
 

ZMIANA SPOSOBU ZARZĄDU  

 

Zgodnie z art. 18 ustawy o własności lokali 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.  

 

Zmiana sposobu zarządu nieruchomością wspólną 

W razie sukcesywnego wyodrębniania lokali przyjęty przez dotychczasowych współwłaścicieli sposób 

zarządu nieruchomością wspólną odnosi skutek także do każdego kolejnego nabywcy lokalu. Zmiana tak 

ustalonego sposobu zarządu nieruchomością wspólną może nastąpić na podstawie uchwały właścicieli 

lokali zaprotokołowanej przez notariusza. Uchwała ta stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej. 

Jeżeli sposobu zarządu nie określono w powyżej umowie lub w uchwale zaprotokołowanej przez 

notariusza, obowiązują zasady określone w ustawie o własności lokali. Wspólnota mieszkaniowa nie ma 

zupełnej dowolności w ustaleniu sposobu zarządu nieruchomością wspólną choć ma duże zakres 

swobody. Wystarczy bowiem, że ustalenia umowne mieszczą się w granicach wyznaczonych przez art. 

25 ust. 1 ustawy o własności lokali, tj. muszą być zgodne z prawem lub z umową właścicieli, nie mogą 

naruszać zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób naruszać interesy 

właścicieli (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach  sygn..akt V ACa 212/13)  

 

Forma zmiany ustalonego sposobu zarządu nieruchomością wspólną 

Zgodnie z art.18 ust.2a ustawy o własności lokali zmiana ustalonego sposobu zarządu nieruchomością 

wspólną może nastąpić na podstawie uchwały właścicieli lokali zaprotokołowanej przez notariusza. Sąd 

Najwyższy w uchwale z dnia 21.01.2009 roku  sygn. akt III CZP 129/08 potwierdził, że przy zmianie 

zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono obowiązuje w tym zakresie tryb 

wskazany w art. 18 ust. 2a tej ustawy.  Zatem właściciele lokali na zebraniu protokołowanym przez 

notariusza mogą podjąć uchwałę o zmianie zarządu we wspólnocie mieszkaniowej. Właściciele lokali 

mogą odwołać zarządcę, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono i wybrać zarząd w myśl 

art.20 ustawy o własności lokali. Jeżeli jednak ograniczą się tylko do tego to nowy zarządca zarządzać 

będzie zgodnie z tymi samymi zasadami, które ustalono w umowie. Aby zmienić ten sposób zarządu 

określony w umowie właściciele muszą wyrazić taką wolę i określić treść zmian. 

 

Określenie sposobu zarządu nieruchomością wspólną w małej wspólnocie mieszkaniowej 
Jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego 

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

kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności. W języku potocznym takie 

wspólnoty nazywa się małymi wspólnotami mieszkaniowymi w odróżnieniu od dużych wspólnot 

mieszkaniowych zarządzanych na podstawie ustawy o własności lokali. Skoro mała wspólnota 

mieszkaniowa zarządzana jest na podstawie kodeksu cywilnego a nie ustawy o własności lokali to w 

takiej wspólnocie nie ma uchwał i całej procedury ich podejmowania i zaskarżania. Nie ma też 

obowiązku zwoływania zebrań nawet tych rocznych. Właściciele odejmują decyzję w formie zgody na 

ich dokonanie Jak wynika z uregulowań kodeksu cywilnego do czynności zwykłego zarządu potrzebna 

jest zgoda większości współwłaścicieli liczona według wielkości udziałów. W braku takiej zgody każdy 

ze współwłaścicieli może żądać upoważnienia sądowego do dokonania czynności. Do czynności, które 

przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli 

(jednomyślność). 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. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 7.10.2009 r. sygn. III 

CZP 60/09 art.18 ustawy o własności lokali ma zastosowanie również do małych wspólnot 

mieszkaniowych. Zatem możliwe jest wprowadzenie do małej wspólnoty mieszkaniowej zasad 

zarządzania obowiązujących w dużej wspólnocie mieszkaniowej, w tym instytucji zarządu, zasad 

podejmowania i zaskarżania uchwał itd.  Możliwe jest też zmodyfikowanie tych zasad aby były bardziej 

dostosowane do realiów danej małej wspólnoty mieszkaniowej.  

 

 

  



Załącznik nr 1 

UCHWAŁA Nr ….-2016 

 właścicieli lokali budynku przy ulicy Botnej nr 1 w Warszawie 

z dnia 07.03.2016  

w sprawie zmiany sposobu zarządu  
   

Działając na podstawie art. 18 ustawy o własności lokali postanawiamy dokonać następujących zmian 

sposobu zarządu  nieruchomością wspólną.  

 

1. Od dnia dzisiejszego Inwest Pro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie będzie sprawowała funkcji 

zarządu nieruchomością, która została jej powierzona w umowach notarialnych ustanowienia odrębnej 

własności lokali w ww. budynku. 

2.  Wprowadza się sposób zarządu określony w ustawie o własności lokali, z zastrzeżeniem, że   

1) zarząd wspólnoty nie może być większy niż trzyosobowy 

2) prawo zwołania zebrania właścicieli lokali bądź zbierania głosów pod uchwalą w drodze 

indywidualnego ich zbierania przysługuje każdemu właścicielowi 

3) uchwały podejmowane będą bezwzględną większością głosów właścicieli lokali, liczoną według 

wielkości udziałów, co nie wyklucza możliwość głosowania jeden właściciel jeden głos na zasadach 

określonych w ustawie o własności lokali 

4) rozszerza się kompetencje zarządcy o następujące czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu : 

- 

-   



Załącznik nr 2 

ORZECZNICTWO 

 

 

Zasady określenia sposobu zarządu  

 

W uchwale w trybie art. 18 ust. 2a ustawy o własności lokali wspólnota mieszkaniowa ma dowolność 

określenia sposobu zarządu nieruchomością wspólną i nie musi kierować się uregulowaniami 

ustawowymi pod warunkiem, że ustalenia umowne mieszczą się w granicach wyznaczonych przez art. 

25 ust. 1 ustawy o własności lokali, tj. muszą być zgodne z prawem lub z umową właścicieli, nie mogą 

naruszać zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób naruszać 

interesy właścicieli. 

 

Właściciele lokali zawarli w formie aktu notarialnego umowę określającą sposób zarządu nieruchomością 

wspólną. Postanowili powierzyć zarząd spółce. Ponadto postanowili, że wszelkie uchwały podejmowane 

będą wyłącznie bezwzględną większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów. 

Powodowie zaskarżyli uchwałę w zakresie postanowień określających sposób zarządu nieruchomością 

wspólną. Zdaniem Sądu żaden z przepisów rozdziału 4 („Zarząd nieruchomością wspólną”) ustawy o 

własności lokali nie jest przepisem bezwzględnie obowiązującym. Oznacza to, że w uchwale podjętej w 

trybie art. 18 ust. 2a ustawy o własności lokali wspólnota mieszkaniowa ma dowolność określenia 

sposobu zarządu nieruchomością wspólną i nie musi kierować się uregulowaniami ustawowymi, w 

granicach wyznaczonych przez art. 25 ust. 1 ustawy o własności lokali. Sąd uznał, że uchwała nie jest 

sprzeczna z prawem. Wspólnota mieszkaniowa może rozszerzyć kompetencje zarządcy o czynności 

przekraczające zakres zwykłego zarządu. Wola właścicieli lokali ma pierwszeństwo przed regulacjami 

dotyczącymi sprawowania zarządu zawartymi w ustawie o własności lokali, gdyż zgodnie z art. 18 ust. 3 

ustawy o własności lokali dopiero w razie braku określenia sposobu zarządu w umowie właścicieli lokali 

zawartej w formie aktu notarialnego, lub w uchwale zaprotokołowanej przez notariusza, obowiązują 

zasady określone w rozdziale 4 ustawy o własności lokali. Powierzenie zarządu, podobnie jak wybór 

zarządu, wiąże się z przekazaniem oznaczonej osobie lub osobom kompetencji do podejmowania 

określonych decyzji. Zakres tych decyzji obejmować będzie, zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o własności 

lokali co najmniej czynności związane ze sprawowaniem zwykłego (bieżącego) zarządu nieruchomością 

wspólną. Inne uprawnienia i obowiązki albo mogą zostać wskazane w umowie lub uchwale właścicieli, 

albo określone są przepisami. W zakresie, w jakim zarządzanie zostało powierzone zarządcy wyłączone 

jest bezpośrednie działanie wspólnoty mieszkaniowej i właścicieli lokali, przy czym umowa zawarta 

zgodnie z art. 18 ustawy o własności lokali może wprowadzać odstępstwa od tej zasady. Nie dotyczy to 

tylko uprawnień właścicieli lokali do kontroli działalności zarządu, o jakich mowa w art. 29 ust. 3 ustawy 

o własności lokali, których umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną nie może wyłączyć. Nie ma 

ustawowego zakazu podjęcia na podstawie art. 18 ustawy o własności lokali uchwały, którą właściciele 

lokali tworzący wspólnotę mieszkaniową zdecydują o wyłączeniu metody głosowania w ten sposób, że 

jeden właściciel ma jeden głos. Powodowie wnieśli apelację, a Sąd Apelacyjny w Katowicach uznał, że 

apelacja zasługuje na częściowe uwzględnienie. Sąd zakwestionował możliwość wyłączenia głosowania 

jeden właściciel jeden głos. Stanowisko Sądu Okręgowego w tym przedmiocie nie uwzględnia tego, że w 

art. 23 ust. 2a ustawy o własności lokali ustawodawca gwarantuje określonej mniejszości, reprezentującej 

co najmniej 1/5 udziałów w nieruchomości wspólnej, gdy większość udziałów w nieruchomości wspólnej 

należy do jednego właściciela, możliwość głosowania w ten sposób, że na jednego właściciela przypada 

jeden głos, jeśli tego zażąda opisana w tym przepisie mniejszość.. Głosowanie tym sposobem stanowi 

odstępstwo od zasady, że uchwały zapadają większością głosów właścicieli, liczoną według wielkości 

udziałów. Takie wyłączenie woli ustawodawcy prowadziłoby do niezrealizowania celu ustawy. Prowadzi 

to do wniosku, że art. 23 ust. 2a ustawy o własności lokali nie jest przepisem dyspozytywnym, którego 

stosowanie zależy od woli stron. Przeciwnie, jest to przepis bezwzględnie obowiązujący (bezwzględnego 

stosowania). Tym samym nie jest możliwe wyłączenie jego stosowania uchwałą. 

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach  sygn..akt V ACa 212/13  

 

Załącznik nr 3 

 

Zmiana zarządu powierzonego 

 



Zmiana zarządu powierzonego wymaga uchwały właścicieli lokali zaprotokołowanej przez notariusza 

jednak te przepisy mają charakter względnie obligatoryjny zatem brak zaprotokołowania przez 

notariusza w przypadku braku jej zaskarżenia powoduje, że jest on skuteczna prawnie. 

 

 

Zgodnie z art. 18 ustawy o własności lokali 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. W 

razie sukcesywnego wyodrębniania lokali przyjęty przez dotychczasowych współwłaścicieli sposób 

zarządu nieruchomością wspólną odnosi skutek także do każdego kolejnego nabywcy lokalu. Zmiana 

ustalonego sposobu zarządu nieruchomością wspólną może nastąpić na podstawie uchwały właścicieli 

lokali zaprotokołowanej przez notariusza. Uchwała ta stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej. 

Jeżeli sposobu zarządu nie określono w umowie lub w uchwale zaprotokołowanej przez notariusza, 

obowiązują zasady określone w niniejszym rozdziale. W przedmiotowej sprawie sąd apelacyjny uznał, że 

zmiana zarządu powierzonego wymagała uchwały właścicieli lokali zaprotokołowanej przez notariusza ( 

art. 18 ust. 2a).  Jednak przepisy dotyczące zarządu nieruchomością wspólną (Rozdział IV ustawy) mają 

charakter względnie obligatoryjny zatem brak zaskarżenia uchwały mimo że nie została zaprotokołowana 

przez notariusza spowodował, że funkcjonowała ona w skuteczności prawnej. Brak zatem nieważności 

bezwzględnej tej uchwały powoduje, że ta wada prawna  wobec braku zaskarżenia nie ma znaczenia dla 

funkcjonowania uchwały w obrocie prawnym.   

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu sygn. akt I ACa 41/12 

 

Załącznik nr 4 

 

Składanie oświadczeń woli za wspólnotę mieszkaniową 

 

W przypadku gdy zarząd jest kilkuosobowy oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową składają 

przynajmniej dwaj członkowie zarządu. Ustawy o własności lokali przewiduje zasadę reprezentacji 

łącznej w przypadku wyboru w danej wspólnocie zarządu kilkuosobowego. Przepis ten ma charakter 

bezwzględnie obowiązujący, a zatem  właściciele lokali nie mogą zmieniać zasad reprezentacji  - wynika 

z postanowienia Sądu Okręgowego w Radomiu 

 

Wspólnota mieszkaniowa stanowi jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, która zgodnie z art. 

6 ustawy posiada zdolność prawną i sądową. Jako ułomna osoba prawna wspólnota mieszkaniowa 

posiada cechy osobowości prawnej, w tym strukturę organizacyjną, której elementem jest zarząd, 

reprezentujący wspólnotę na zewnątrz. W myśl z art. 18 ustawy o własności lokali właściciele lokali 

mogą w umowie o ustanowienie odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu 

notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, w szczególności powierzyć zarząd osobie 

fizycznej albo prawnej (zarząd w znaczeniu funkcjonalnym). Przy braku określenia odmiennego sposobu 

zarządu obowiązują wówczas ustawowe zasady zarządu nieruchomością określone w art. 18 ust. 3 

powyższej ustawy. Stosownie do art.21 ustawy zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i 

reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. 

Gdy zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową składają przynajmniej 

dwaj jego członkowie. Kierowanie sprawami wspólnoty to podejmowanie wszelkich niezbędnych 

czynności, tj. czynności prawnych, procesowych i natury faktycznej. Reprezentowanie to podejmowanie 

czynności prawnych, oświadczenia woli zarządu zatem muszą być traktowane jak oświadczenia samej 

wspólnoty. Ze złożonej w następstwie wezwania do uzupełnienia braków formalnych zażalenia uchwały 

właścicieli lokali w sprawie zmiany zarządu wynikało, iż zarząd pozwanej wspólnoty składa się z 

czterech osób tymczasem pełnomocnictwo dla adwokata udzielone zostało w imieniu pozwanej tylko 

przez jednego członka zarządu - prezesa. Udzielenie pełnomocnictwa procesowego przez jednego 

członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej w przypadku, gdy zarząd jest kilkuosobowy nie spełnia 

wymogu prawidłowej reprezentacji wspólnoty, o której stanowi art.21 ust.2 ustawy o własności lokali. 

Przepis ten przewiduje zasadę reprezentacji łącznej w przypadku wyboru w danej wspólnocie zarządu 

kilkuosobowego. Zdaniem Sądu Okręgowego przepis ten ma charakter bezwzględnie obowiązujący. 

Właściciele lokali, jeżeli nie powierzyli zarządu nieruchomością wspólną osobie fizycznej lub prawnej, 

nie mogą zmieniać zasad reprezentacji we wspólnocie mieszkaniowej. Skoro pozwana wspólnota posiada 

kilkuosobowy zarząd, to do skutecznego oświadczenia o ustanowieniu pełnomocnictwa procesowego do 

działania w niniejszej sprawie wymagane było oświadczenie przynajmniej dwóch członków zarządu. 

postanowienie Sądu Okręgowego w Radomiu sygn.akt IV Cz 737/14 



 

 

Załącznik nr 5 

 

W małej wspólnocie nie można zaskarżyć uchwały 

 

W małej wspólnocie mieszkaniowej zarządzanej na podstawie przepisów kodeksu cywilnego o 

współwłasności nie istnieje możliwość zaskarżenia uchwały jeżeli właściciele nie zmienili ustawowego 

sposobu zarządu nieruchomością wspólną. 

 

W świetle przepisu art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali 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. Jeżeli zarządu w ten sposób nie określą, to zgodnie z art. 18 ust. 3 tej ustawy 

obowiązują zasady przewidziane w dalszych przepisach ustawy o własności lokali. Te zaś rozróżniają 

sytuacje, w których liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do 

dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż siedem i jest większa niż siedem. W tym drugim 

przypadku, dotyczącym wspólnoty określanej jako "duża wspólnota mieszkaniowa", stosownie do art. 20 

ust. 1 zdanie pierwsze ustawy właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze 

jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Mają wówczas zastosowanie kolejne przepisy ustawy o 

własności lokali, w tym przepisy dotyczące podejmowania uchwał przez właścicieli lokali oraz o 

zaskarżaniu tych uchwał do sądu. Natomiast w sytuacji, gdy liczba lokali wyodrębnionych i lokali 

niewyodrębnionych nie jest większa niż siedem (tzw. mała wspólnota mieszkaniowa), do zarządu 

nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu 

postępowania cywilnego o współwłasności, czyli art. 199-209 k.c. oraz art. 611-616 k.p.c. Takie 

„kodeksowe” uregulowanie zarządu rzeczą wspólną w przepisach art. 199-209 k.c. jest uregulowaniem 

kompletnym, gdyż nie zawiera odesłania do innych przepisów i jest wystarczające do sprawowania 

zarządu bez potrzeby stosowania zasad określonych w innych, szczególnych przepisach dotyczących 

zarządu. Do tego zarządu nie mają więc co do zasady zastosowania przepisy ustawy o własności lokali 

dotyczące zarządu nieruchomością wspólną w dużej wspólnocie mieszkaniowej, a więc ani przepisy o 

podejmowaniu uchwał przez właścicieli lokali ani o zaskarżaniu uchwał do sądu. Jednocześnie nie jest 

wykluczone inne określenie sposobu zarządu w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w 

umowie zawartej później w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, a wtenczas nie jest 

wyłączone określenie tych zasad w sposób przewidziany w art. 21 i nast. ustawy, w tym w art. 25, lub 

przez odesłanie do tych przepisów.  

wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie sygn.akt I ACa 391/14  

 

 

Załącznik nr 6 

 

Forma zmiany zarządu powierzonego  

  

 Zmiana zarządu powierzonego wymaga podjęcia uchwały właścicieli lokali, zaprotokołowanej 

przez notariusza (art. 18 ust. 2a), a reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej przed sądem przez 

takiego zarządcę wymaga umocowania w umowie o określeniu sposobu zarządu nieruchomością 

wspólną bądź w uchwale o zmianie tej umowy – wynika z uchwały Sądu Najwyższego. 

 

Przepisy o własności lokali przewiduje trzy sposoby zarządu nieruchomością wspólną :  

- zarząd wybrany - sprawowany przez wybrany uchwałą właścicieli lokali zarząd będący organem 

wspólnoty, 

- zarząd zlecony – działający na podstawie umowy cywilnoprawnej podpisanej pomiędzy zarządem 

wybranym, a osobę fizyczną albo prawną (zarządcą),  

– zarząd powierzony –  powołany w trybie art.18 ust 1 ustawy o własności lokali, który stanowi, że 

właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej 

później w formie aktu notarialnego powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej. Zgodnie z art., 18 

ust 2a ustawy o własności lokali zmiana zarządu powierzonego może nastąpić na podstawie uchwały 

właścicieli lokali zaprotokołowanej przez notariusza.  

W przedmiotowej sprawie problem przed jakim stanęły sądy dotyczył poprawności zmiany zarządu 

powierzonego. Czy w tej sprawie potrzebna jest umowa na co wskazywałoby brzmienie art.18 ust 1 



ustawy o własności lokali, czy potrzebna jest uchwała, na co wskazywałaby treść art.18 ust 2a ustawy o 

własności lokali. Wątpliwości prawne w tej materii powstały na tle sprawy o zapłatę wniesionej przez 

wspólnotę mieszkaniową przeciwko swojemu członkowi. Sąd I instancji uznał, że zarząd powinien być 

powierzony nie w drodze uchwały, ale umowy, stosownie do art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali. 

Uchwała o zmianie zarządu jest więc czynnością prawną nieważną. Wspólnota mieszkaniowa wniosła 

apelację do sądu II instancji zarzucając naruszenie art. 18 ust. 2a ustawy o własności lokali, który dla 

zmiany zarządu powierzonego przewiduje uchwałę właścicieli lokali zaprotokołowaną przez notariusza, a 

taki wymóg dopełniła wspólnota mieszkaniowa. Sąd II instancji do którego trafiła sprawa uznał, że 

występują zagadnienia prawne, które przedstawił Sądowi Najwyższemu. Sąd Najwyższy wyjaśnił, że 

zmiana zarządcy wymaga podjęcia uchwały właścicieli zaprotokołowanej przez notariusza, a więc 

obowiązuje w tym zakresie tryb wskazany w art. 18 ust. 2a tej ustawy. Ponadto Sąd Najwyższy zwrócił 

uwagę, że reprezentowanie wspólnoty przed sądem przez zarządcę wymaga umocowania w umowie 

określającej sposób zarządu nieruchomością wspólną bądź w uchwale o zmianie tej umowy. Zatem bez 

takiego umocowania zarządca nie może reprezentować wspólnoty. 

Uchwała Sądu Najwyższego  sygn. akt III CZP 129/08. 

 

 


