
UCHWAŁA NR XXXIV/348/17
RADY GMINY BRANICE

z dnia 11 grudnia 2017 r.

w sprawie załatwienia skargi z dnia 16 października 2017r. na działalność Wójta Gminy Branice.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2017r. poz. 1875) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego   (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Rada Gminy Branice uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Branice, po rozpatrzeniu skargi z dnia 16 października 2017r. na działalność Wójta Gminy 
Branice dotyczącej działań w ramach wspólnoty mieszkaniowej  oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji 
Rewizyjnej w przedmiotowej sprawie, uznaje skargę za nieuzasadnioną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Branice, zobowiązując go do przesłania 
Skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem, które stanowi załacznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Branice

Marian Fuczek
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/348/17

Rady Gminy Branice

z dnia 11 grudnia 2017 r.

Uzasadnienie

W dniu 18.10.2017r. wpłynęła skarga (datowana 16.10.2017r.) skierowana przez mieszkankę miejscowości 
Włodzienin zwaną dalej skarżącą,  która uważa iż działania Urzędu wobec niej samej oraz wspólnoty 
mieszkaniowej we Włodzieninie są nieprawidłowe. Budynek, posadowiony we Włodzieninie 137 stanowi 
niewątpliwie wspólnotę mieszkaniową, którą stał się w konsekwencji wyodrębnienia własności lokalu nr 3, 
należącego obecnie do skarżącej. Budynek ten został nabyty (przejęty) przez Gminę Branice mocą decyzji 
komunalizacyjnej. Był on wznoszony jako budynek ośmiolokalowy, choć jedynie cztery z lokali są faktycznie 
zamieszkane. Tym niemniej przy wyodrębnianiu jako przedmiotu własności lokalu nr 3 ustalono udział jego 
właściciela w nieruchomości wspólnej na 1796/10000. Jak wynika z opisu technicznego do inwentaryzacji 
budynku stwierdzono, że w budynku istnieją cztery lokale na parterze – nr 1, 1A, 4 i 5 i cztery lokale na piętrze 
– nr 2, 3, 6 i 7. Uwzględniając powierzchnię tych wszystkich lokali i odnosząc do niej powierzchnie lokalu nr 
3 ustalono wielkość wzmiankowanego udziału.

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (dalej powoływana jako „uwl”)wskazuje w art. 6, że 
ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową, 
która może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Tym samym ustawodawca 
powołał z mocy prawa odrębną jednostkę, tzw. ułomną osobę prawną, która może być odrębnym od właścicieli 
lokali podmiotem praw i obowiązków i ma odrębną od nich zdolność sądową.

Zarządzanie wspólnotę mieszkaniową odbywa się według jednego z kilku reżimów. W myśl art. 19 uwl 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 przeciwnym razie zastosowanie mają przepisy art. 20 i następnych uwl. W szczególności powoduje to 
obowiązek powołania jedno- lub kilkuosobowego zarządu wspólnoty (art. 20 ust. 1 uwl). Poza tym właściciele 
mogą określić inny sposób zarządu wspólnotą w oparciu o art. 18 uwl, co jednak w tym przypadku 
nie nastąpiło.

W związku z powyższym określenie w jaki sposób zarządzana jest wspólnota Włodzienin 137 wymaga ustalenia 
ile jest w niej lokali. Ponieważ uwzględnia się nie tylko lokale wyodrębnione, ale i niewyodrębnione nie wystarczy 
ustalić ile z lokali stanowi odrębny przedmiot własności.

W przedmiotowej wspólnocie problemem jest to, że część lokali nie została wykończona i nie jest 
zamieszkała.

Rozstrzygnięcie jaki rodzaj wspólnoty stanowi wspólnota budynku Włodzienin 137 wymaga analizy treści 
aktu notarialnego, wyodrębniającego lokal nr 3 jako przedmiot oddzielnej własności oraz treści tzw. 
macierzystej księgi wieczystej budynku. Wynika z nich jednoznacznie, że wyodrębniając lokal zarówno Gmina 
jak i skarżąca wspólnie uznali, że lokali jest osiem. Jak wynika z art. 3 ust. 3 uwl „Udział właściciela lokalu 
wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz 
z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz 
z pomieszczeniami do nich przynależnymi. Udział właściciela samodzielnych lokali niewyodrębnionych 
w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej tych lokali wraz z powierzchnią 
pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do 
nich przynależnymi.” Ustalenie przynależnego skarżącej udziału na 1796/10000 możliwe jest tylko przy 
założeniu, że obliczając go uwzględniono powierzchnię lokali niezamieszkałych. Przyjęcie, iż lokali jest tylko 
cztery byłoby zatem sprzeczne z wolą wszystkich członków wspólnoty, wyrażoną przy zawarciu aktu 
notarialnego i wpisem do księgi wieczystej.

Należy zauważyć, że niekonsekwentna w zakresie kwalifikacji wspólnoty jest sama skarżąca, która w piśmie 
z dnia 12 września 2017 r., załączonym do skargi wskazuje, że jej syn pozostaje w jej przekonaniu członkiem 
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zarządu wspólnoty. Zarząd ustanawia się bowiem jedynie w tak zwanej wspólnocie dużej w oparciu o cytowany 
wyżej zapis art. 20 uwl.

Duża wspólnota mieszkaniowa, jako odrębna jednostka organizacyjna działa poprzez swój organ – zarząd, 
który kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między 
wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali (art. 21 ust. 1 uwl), jednak w istotnych sprawach, 
przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na 
dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawierania umów stanowiących 
czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej (art. 21 ust. 2 uwl).

Niezależnie od istnienia zarządu wspólnoty często posiłkują się profesjonalnymi osobami lub podmiotami 
zewnętrznymi, które są administratorami wspólnot w oparciu o umowy cywilnoprawne. Zapewniają one 
faktycznie właściwe funkcjonowanie wspólnoty i jej obsługę.

Uwl przewiduje także odrębna procedurę kwestionowania uchwał wspólnot mieszkaniowych – według 
art. 25 ust. 1 uwl właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności

z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania 
nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy. Powództwo takie może być wytoczone 
przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu 
właścicieli lokali albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie 
indywidualnego zbierania głosów, a zaskarżona uchwała podlega wykonaniu, chyba że sąd wstrzyma jej 
wykonanie do czasu zakończenia sprawy (art. 25 ust. 1a i 2 uwl). Z tego ostatniego zapisu wynika jasno, że 
skoro nawet uchwała zaskarżona, której wykonania sąd nie wstrzymał, podlega wykonaniu, tym bardziej 
podlega wykonaniu uchwała niezaskarżona.

Nie może budzić wątpliwości, że budynek Włodzienin 137 stanowi wspólnotę mieszkaniową, która jest 
ustawową formą zarządu budynkami, w których wyodrębniono przynajmniej jeden lokal mieszkalny stanowiący 
odrębną własność. Mając na względzie sposób ustalenia udziałów we wspólnocie mieszkaniowej Włodzienin 
137 uznać należy, że jest ona tak zwaną dużą wspólnotą mieszkaniową. W tej sytuacji nie jest ona już 
zarządzana przez współwłaścicieli, w tym Gminę, która stała się jedynie jednym z członków wspólnoty 
mieszkaniowej. Uczestniczy ona w ograniczonym zakresie w zarządzaniu wspólnotą,

w szczególności współpodejmując istotne decyzje co do spraw wspólnoty w formie uchwał jej członków. Są 
to przy tym działania w zakresie cywilnoprawnego zarządu mieniem komunalnym a nie działania władcze. 
Bieżące zarządzanie sprawami wspólnoty należy do jej zarządu i administratora, którzy nie są organami Gminy 
a ich działania nie są jej działaniami czy działaniami „Urzędu Gminy”. Z kolei zakwestionowanie podjętych 
uchwał z uwagi na ich sprzeczność z prawem może nastąpić jedynie na drodze powództwa o uchylenie 
uchwały.

W konsekwencji kwestionowanie czynności zarządu wspólnotą na drodze skargi w rozumieniu

art. 227 i następnych K.p.a. uznać należy za niewłaściwe, gdyż zgodnie z art. 227 K.p.a. przedmiotem skargi 
może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez 
ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne 
załatwianie spraw. Jest to co do zasady postępowanie administracyjne, a nie z zakresu prawa cywilnego 
i dotyczące organów administracji a nie organu wspólnoty mieszkaniowej czy podmiotu nimi administrującego. 
Działania administratora (zarządcy) wspólnoty i jej zarządu oraz uchwały członków wspólnoty winny być przez 
nią kwestionowane na drodze cywilnoprawnej w ramach samej wspólnoty oraz na forum sądowym w zakresie 
przyznanych prawem możliwości. Rada Gminy Branice rozpatrując skargę nie może bowiem ingerować 
w działalność wspólnoty mieszkaniowej, nie będącej organem ani jednostką Gminy Branice.

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały jest zasadne.

POUCZENIE: Zgodnie z dyspozycją art. 239 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – Rada Gminy 
Branice informuje, że wskutek uznania skargi za bezzasadną, jeśli Skarżący ponowni ją bez wskazania nowych 
okoliczności – wówczas Rada Gminy branice może podtrzymać swoje stanowisko (zaprezentowane powyżej) 
nanosząc odpowiednią adnotację w aktach sprawy – bez zawiadamiania o tym skarżącego.
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