
Oświadczenie złożone 

przez senatora Krystiana Probierza 

na 27. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 października 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka 

Oświadczenie dotyczy wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. 

Zwracam się z prośbą o rozważenie zmian w ustawie o własności lokali dotyczących art. 19 i innych 

przepisów. 

Uchwalona w dniu 24 czerwca 1994 r. ustawa o własności lokali dała podwaliny pod tworzenie wspólnot 

mieszkaniowych, jednak z perspektywy czasu widoczne są jej niedociągnięcia. Bardzo dużo konfliktów 

między lokatorami oraz problemów w funkcjonowaniu tzw. małych wspólnot mieszkaniowych powoduje 

art. 19: „Jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal  

do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż siedem, do zarządu nieruchomością wspólną mają 

odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego  

o współwłasności”. 

W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny na uwagę zasługują dwa artykuły. 

Art. 201: „Do czynności zwykłego zarządu rzeczą wspólną potrzebna jest zgoda większości 

współwłaścicieli. W braku takiej zgody każdy ze współwłaścicieli może żądać upoważnienia sądowego  

do dokonania czynności”. 

Art. 199: „Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres 

zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich. W braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały 

wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel 

zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli”. 

Praktyka pokazała, że art. 199 wymagający zgody wszystkich współwłaścicieli jest pewnego rodzaju 

współczesnym liberum veto. Bardzo często jeden mieszkaniec blokuje decyzje, mimo iż większość ma inne 

zdanie. Powoduje to wiele problemów w funkcjonowaniu małych wspólnot mieszkaniowych oraz konflikty 

między lokatorami, zdarzające się najczęściej przy okazji planowania remontów. W skrajnych przypadkach 

może dojść do sytuacji, w której nie można przeprowadzić remontu z uwagi na brak zgody jedynie jednego 

współwłaściciela. Zdaniem zarządców nieruchomości, którzy na co dzień mają do czynienia z tym 

zjawiskiem, nie powinno być rozróżnienia między małymi a większymi wspólnotami mieszkaniowymi.  

Do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, 

powinna wystarczyć zgoda większości współwłaścicieli. 

Kolejnym problemem jest podział jednego budynku na więcej wspólnot mieszkaniowych. Wielokrotnie 

występują konflikty związane z dostarczaną wodą czy też przy okazji remontów całego budynku. W moim 

odczuciu wspólnoty mieszkaniowe powinny być tworzone w oparciu o całe budynki posiadające własne 

przyłącza wodno-kanalizacyjne i przyłącza ciepłownicze. Tego typu rozwiązanie ułatwiłoby z pewnością 

funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych i zlikwidowałoby niepotrzebne konflikty między lokatorami. 
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