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Vademecum Wspólnoty Mieszkaniowej 

Opracowanie dla Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych 

 

Szanowni Państwo, 

W tym krótkim opracowaniu pozwalam sobie usystematyzować dla państwa zasady funkcjonowania 

Wspólnoty Mieszkaniowej zgodnie z Ustawą o własności lokali z dnia 26 czerwca 1994r. oraz obecną 

sytuacją prawną po deregulacji zawodu Zarządcy nieruchomości, która obowiązuje od 1 stycznia 2014 

roku. Mam nadzieję, że przedstawienie tych zasad w przystępny sposób znacznie ułatwi współpracę 

Wspólnota – Zarządca. 

Wstęp 

Wspólnota Mieszkaniowa to coś w rodzaju zrzeszenia właścicieli mieszkań i lokali użytkowych w jednym 
budynku. Istnieją również Wspólnoty Mieszkaniowe w skład których wchodzi kilka budynków 
mieszkalnych i lokali użytkowych wolnostojących, takich jak garaże. Wspólnota powstaje, bo ktoś musi się 
zajmować nieruchomością jako całością – płacić rachunki za światło na klatce schodowej, zadbać o remont 
dachu itp. Wspólnoty się nie zakłada - powstaje ona z mocy prawa. Zasady na jakich działa Wspólnota 
Mieszkaniowa określa Ustawa o własności lokali z dnia 26 czerwca 1994r. 
 
Rolą Zarządu we Wspólnocie Mieszkaniowej jest kierowanie sprawami Wspólnoty  
i reprezentowanie jej na zewnątrz oraz w stosunkach pomiędzy Wspólnotą a poszczególnymi właścicielami 
lokali. Najczęściej Wspólnoty Mieszkaniowe wybierają do pełnienia funkcji członka zarządu osoby spośród 
mieszkańców: właścicieli lokali mieszkalnych, członków ich rodzin, właścicieli lokali użytkowych, najemców 
lokali, choć członkami zarządu mogą być również inne osoby fizyczne, niebędące członkami danej Wspólnoty 
Mieszkaniowej. 
 
Zarządy wielu Wspólnot, szczególnie większych budynków, po zetknięciu się z różnorodnymi problemami 
ekonomicznymi, prawnymi, technicznymi i organizacyjnymi, których rozwiązanie wymaga fachowej wiedzy 
oraz znacznych nakładów pracy, a także wiąże się z przyjmowaniem odpowiedzialności za skutki 
podejmowanych działań i decyzji, dochodzą do przekonania, że konieczne jest skorzystanie z pomocy osób 
lub podmiotów gospodarczych, które zajmują się zarządzaniem nieruchomościami zawodowo. W takim 
przypadku Zarząd Wspólnoty może zlecić zarządzanie lub administrowanie Wspólnotą. Różnica jest istotna 
ponieważ: 

 1 Administrowanie Wspólnotą Mieszkaniową jest elementem zarządzania mającym na celu 

gospodarowanie nieruchomością w znaczeniu wykonawczym a nie decyzyjnym. Administrator przyjmuje do 

realizacji czynności w zakresie powierzonym mu przez Zarząd Wspólnoty umową oraz realizuje 

postanowienia Zarządu lub Wspólnoty Mieszkaniowej przyjęte uchwałami w sprawach dotyczących 

zarządzania nieruchomością wspólną. Decyzyjność w sprawach przekraczających czynności powierzone 

Administratorowi niniejszą umową leży po stronie zarządu Wspólnoty i to Zarząd jest odpowiedzialny za 

skutki swoich decyzji.  

2 Zarządzanie Wspólnotą Mieszkaniowa jest to sprawowanie zarządu w sensie decyzyjnym. Zarządca 

uprawniony jest do samodzielnego podejmowania decyzji mieszczących się w zakresie zwykłego zarządu 

nieruchomością wspólną określonego w umowie o zarządzanie. Za czynności zwykłego zarządu uważa się 
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wszystkie obowiązki zlecone Zarządcy umową, z wyjątkiem czynności określonych zapisami umowy 

wymagających uzyskania zgody Zarządu Wspólnoty lub uchwały Wspólnoty 

Jednak podpisanie umowy z Zarządcą lub Administratorem nie zmienia faktu, że nadal Zarząd pozostaje 
odpowiedzialny za sprawy Wspólnoty Mieszkaniowej. Członkowie Zarządu obowiązani są do ścisłej 
współpracy z Zarządcą. Zgodnie z ustawą o własności lokali Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej odpowiada za 
wszelkie działania wynikłe z zarządu zwykłego (czyli za czynności podejmowane przez Zarząd samodzielnie) 
oraz za działania będące wynikiem realizacji uchwał Wspólnoty. Dlatego właśnie konkretne zasady tej 
współpracy, zakres zadań i odpowiedzialność Zarządcy powinny być jasno sprecyzowane w tekście umowy 
o zarządzanie lub administrowanie. 
Należy pamiętać, że ani wybrany zarząd, ani tym bardziej Zarządca lub Administrator nie mogą samodzielnie 
podejmować decyzji w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu, a wymienionych w art. 22 ust 3 i 
4 ustawy o własności lokali. W takich sprawach zarząd musi uzyskać zgodę Wspólnoty Mieszkaniowej 
wyrażoną w formie uchwały. 
 
ZASADY FUNKCJONOWANIA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ 
 
1. Informacje ogólne 
 
Zgodnie z Ustawą o własności lokali z dnia 26 czerwca 1994r.: 
Art. 6. Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy Wspólnotę 
mieszkaniową. Wspólnota Mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być 
pozwana. 
 
Zgodnie z art. 2.2 Ustawy o własności lokali z dnia 26 czerwca 1994r lokalem jest również samodzielny lokal 
wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż Mieszkaniowe, a więc Wspólnotą mieszkaniową 
będą również właściciele lokali użytkowych znajdujących się w budynkach lub wolnostojących na tej samej 
działce 
 
 Wspólnota Mieszkaniowa: 

 jest zrzeszeniem właścicieli lokali określonych w jednej księdze wieczystej, 

 nie posiada osobowości prawnej (posiada tak zwaną ułomną osobowość prawną)  

 może nabywać prawa, 

 może zaciągać zobowiązania, 

 może pozywać i być pozywana (zdolność sądowa). 
 Wspólnota to ogół właścicieli nieruchomości w danym budynku (czasem w kilku budynkach 
umiejscowionych na tej samej działce). Jeżeli zatem na jednej działce będą usytuowane dwa budynki 
wielomieszkaniowe, jedną Wspólnotę będą tworzyć właściciele lokali w obu budynkach. Najbardziej 
funkcjonalne są małe Wspólnoty złożone z właścicieli jednego budynku i to najlepiej niezbyt dużego. 
Wspólnota Mieszkaniowa nie ma osobowości prawnej, może jednak zaciągać kredyty czy pozywać do sądu.  
 
2. Skład Wspólnoty Mieszkaniowej 
 
Członkami Wspólnoty Mieszkaniowej są wszyscy właściciele lokali nie tylko mieszkalnych, również garaży i 
lokali użytkowych znajdujących się w danej nieruchomości. Członkami Wspólnoty Mieszkaniowej są 
zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne (np. Gmina). Nie są członkami Wspólnoty Mieszkaniowej 
lokatorzy (najemcy), bez względu na to, od kogo i w jakim trybie wynajmują lokal, czyli członkami nie są 
osoby zajmujące lokale bez prawa własności. Jeżeli zatem w ramach danej nieruchomości, która jest 
własnością komunalną, wyodrębniono i sprzedano kilka lokali ich dotychczasowym najemcom, a reszta 
lokatorów nie zdecydowała się na wykup, Wspólnotę mieszkaniową tworzą właściciele wykupionych lokali i 
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gmina jako właściciel reszty lokali, natomiast najemcy nie są członkami Wspólnoty i nie mają możliwości 
decydowania w sprawach Wspólnoty.  
 
3. Zróżnicowanie Wspólnot Mieszkaniowych w zależności od liczby lokali 
 
Istnieją dwa rodzaje Wspólnot: duża i mała. Mała – to zwykła współwłasność uregulowana w kodeksie 
cywilnym i kodeksie postępowania cywilnego o współwłasności. Przepisy te przewidują m.in., że do 
czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda wszystkich właścicieli. Mała 
Wspólnota może istnieć w budynku, w którym zlokalizowano maksymalnie siedem lokali, zgodnie z art. 19 
Ustawą o własności lokali z dnia 26 czerwca 1994r. Duża powstaje tam, gdzie jest więcej niż siedem lokali. 
Zgodnie z art. 20 Ustawy o własności lokali z dnia 26 czerwca 1994r w takim przypadku właściciele lokali 
zobowiązani są podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. 
 
4. Jak powstaje Wspólnota? 
 
 Wspólnoty nie można założyć, powstaje ona bowiem niejako automatycznie z mocy prawa w nieruchomości, 
w której wyodrębniono i zbyto choćby jeden lokal. Wystarczy, że dotychczasowy właściciel budynku 
(prywatna osoba, deweloper, gmina, wojsko) sprzeda komuś choćby jeden lokal. Nie ma przy tym znaczenia, 
czy jest to lokal mieszkalny, czy użytkowy. Wystarczy akt notarialny i wpis do księgi wieczystej. Zatem na 
początku Wspólnota składa się z dwóch właścicieli – tego, który sprzedał lokal (np. gminy lub dewelopera) i 
jest właścicielem reszty budynku oraz właściciela lokalu. Z biegiem czasu i w miarę sprzedaży następnych 
lokali udział dotychczasowego właściciela będzie się zmniejszał, a liczba członków Wspólnoty będzie się 
zwiększać. Wyodrębnienie lokalu oprócz umowy może nastąpić także z mocy orzeczenia sądu. 
Metoda wydzielenia własności pierwszego lokalu w budynku nie skutkuje jedynie w spółdzielni 
Mieszkaniowej. Tam, by można było mówić o wspólnocie, nie wystarczy wyodrębnienie własności jednego 
lub dwóch lokali, muszą zostać wyodrębnione wszystkie lokale znajdujące się w budynku. Szczególnym 
przypadkiem natomiast ukonstytuowania się Wspólnoty Mieszkaniowej ze spółdzielni jest powstanie 
odrębnej własności lokali po zakończeniu likwidacji spółdzielni (art. 17 ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych). Wówczas osoby, które dysponują spółdzielczym prawem do lokalu w budynkach 
wielomieszkaniowych, nabywają ich własność z mocy prawa. 
 
5. Metody powstania Wspólnoty 
 
Prawo wyróżnia kilka metod ustanowienia odrębnej własności lokalu, czyli powstania Wspólnoty. Odrębną 
własność lokalu można ustanowić w drodze: 

 umowy, 

 jednostronnej czynności prawnej dotychczasowego właściciela nieruchomości, 

 orzeczenia sądu znoszącego współwłasność, 

 wykonania umowy zobowiązującej właściciela gruntu lub nawet użytkownika wieczystego do 
wybudowania na takiej działce domu i ustalenia w nim odrębnej własności lokali, a następnie 
przeniesienia tego prawa na drugą stronę umowy o budowę, 

 zasiedzenia, 

 przekształcenia spółdzielni we Wspólnotę, 

 podziału. 
 

6. Jak Wspólnota zaczyna działać? 
 
Jak już napisano wcześniej, Wspólnota Mieszkaniowa powstaje z mocy prawa z chwilą wyodrębnienia 
własności choćby jednego lokalu. Jednak aby Wspólnota mogła zacząć działać, należy dopełnić pewnych 
formalności. Na pierwszym zebraniu właściciele powinni również podjąć pierwsze uchwały dotyczące statutu 
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Wspólnoty i regulaminu porządku domowego, wyboru sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz 
wysokości miesięcznej zaliczki na pokrycie kosztów zarządu oraz kosztów nieruchomości, podjąć decyzję 
ustanowieniu funduszu remontowego . Wybrany zarząd powinien też podjąć pierwsze niezbędne działania 
by założyć rachunek bankowy, a do tego niezbędny jest numer REGON i numer NIP. 
 
7. Nieruchomość wspólna 

 
Zgodnie z Ustawą o własności lokali z dnia 26 czerwca 1994r: 
Art. 3. 1. W razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości 
wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości 
wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali. 
2. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku 
właścicieli lokali. 
 
Na ogół panuje zgoda, że w skład nieruchomości wspólnej wchodzą: ściany konstrukcyjne, fundamenty, 
dach, przestrzenie komunikacyjne (prześwity bram, klatki schodowe, korytarze wspólne), pomieszczenia 
techniczne (węzeł cieplny, hydrofornie), pomieszczenia wspólnego użytku (pralnie, suszarnie, wózkarnie, 
strychy i poddasza). Do części wspólnych mogą być zaliczane również inne elementy nieruchomości, jeśli 
Wspólnota taką decyzję podejmie.  
 Sprawa może być bardziej skomplikowana w odniesieniu do piwnic, które w części Wspólnot stanowią 
pomieszczenia przynależne do lokali (pojęcie pomieszczeń przynależnych zdefiniowane jest w art. 2 ust 4 
ustawy o własności lokali). Także garaże w niektórych Wspólnotach są odrębnymi lokalami użytkowymi, dla 
których urządzane są odrębne księgi wieczyste, w innych zaś są wpisywane jako pomieszczenia przynależne 
do nieruchomości lokalowych, jeszcze w innych – są częściami nieruchomości wspólnej oddanymi do 
wyłącznego użytkowania poszczególnym właścicielom lokali. Zakres odpowiedzialności za utrzymanie 
podwórka i usytuowanych na nim urządzeń wymaga sprecyzowania, biorąc pod uwagę stronę prawną 
zagadnienia (w większości warszawskich domów podwórko to inna nieruchomość, zazwyczaj stanowiąca 
własność miasta). 

Do najczęstszych elementów stanowiących części nieruchomości wspólnej można zaliczyć:  
1) klatki schodowe, korytarze, hole, przejścia, prześwity i bramy oraz inne elementy służące do 

komunikacji wewnątrz lub w granicach budynku, 
2) część piwnic (nie stanowiąca pomieszczeń przynależnych do poszczególnych lokali), strych, schowki i 

wózkarnia, 
3) pralnia i suszarnia, kotłownia, pomieszczenie tablice elektryczne, pomieszczenia wodomierzy, 

pomieszczenia wlotu gazu, jeżeli główny zawór gazowy nie został wyprowadzony na zewnątrz 
budynku, 

4) dozorcówka na parterze, nie będąca samodzielnym lokalem, 
5) pomieszczenia zsypów oraz pomieszczenie gospodarcze (na narzędzia konserwatorów), 
6) dźwig, jego szyb oraz maszynownia, 
7) fundamenty oraz inne elementy posadowienia budynku, 
8) ściany konstrukcyjne wraz z tynkami zewnętrznymi i elementami architektonicznymi oraz tynkami 

wewnętrznymi w pomieszczeniach należących do nieruchomości wspólnej, 
9) balkony, tarasy, loggie,  
10) ściany działowe z wyjątkiem ścian działowych usytuowanych wewnątrz lokali, 
11) dachy wraz z ich konstrukcją nośną, stropodachy oraz rynny, obróbki blacharskie, ławy kominiarskie, 

włazy oraz drabiny, 
12) stropy pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami, 
13) przewody kominowe (spalinowe i wentylacyjne) wraz z kominami, bez kratek wentylacyjnych w 

lokalach, 
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14) instalacja centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, podłączona do sieci miejskiej; użytkownicy lokali 
nie są upoważnieni – bez zgody Wspólnoty Mieszkaniowej w uchwale – do wymiany, zamiany, 
rozbudowy grzejników, 

15) pomieszczenia Wspólnoty Mieszkaniowej, w których znajduje się węzeł cieplny lub rozdzielnia 
(urządzenia w węźle cieplnym i rozdzielni to własność SPEC-u), 

16) instalacja gazowa, podłączona do sieci miejskiej, od głównego zaworu w budynku do odbiornika, a 
także instalacja gazowa w pomieszczeniach wspólnych, jeśli urządzenia te nie stanowią własności 
dostawcy gazu, 

17) instalacja wodociągowa, podłączona do sieci miejskiej, od pierwszego zaworu za wodomierzem 
głównym w budynku do indywidualnego zaworu z wodomierzem (lub bez) służącego do pomiaru wody 
zużytej w lokalu, a także instalacja w pomieszczeniach wspólnych, jeśli urządzenia te nie stanowią 
własności dostawcy wody, 

18) instalacja centralnej ciepłej wody, podłączona do sieci miejskiej od pierwszego zaworu za 
wymiennikiem w węźle cieplnym do indywi także instalacja w pomieszczeniach wspólnych, jeśli 
urządzenia te nie stanowią własności dostawcy wody, 

19) instalacja kanalizacyjna, podłączona do sieci miejskiej, do pierwszej studzienki rewizyjnej, w tym piony, 
a także instalacja w pomieszczeniach wspólnych, podłączenia lokali w części znajdującej się poza tymi 
lokalami i syfony stropowe, z wyłączeniem odcinków służącym poszczególnym lokalom i znajdujących 
się w obrębie tych lokali, wraz z odpowietrzeniami, 

20) inne instalacje finansowane ze środków Wspólnota Mieszkaniowa Mieszkaniowej – instalacja 
odgromowa, antena zbiorcza wraz z gniazdami w lokalach, instalacja domofonowa – bez urządzeń i 
osprzętu w lokalach. 

 
8. W jakich budynkach może powstać Wspólnota? 

 

 Wspólnotę można ustanowić w zasadzie w każdym budynku – należącym do Skarbu Państwa, do jednostki 
samorządu terytorialnego, do spółki, stowarzyszenia, fundacji, czy innej osoby prawnej lub fizycznej, a nawet 
w budynku należącym do spółdzielni. Wspólnota nie powstaje w budynkach wzniesionych przez 
Towarzystwa Budownictwa Społecznego lub spółdzielnie Mieszkaniowe ze środków Krajowego Funduszu 
Mieszkaniowego, w których mieszczą się lokale przeznaczone na wynajem. Ustanowienie odrębnej własności 
takich lokali jest z mocy prawa nieważne. Zakaz ten zapobiega budowie mieszkań na sprzedaż przy użyciu 
preferencyjnych kredytów zaciągniętych na ten cel. 
 

9. Użytkowanie wieczyste gruntu 

 

Grunt, na którym postawiony jest budynek, w którym wyodrębniona jest własność lokali, powinien być 
przedmiotem własności lub użytkowania wieczystego pierwotnego właściciela. Dla nabywców mieszkań i 
lokali użytkowych nie jest to obojętne, jaki rodzaj prawa nabędą wraz z lokalem, ale w momencie kupowania 
lokalu nie mają na to wpływu. Po prostu wybierają lokal, a wraz z nim uzyskują prawo do gruntu. Ustawa o 
własności lokali art. 3a ust. 1 przesądziła, że użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu jest prawem 
związanym z odrębną własnością lokalu, a nie na odwrót. 
 
10. Udziały w nieruchomości wspólnej 

Każdy właściciel ma swój udział w budynku, a precyzyjniej w nieruchomości wspólnej. Udział równa się 
stosunkowi powierzchni lokalu do łącznej powierzchni lokali w nieruchomości wspólnej. Wielkość udziału 
decyduje ile właściciel lokalu zapłaci za utrzymanie budynku oraz jak duży jest wpływ na zarządzanie 
nieruchomością. Decyzje Wspólnoty zapadają tzw. absolutną większością głosów, czyli ponad połowa 
udziałowców Wspólnoty musi być za. Czy to oznacza że każdy właściciel ma jeden głos? Nie do końca i nie 
zawsze. Możliwe są dwie metody liczenia głosów: 
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 decyzje zapadają większością głosów liczoną według wielkości udziałów, czyli im większe mieszkanie 
tym większa siła głosu, 

 decyzje zapadają większością głosów, gdzie jeden właściciel to jeden głos, wszystkie głosy są więc 
równe. 

Na drugie rozwiązanie musi się jednak zgodzić w głosowaniu udziałami więcej niż połowa członków 
Wspólnoty. Od tej zasady jest wyjątek. We Wspólnotach, gdzie jeden z właścicieli ma więcej niż połowę 
udziałów, zasadę „jeden człowiek = jeden głos” może przeforsować już 20% członków Wspólnoty. 
 

11. Kto rządzi we Wspólnocie? 

 

Jest to temat dość skomplikowany dla wybranych spośród mieszkańców Wspólnoty członków Zarządu 

Wspólnoty Mieszkaniowej, chcących poświęcić swój czas dla wspólnego dobra, jednak nie będących 

profesjonalistami w dziedzinie zarządzania nieruchomościami. Postaram się poniżej w przystępny sposób 

przybliżyć ten temat. Musimy zacząć od wyjaśnienia jakie rodzaje zarządu mogą występować we 

Wspólnocie Mieszkaniowej. 

ZARZĄD RZECZĄ WSPÓLNĄ 
  
Nieruchomość wspólna wymaga zarządzania przez Wspólnotę mieszkaniową. Przez zarząd rzeczą wspólną 
należy rozumieć podejmowanie wszelkich decyzji i dokonywanie wszelkiego rodzaju czynności, a więc tak 
prawnych, jak i faktycznych dotyczących przedmiotu wspólnego prawa Duże Wspólnoty mają obowiązek 
wybrać zarząd nieruchomości wspólnej, natomiast małe Wspólnoty takiego obowiązku nie mają i bardzo 
często właściciele sami zarządzają nieruchomością wspólną. 
  
ZARZĄD POWIERZONY  
  
Zarząd powierza się osobie fizycznej lub prawnej w umowie notarialnej o ustanowieniu odrębnej własności 
lokali lub w innej umowie zawartej w formie aktu notarialnego (art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali). 
Właściciele, powierzając zarząd, mogą określić również sposób zarządzania nieruchomością wspólną, i to 
odmiennie niż przewiduje ustawa o własności lokali. Jeśli tego nie zrobią, lecz jedynie powierzą zarząd danej 
osobie, to gospodaruje ona nieruchomością wspólną według przepisów ustawy. Umowa określająca sposób 
zarządu nieruchomością wspólną i powierzająca zarząd określonej osobie może mieć rozmaitą treść 
i regulować różny zakres spraw, z jednoczesnym mniej lub bardziej szczegółowym określeniem ich 
obowiązków i kompetencji. W przypadku gdyby umowa powierzająca zarząd nie była wystarczająco 
precyzyjna, art. 33 ustawy o własności lokali informuje, że należy stosować odpowiednio przepisy rozdziału 4 
tej ustawy. 
  
ZARZĄD WYBRANY  
Dotyczy to Zarządu wybranego spośród członków Wspólnoty 
  
Duże Wspólnoty, które nie powierzyły zarządu, muszą go wybrać. Wyboru zarządu właściciele dokonują w 
formie uchwały podjętej w trybie przewidzianym w ustawie o własności lokali. Wybrany zarząd jest jedno- 
lub wieloosobowy i zarządza nieruchomością wspólną według przepisów ustawy. Członkiem zarządu może 
być tylko osoba fizyczna. Wspólnota ma przy tym swobodę wyboru i wolno jej wybrać w skład zarządu 
właścicieli mieszkań albo inne osoby. Wybrany zarząd kieruje sprawami Wspólnoty, reprezentuje właścicieli 
lokali na zewnątrz oraz w stosunkach między Wspólnotą a poszczególnymi właścicielami. Członkowie 
wybranego zarządu nie muszą posiadać kwalifikacji zawodowych w dziedzinie zarządzania 
nieruchomościami, a jedynie powinni chcieć się zaangażować w prowadzenie spraw Wspólnoty 
Mieszkaniowej. 
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ZARZĄD ZLECONY 
Jest to najczęściej spotykana forma wynajęcia przez Wspólnotę profesjonalnego Zarządcy i powierzenie 
mu prowadzenia określonych w umowie o zarządzanie lub administrowanie nieruchomością wspólną 
spraw Wspólnoty. 
  
Wybrany zarząd z reguły składa się z osób nie będących profesjonalistami, więc często zachodzi konieczność 
wynajęcia fachowca do prowadzenia bieżących spraw. Przepisy prawa umożliwiają więc zarządowi zlecenie 
danej osobie zarządzania na podstawie umowy i nie ma to nic wspólnego z powierzeniem zarządu. Zarządca 
ten zajmuje się sprawami bieżącymi Wspólnoty w granicach określonych w umowie o zarządzanie, która jest 
podstawowym dokumentem regulującym stosunki pomiędzy Zarządcą i Wspólnotą Mieszkaniową, a jej 
treść może być dowolnie kształtowana przez strony. Ustawa o gospodarce nieruchomościami nie narzuca w 
tej kwestii żadnych ram, a jedynym ograniczeniem są ogólne przepisy dotyczące zasad współżycia 
społecznego i społeczno-gospodarczego przeznaczenia przysługujących praw. Umowa powinna być obszerna 
i szczegółowa. W miarę szczegółowe ustalenie stosunków między Zarządcą a Wspólnotą leży w interesie 
obydwu stron, gdyż w przypadku zaistnienia ewentualnych różnic zdań umowa będzie podstawowym 
dokumentem rozstrzygającym spór. Poszczególne postanowienia umowy o zarządzanie będą uzależnione od 
faktycznych okoliczności, a więc od rodzaju nieruchomości, celów stawianych Zarządcy, czy też od zdolności 
członków zarządu do samodzielnego wykonywania określonych czynności. Można jednak przedstawić pewne 
charakterystyczne elementy, które w większym lub mniejszym stopniu znajdą zastosowanie w każdej 
umowie. W umowie znajdzie się zatem ustalenie stron, określenie nieruchomości oraz praw i obowiązków 
stron umowy, wynagrodzenia Zarządcy lub zasad jego obliczania, ustalenie zakresu odpowiedzialności, 
zakresu spraw prowadzonych w imieniu Wspólnoty, a także sposobu rozwiązywania umowy i czasu 
obowiązywania umowy. Poszczególne postanowienia muszą być formułowane językiem prostym, 
powszechnie zrozumiałym, nie budzącym wątpliwości co do zapisów 
  
ZARZĄD PRZYMUSOWY 
  
We Wspólnocie Mieszkaniowej możemy mieć jeszcze do czynienia z zarządem przymusowym ustanowionym 
przez sąd. Przyczyny ustanowienia Zarządcy przymusowego są różne w przypadku dużej i małej Wspólnoty 
Mieszkaniowej. W przypadku dużych Wspólnot Mieszkaniowych, czyli jak wynika z art. 20 ust. 1 ustawy o 
własności lokali w przypadkach, gdy liczba lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi jest 
większa niż siedem, właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub 
kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli 
lokali lub spoza ich grona. Jeżeli jednak zarząd nie został powołany lub pomimo powołania nie wypełnia 
swoich obowiązków albo narusza zasady prawidłowej gospodarki, każdy z właścicieli może żądać 
ustanowienia Zarządcy przymusowego przez sąd, który określi zakres jego uprawnień oraz należne mu 
wynagrodzenie. Ten sam sąd odwoła Zarządcę przymusowego wówczas, gdy ustaną przyczyny jego 
powołania. 
Drugim przypadkiem, kiedy możliwe jest powołanie Zarządcy przymusowego w dużej Wspólnocie 
Mieszkaniowej jest sytuacja, kiedy w terminie dwóch lat od dnia wyodrębnienia własności pierwszego lokalu 
właściciele lokali nie dokonają wyboru zarządu ani nie powierzą zarządu nieruchomością wspólną w umowie 
zawartej w formie aktu notarialnego. Z kolei w przypadku małej Wspólnoty Mieszkaniowej, gdy zgodnie z art. 
19 ustawy o własności lokali, 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 o współwłasności. Zgodnie z art. 203 kodeksu 
cywilnego, każdy ze współwłaścicieli może wystąpić do sądu o wyznaczenie Zarządcy, jeżeli nie można 
uzyskać zgody większości współwłaścicieli w istotnych sprawach dotyczących zwykłego zarządu albo jeżeli 
większość współwłaścicieli narusza zasady prawidłowego zarządu lub krzywdzi mniejszość.  
Zarządca przymusowy składa sądowi w wyznaczonych terminach, co najmniej raz w roku oraz po ukończeniu 



8 

 

zarządu, sprawozdania ze swych czynności, jak również udokumentowane sprawozdania rachunkowe, które 
sąd zatwierdza lub odmawia ich zatwierdzenia. Jeżeli Zarządca przymusowy bez usprawiedliwionej przyczyny 
nie złożył w oznaczonym terminie przepisanego sprawozdania lub nie wykonał innych wydanych przez sąd 
poleceń, może być skazany na grzywnę. Zarządca przymusowy ponosi również odpowiedzialność za szkodę 
wyrządzoną na skutek nienależytego wykonywania swoich obowiązków.  
  
Kto zatem rządzi we wspólnocie ? Podsumujmy: 
  
Teoretycznie rzecz biorąc – wszyscy właściciele. W małych Wspólnotach, do siedmiu lokali, mogą to robić 
wszyscy współwłaściciele bądź powierzyć te obowiązki zarządowi. Duże Wspólnoty, czyli powyżej siedmiu 
lokali, muszą zgodnie z prawem wybrać zarząd. Zarząd można wybrać jedno lub kilkuosobowy spośród 
właścicieli lub spoza tego grona, np. zarządcę nieruchomości. W zarządzie Wspólnoty nie może działać osoba 
prawna, np. firma, gmina. W praktyce są trzy możliwości: 

 właściciele lokali wybierają zarząd ze swego grona, czyli spośród mieszkańców i wykonuje on 
czynności Zarządcy nieruchomości, 

 właściciele lokali wybierają zarząd ze swego grona, ale zarząd powierza bieżące zarządzanie 
nieruchomością wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej, 

 właściciele lokali wybierają do zarządu fachowca – zarządcę nieruchomości. 
Wybrany zarząd kieruje sprawami Wspólnoty, reprezentuje właścicieli lokali na zewnątrz oraz w stosunkach 
między Wspólnotą a poszczególnymi właścicielami. Na mocy uchwały właścicieli lokali zarząd lub 
poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili zawieszeni w czynnościach lub odwołani. Członkowie 
zarządu nie muszą mieć licencji. W przypadku gdy wybrany zarząd zlecił zarządzanie nieruchomością danej 
osobie fizycznej lub prawnej, wówczas Zarządca zajmuje się sprawami bieżącymi Wspólnoty w takich 
granicach, jakie określono w umowie.  
Zarządca , w myśl postanowień Ustawy o własności lokali z dnia 26 czerwca 1994r ma uprawnienia i 
obowiązki takie same (lub zbliżone) jak zarząd, który wybrano w oparciu o art. 20 ustawy. 
Powierzenie lub zlecenie zarządu wiąże się z przekazaniem Zarządcy kompetencji do podejmowania 
określonych decyzji. Zakres tych decyzji obejmować będzie (zgodnie z art. 22 ustawy o własności lokali) co 
najmniej czynności związane ze sprawowaniem zwykłego zarządu nieruchomością wspólną. Inne obowiązki i 
uprawnienia mogą zostać dokładnie sprecyzowane w umowie lub uchwale właścicieli, albo określone są 
przepisami. 
Powierzenie zarządu osobie fizycznej lub prawnej nie umniejsza kompetencji zarządu Wspólnoty ani samej 
Wspólnoty. Sprowadza się w istocie do powierzenia tej osobie wykonywania określonych czynności z 
zakresu zarządu nieruchomością wspólną oraz do przekazania (na czas trwania umowy) części uprawnień, 
jakie posiada zarząd.  
Powierzenie lub zlecenie zarządu nieruchomością wspólną można zastosować zarówno w małych jak i 
dużych Wspólnotach. 
 
12. Zmiana zarządu i Zarządcy 
  
Zmiana każdego z rodzajów zarządów następuje na innej zasadzie. Zarząd powierzony powierza się w 
umowie notarialnej, zatem jego zmiana również musi nastąpić w obecności notariusza, na podstawie 
uchwały właścicieli lokali przez niego zaprotokołowanej. Zmiana zarządu wybranego następuje również na 
podstawie uchwały z tym, że dla jej ważności obecność notariusza nie jest potrzebna. Natomiast zmiana 
zarządu zleconego następuje poprzez rozwiązanie umowy o zarządzanie. Rozwiązanie to może nastąpić w 
związku z upływem okresu, na jaki umowa została zawarta, a w trakcie jej obowiązywania za zgodną wolą 
stron, gdy rozwiązania chcą obie strony, lub za wypowiedzeniem z zachowaniem okresów w umowie 
przewidzianych, gdy rozwiązania chce tylko jedna strona. Natomiast jeśli chodzi o zarządcę przymusowego 
to tak jak i jego powołanie tak i jego odwołanie następuje na podstawie postanowienia sądu. Sąd odwoła 
zarządcę przymusowego wtedy, gdy uzna, że nie istnieje już przyczyna, dla której został powołany.  
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13. Czynności zarządzania 
 
Zarząd podejmuje samodzielnie czynności zwykłego zarządu, robi więc wszystko co wiąże się z załatwianiem 
bieżących spraw. Zawiera umowy o dostawę energii, wody i innych usług dla nieruchomości, prowadzi 
ewidencję. Przygotowuje też roczne sprawozdania finansowe i plany gospodarcze, realizuje uchwały 
Wspólnoty, organizuje zebrania, przygotowuje projekty uchwał, organizuje prace porządkowe i remontowe. 
Zarząd zobowiązany jest: 

 dokonywać rozliczeń przez rachunek bankowy, 

 składać właścicielom roczne sprawozdanie ze swojej działalności, 

 zwoływać zebranie ogółu właścicieli co najmniej raz w roku nie później niż w pierwszym kwartale 
każdego roku, 

 prowadzić dla każdej nieruchomości wspólnej, określoną przez Wspólnotę mieszkaniową ewidencję 
pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych 
kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej, 

 sporządzić protokół przejęcia nieruchomości i jej dokumentacji technicznej w imieniu Wspólnoty, 
przechowywać dokumentację techniczną budynku oraz prowadzić i aktualizować spis właścicieli 
lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej, 

 podjąć czynności zmierzające do opracowania lub aktualizacji dokumentacji technicznej budynku i 
dokonać rozliczenia kosztów z tym związanych, 

 wybrany zarząd może w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej zlecić czynności zwykłego zarządu w 
całości lub w części, wybranej przez Wspólnotę, firmie zarządzającej i podpisać umowę na 
zarządzanie lub administrowanie nieruchomością wspólną. 

 
Bardzo istotne jest rozróżnienie, czy dane czynności należą do zwykłego zarządu, czy go przekraczają. 
Pierwsze zwykle dotyczą bieżącej eksploatacji nieruchomości, drugie spraw istotnych dla Wspólnoty. W 
rezultacie przy ocenie, do jakiej kategorii należy dana czynność, trzeba brać pod uwagę okoliczności każdego 
konkretnego przypadku posiłkując się regułami wypracowanymi przez doktrynę prawa cywilnego i 
orzecznictwo. 
Zgodnie z opracowaniami w tym zakresie, można do czynności zwykłego zarządu nieruchomością wspólną 
zaliczyć: 

 prowadzenie spisu lokali i członków Wspólnoty, 

 prowadzenie spraw księgowych i sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności zarządu, 

 prowadzenie i przechowywanie dokumentacji użytkowej budynku, 

 kontrola stanu techniczno-sanitarnego budynku, 

 zlecenie drobnych napraw i konserwacji w budynku, 

 zapewnienie dostaw mediów do całej nieruchomości, 

 zapewnienie czystości i higieny na terenie całej nieruchomości wspólnej, 

 wykonywanie uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej, 

 organizowanie zebrań Wspólnoty. 
 

Zarząd w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu nie może podejmować decyzji samodzielnie i 
potrzebuje zgody właścicieli lokali podjętej w drodze uchwały. Ustawa o własności lokali nie zawiera 
wyszczególnienia wszystkich czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu; wymienia jedynie ich parę 
przykładów. Jest to zrozumiałe, bowiem tworzenie wyczerpującego katalogu tych czynności byłoby 
niemożliwe. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu – zgodnie z art. 22 ustawy – zalicza się 
przede wszystkim:  

 ustalenie wynagrodzenia zarządu lub Zarządcy nieruchomości wspólnej,  

 przyjęcie rocznego planu gospodarczego,  
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 ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu,  

 zmianę przeznaczenia części nieruchomości wspólnej,  

 udzielenie zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej, na ustanowienie 
odrębnej własności lokalu i rozporządzenie tym lokalem oraz na zmianę wysokości udziałów w 
następstwie powstania odrębnej własności lokalu,  

 udzielenie zgody na zmianę wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej,  

 dokonanie podziału nieruchomości wspólnej,  

 nabycie nieruchomości,  

 wytoczenie powództwa właścicielowi mieszkania zalegającemu z opłatami lub wykraczającemu 
w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo swoim 
niewłaściwym zachowaniem czyniącemu uciążliwym korzystanie z innych lokali lub 
nieruchomości wspólnej,  

 ustalenie, w wypadkach nieuregulowanych przepisami, części kosztów związanych z eksploatacją 
urządzeń lub części budynku służących zarówno do użytku poszczególnych właścicieli lokali, jak i 
do wspólnego użytku właścicieli co najmniej dwóch lokali, które będą zaliczane do kosztów 
zarządu nieruchomością wspólną,  

 udzielenie zgody na podział nieruchomości gruntowej zabudowanej więcej niż jednym 
budynkiem mieszkalnym i związane z tym zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej oraz 
ustalenie wysokości udziałów w nowo powstałych, odrębnych nieruchomościach wspólnych, 

 określenie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu 
nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z 
innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.  

 
Zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1 ustawy o 
własności lokali ponosi odpowiedzialność za zarządzanie nieruchomością wspólną zgodnie z zasadami jakie 
powierzono mu w umowie o zarządzanie nieruchomością wspólną. Zarządca w imieniu zarządu Wspólnoty 
wykonuje czynności określone w umowie samodzielnie, a czynności przekraczające zwykły zarząd 
nieruchomością - na podstawie uchwał ogółu właścicieli lokali. Do obowiązków Zarządcy nieruchomości 
należą czynności zawarte w umowie o zarządzanie nieruchomością wspólną. Można w niej powierzyć 
Zarządcy przykładowo: 

a) prowadzenie aktualnego wykazu lokali i ich właścicieli oraz przypadających im udziałów w 
nieruchomości wspólnej,  

b) reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przed organami sądowymi, administracyjnymi i innymi 
instytucjami w sprawach związanych z zarządem nieruchomością wspólną,  

c) aktualizowanie stanu prawnego ze stanem faktycznym nieruchomości,  
d) prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej w 

sposób prawem przewidziany,  
e) opracowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami regulaminów dotyczących między innymi:  

- bezpieczeństwa ppoż.,  
- porządku domowego,  
- kontroli dostępu do budynku,  
- zgłaszania oraz usuwania usterek,  
- sposobu nawiązywania kontaktu w przypadkach nagłych, nie cierpiących zwłoki oraz zwykłego 
kontaktu,  

f) nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku i czystości:  
- pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali,  
- terenów zielonych i podwórka przynależnych do nieruchomości,  
- dróg i chodników przynależnych do nieruchomości,  

g) sprawowanie nadzoru nad pracą osób i podmiotów świadczących pracę lub usługi na rzecz 
Wspólnoty Mieszkaniowej, między innymi w zakresie:  
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- bieżącej konserwacji powierzonego budynku i wszelkich urządzeń w nim znajdujących się,  
- remontów bieżących,  
- napraw, konserwacji i modernizacji instalacji wewnętrznej zimnej wody, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej, instalacji elektrycznej, oświetlenia, instalacji gazowej, wentylacji i przewodów 
kominowych oraz innych instalacji i urządzeń będących własnością Wspólnoty - zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego,  
- likwidacja awarii, a następnie usuwanie skutków i przyczyn awarii urządzeń oraz instalacji 
wewnętrznych nieruchomości wspólnej, przy czym zakres robót powinien być każdorazowo 
uzgadniany ze Wspólnotą,  

h) kontrola wykonania i rozliczanie umów o dostawę energii elektrycznej, zimnej wody i odprowadzenia 
ścieków, wywozu śmieci, domofonu oraz innych umów zawartych przez Wspólnotę,  

i) dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy Wspólnoty Mieszkaniowej, gromadzenie wpłat na 
fundusz remontowy w sposób zapewniający ich księgowe wyodrębnienie,  

j) windykacja należności stanowiących należności, pożytki oraz inne przychody z nieruchomości 
wspólnej,  

k) dokonywanie miesięcznego rozliczania wpłaconych przez właścicieli zaliczek na pokrycie kosztów 
zarządu nieruchomością wspólną i pokrycie świadczeń oraz wpłat na fundusz remontowy w tym:  
- opłat za media dostarczane bezpośrednio do lokali mieszkalnych i użytkowych (opłat 
eksploatacyjnych), 
- za roboty i usługi związane z nieruchomością wspólną i świadczonych na rzecz nieruchomości 
wspólnej, 

l) prowadzenie na własny koszt księgowości finansowej dla nieruchomości wspólnej zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, w tym:  
- sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego  
- sporządzanie i składanie odpowiednich sprawozdań i deklaracji we właściwych urzędach,  
- sporządzanie pozaksięgowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną - zaliczek 
uiszczanych na pokrycie tych kosztów,  
- sporządzanie rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej zgodnie z dyspozycją 
Wspólnoty określającą zakres i formę tej ewidencji,  

m) przygotowywanie informacji o zrealizowaniu rocznego planu gospodarczego z uwzględnieniem 
również korekty do tego planu, z podziałem kosztów na poszczególnych właścicieli,  

n) przygotowanie i sporządzenie projektu rocznego planu gospodarczego w tym planu przychodów 
i wydatków z funduszu remontowego Wspólnoty,  

o) udzielanie każdemu z właścicieli na jego żądanie wyczerpujących informacji o sprawach dotyczących 
zarządzania nieruchomością wspólną i rozliczeniach,  

p) prowadzenie spraw Wspólnoty na zewnątrz, w stosunkach pomiędzy właścicielami a 
Wspólnotą, wydawanie zarządzeń porządkowych oraz zgody na wykonywanie dodatkowych instalacji 
w zakresie dotyczącym nieruchomości wspólnej,  

q) przechowywanie, zabezpieczenie i archiwizowanie dokumentów i dokumentacji dotyczącej 
nieruchomości wspólnej,  

r) zwoływanie i obsługa zebrań właścicieli lokali, w tym przygotowanie miejsca na zebranie kart do 
głosowania oraz powiadamianie właścicieli lokali o treści uchwał podjętych w 
drodze indywidualnego zbierania głosów, a także czynności związanych z prowadzeniem 
korespondencji z właścicielami lokali,  

s) odczyty i rozliczanie wskazań wodomierzy,  
t) ewidencjonowanie kosztów bankowych i odsetek oraz ustalanie stanu funduszu remontowego, 
u) zawieranie umów w imieniu i na rzecz Wspólnoty,  
v) wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali.  
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Poprzez podpisanie umowy o zarzadzanie nieruchomością wspólną dochodzi do powierzenia Zarządcy 
nieruchomości obowiązku wykonywania określonych czynności z zakresu zarządu nieruchomością wspólną 
oraz do przekazania Zarządcy na czas trwania umowy części uprawnień, jakie posiada zarząd. W związku z 
powyższym: 

 odpowiedzialność Zarządcy będzie zależała od zakresu obowiązków określonych w umowie o 
zarządzaniu, 

 odpowiedzialność Wspólnoty Mieszkaniowej przeważnie będzie zależała od rodzaju podjętych 
uchwał w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu. 

 
14. Umowy o zarządzanie 

 
Zarządzanie nieruchomością odbywa się na podstawie umowy zawartej między Zarządcą nieruchomości a 
podmiotem któremu przysługuje prawo do nieruchomości ze skutkiem prawnym bezpośrednio dla tego 
podmiotu. Do takich podmiotów należy właściciel nieruchomości i Wspólnota Mieszkaniowa. 
Przepisy wymagają, aby umowa o zarządzanie nieruchomością została zawarta w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
Ustawodawca (ustawa o gospodarce nieruchomościami) zakłada, że umowa powinna być podstawowym 
źródłem praw i obowiązków zarówno Zarządcy wobec właściciela, jak też powinna określać obowiązki 
Zarządu Wspólnoty, których Zarządcy nie przekazano. 
Zarząd nieruchomością wspólną może być sprawowany na podstawie różnego rodzaju umów zawieranych 
bezpośrednio przez właścicieli lokali lub w ich imieniu przez zarząd. Zakres uprawnień i obowiązków, jaki 
wynika z tych umów, może być różny.  
Za decyzje związane z zarządzaniem nieruchomością odpowiada Zarząd Wspólnoty powołany przez 
właścicieli w drodze uchwały lub Zarządca nieruchomości w zakresie zleconym mu przez Zarząd Wspólnoty 
w umowie o zarządzanie nieruchomością wspólną 
Zarządca powinien wykonać umowę osobiście i nie może przenieść obowiązków wynikających z umowy na 
osoby trzecie. Zarządca może jednak posłużyć się pomocnikami, takimi jak jego pracownicy. Za ich działania 
lub zaniechania Zarządca odpowiada jak za działania lub zaniechania własne. 

 
15. Zmiana sposobu zarządu 
 
Zgodnie z ustawą w własności lokali: 
Art. 18. 1. Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie 
zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w 
szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej. 
 
Ustanowienie sposobu zarządu nieruchomością wspólną, o którym mowa w art. 18 ust.1 ustawy o własności 
lokali, może polegać w szczególności na tym, że właściciele lokali powierzą zarząd nieruchomością wspólną 
jakiejś osobie fizycznej lub prawnej, w dalszej części nazywanej Zarządcą, której powierzono zarząd 
nieruchomością wspólną. Wymagane jest do tego zachowanie formy aktu notarialnego.  
Zarządca ten, w myśl kolejnych postanowień ustawy, ma uprawnienia i obowiązki takie same (lub zbliżone) 
jak zarząd, który wybrano w oparciu o art. 20 ustawy. 
Powierzenie zarządu wiąże się z przekazaniem Zarządcy kompetencji do podejmowania określonych decyzji. 
Zakres tych decyzji obejmować będzie (zgodnie z art. 22 ustawy o własności lokali) co najmniej czynności 
związane ze sprawowaniem zwykłego zarządu nieruchomością wspólną. Inne obowiązki i uprawnienia mogą 
zostać dokładnie sprecyzowane w umowie lub uchwale właścicieli, albo określone są przepisami. 
Powierzenie zarządu osobie fizycznej lub prawnej nie umniejsza kompetencji zarządu Wspólnoty ani samej 
Wspólnoty. Sprowadza się w istocie do powierzenia tej osobie wykonywania określonych czynności z 
zakresu zarządu nieruchomością wspólną oraz do przekazania (na czas trwania umowy) części uprawnień, 
jakie posiada zarząd.  
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Powierzenie zarządu nieruchomością wspólną można zastosować zarówno w małych jak i dużych 
Wspólnotach. 
 
16. Przychody oraz koszty i opłaty 
 
We Wspólnocie Mieszkaniowej nie płaci się ani czynszu, ani kosztów administracyjnych. Jest to jeden z 
podstawowych powodów, dla których lokatorzy komunalni decydują się na wykup swoich lokali od gminy. 
Nie oznacza to, że właściciele nie ponoszą żadnych opłat. Oprócz opłat związanych z ich lokalami (prąd, gaz, 
woda itd.) muszą ponosić koszty utrzymania nieruchomości wspólnej, np. remonty, bieżąca konserwacja 
oraz utrzymanie czystości i porządku w budynku, opłaty za energię elektryczną w nieruchomości wspólnej, 
za antenę zbiorczą i windę, wynagrodzenie zarządu lub Zarządcy, a także ubezpieczenie i podatki. 
Właściciele lokali pokrywają te koszty w ułamkowych częściach, odpowiednio do wielkości swoich 
udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej. Zaliczki na poczet kosztów utrzymania płaci się do 10 
dnia każdego miesiąca. Najważniejsze jest jednak to, że nikt inny tylko właściciele sami decydują, ile mają 
płacić, podejmując w tej sprawie uchwałę. Może być jednak i tak, że większość właścicieli zgodziła się na 
określone opłaty, z których mniejszość nie jest zadowolona. Właściciel, który z danymi opłatami się nie 
zgadza nie ma prawa ich nie płacić, ma prawo natomiast zwrócić się do sądu o rozstrzygnięcie, zaskarżając 
uchwałę. W stosunku do właścicieli, którzy nie płacą zaliczek Wspólnota ma prawo dochodzić należności w 
sądzie oraz naliczać odsetki za zwłokę. Dochodzenie tych sum odbywa się w postępowaniu 
upominawczym. W tym celu trzeba wnieść pozew do sądu rejonowego z wnioskiem o wydanie nakazu 
zapłaty. Gdy taka osoba permanentnie nie płaci, Wspólnota po podjęciu stosownej uchwały może też w 
ostateczności wystąpić do sądu z wnioskiem o przymusową sprzedaż tego lokalu. Dobrze zarządzana 
Wspólnota ma możliwości znacznego obniżania własnych kosztów. Ponadto, nic nie stoi na przeszkodzie, by 
Wspólnota wynajmowała zbędne suszarnie, strych czy miejsce na reklamę na elewacji. Czynsz z takich 
najmów będzie dochodem całej Wspólnoty i będzie się przyczyniał do obniżenia kosztów zarządu tą 
nieruchomością. 
Właściciele lokali mają również prawo do pobierania pożytków i przychodów, jakie przynosi nieruchomość 
wspólna. Należy jednak pamiętać, że są one w pierwszym rzędzie przeznaczane na pokrycie wydatków 
związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. 
 
17. Fundusz remontowy 
 
Właściciele lokali powinni też utworzyć fundusz remontowy, np. na określony cel (remont dachu, ocieplenie 
budynku) lub ogólny – na przyszłe wydatki remontowe. Sami ustalają też wysokość miesięcznych wpłat na 
ten fundusz. Funduszem dysponuje zarząd, który jednak nie ma prawa wydać zgromadzonych pieniędzy na 
cel inny niż określony przez właścicieli. Najlepiej, żeby stanowił osobną pozycję w ewidencji kosztów lub żeby 
środki gromadzono na subkoncie w banku. Pieniądze z funduszu nie muszą być wydawane co roku, można je 
zbierać przez kilka lat na określony cel. Właściciele decydują również w uchwale o terminie przeprowadzenia 
prac w nieruchomości wspólnej. Wiąże ona wszystkich właścicieli mieszkań, czyli i tych, których 
przegłosowano.  
Dla każdej nieruchomości wspólnej musi być prowadzona ewidencja pozaksięgowa kosztów zarządu 
nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych 
tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej. Tym obowiązkiem ustawa o własności lokali obarczyła zarząd lub 
zarządcę, a okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy. Zarząd lub Zarządca musi dokonywać rozliczeń 
finansowych przez rachunek bankowy. Ma to zapewnić bezpieczne gospodarowanie pieniędzmi Wspólnoty 
oraz prawidłowe rozliczanie. 
 
 
18. Likwidacja Wspólnoty 
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W teorii likwidacja Wspólnoty jest możliwa, ale w praktyce raczej nie występuje. Dopóki bowiem choćby 
jeden lokal w ramach nieruchomości stanowi własność osoby, która nie jest jednocześnie właścicielem 
pozostałej części nieruchomości, likwidacja Wspólnoty Mieszkaniowej nie jest możliwa ani w drodze 
czynności prawnej, ani w drodze orzeczenia sądu. W zasadzie likwidacja Wspólnoty jest możliwa jedynie w 
sytuacji, w której właścicielem całej nieruchomości staje się ta sama osoba, np. jeden z właścicieli lub osoba 
trzecia kupiła od dotychczasowych właścicieli wszystkie lokale w budynku. Znika wówczas przyczyna, dla 
której Wspólnota ma istnieć i kończy ona również swój byt prawny. 
 
  
 
 
 
 
 
 Opracował 
 
 Adam Godlewski 


