowanie i dużą dowolność w interpretacji, jaką mają organy skarbowe, art. 5a pkt 6
ustawy o PIT został poddany ocenie przez Trybunał Konstytucyjny. Niestety, Trybunał Konstytucyjny nie
przyszedł z pomocą stronom transakcji, stwierdzając, że - nawet jeśli na pierwszy rzut oka przepis wydaje się
nieprecyzyjny – możliwe jest jego doprecyzowanie w drodze wykładni i orzecznictwa. Trybunał poprzestał na
stwierdzeniu, że o tym, czy sprzedaż nieruchomości stanowi działalność gospodarczą czy też nie, decyduje
„całokształt okoliczności”.

\
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Zmiany w podatku od spadków i darowizn - chodzi o cele mieszkaniowe! Od października podwyższone zostały
kwoty wolne dla darowizn przeznaczanych przez obdarowanych na cele mieszkaniowe. Zmieniła się też skala
podatkowa, tzn. wzrosły przedziały, do których stosuje się poszczególne stawki podatków. Kwoty wolne dla
darowizn przeznaczanych przez obdarowanych na określone w ustawie cele mieszkaniowe wynoszą obecnie 10
434 zł, zamiast dotychczasowych 9 637 zł – w przypadku limitu od jednego darczyńcy. Dodano, że limit od wielu
darczyńców łącznie to 20 868 zł, zamiast dotychczasowych 19 274 zł. Zmieniła się też skala podatkowa, tzn.
wzrosły przedziały, do których stosuje się poszczególne stawki podatków. Przykładowo obdarowany przez dalszą
rodzinę (wuja lub ciotkę) może teraz zapłacić 12 proc. podatku do 11 128 zł, a wcześniej po przekroczeniu 10 278
zł wchodził w stawkę 15 proc. Równocześnie 15 proc. stawka obowiązuje go teraz do 22 256 zł, a nie jak
wcześniej do 20 557 zł. Wyjaśniono, że przepisy tego rozporządzenia dotyczą przypadków, w których obowiązek
podatkowy powstał od 13 października 2022 r., obejmując m.in. darowizny otrzymane od tego dnia, albo spadki, których
nabycie sąd lub notariusz potwierdził po 12 października 2022 r.

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Zmiany-w-podatku-od-spadkow-i-darowizn-Chodzi-o-cele-mieszkaniowe-8425700.html

Działalność gospodarcza – czy ma wpływ na charakter posiadanego gruntu? 18 stycznia 2019 r. Wojewódzki
Sąd Administracyjny w Lublinie wydał wyrok w sprawie sporu z organami podatkowymi ze skargi podmiotu
prowadzącego działalność gospodarczą, który zaskarżył decyzję SKO w Lublinie w przedmiocie podatku od
nieruchomości (sygn. akt I SA/Lu 676/18). Sąd pierwszej instancji wskazał, iż wystarczające jest samo posiadanie
przez przedsiębiorcę gruntów, aby uznać je za związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, co - według
Sądu - wynika bezpośrednio z ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Skarżący nie zgodził
się jednak z tym stanowiskiem, w konsekwencji wnosząc o uchylenie wyroku WSA w całości i przekazanie sprawy
do ponownego rozpoznania. Naczelny Sąd Administracyjny podzielił stanowisko wyrażone w skardze kasacyjnej.
Wyrokiem z 15 września 2022 r., sygn. akt III FSK 1024/21 uchylił zaskarżony wyrok WSA, przekazując sprawę
do ponownego rozpoznania. W ocenie NSA, skarga kasacyjna była zasadna, a sformułowane przez stronę
skarżącą zarzuty naruszenia przepisów postępowania oraz prawa materialnego zasługiwały na uwzględnienie.

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F961E8356A
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