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W Y R O K  

W  IMIENIU  RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ 
 

Dnia 30 marca 2016 r. 
 
Sąd Apelacyjny w Warszawie I Wydział Cywilny w składzie:  
 
 Przewodniczący – Sędzia SA Marzanna Góral  

  Sędzia SA Przemysław Kurzawa   

  Sędzia SA Dorota Markiewicz (spr.)   

 Protokolant  st. sekr. sąd. Joanna Baranowska   

 
po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2016 r. w Warszawie 

na rozprawie  

sprawy z powództwa AP 

przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy  w  Warszawie 

o uchylenie uchwały 

na skutek apelacji powódki 

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie   

z dnia 9 lutego 2015 r.  

sygn. akt II C 347/13   

 

1. oddala apelację; 

2. zasądza od Agnieszki Prusickiej na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej 

Nieruchomości przy ul. Stawki 4B, 4C, 4D i 4E w Warszawie kwotę 135 (sto 

trzydzieści pięć) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego 

w postępowaniu apelacyjnym.  

 

Dorota Markiewicz   Marzanna Góral  Przemysław Kurzawa 
 

Sygn. akt I ACa 861/15  
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Uzasadnienie 

 

 Pozwem z dnia 5 listopada 2012 r. AP wniosła o uchylenie uchwał nr 

2/2012 w zakresie §1, 4 i 5 oraz 4/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej  w Warszawie. 

Zarzuciła, że uchwały przekraczają granice zwykłego zarządu, a także 

kompetencje właścicieli lokali, co godzi w art. 23 i 24 k.c. W odniesieniu do 

uchwały 4/2012 stwierdziła, że kolejność rozliczenia należności z wpłat zależy od 

woli „interesanta”, który decyduje, jaka część wpłaty ma być zaliczona na kapitał, 

a jaka na odsetki. 

 Pozwana Wspólnota wnosiła o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów 

procesu. 

 W piśmie z dnia 1 października 2014 r. powódka podniosła dodatkowo, że 

nadwyżka z 2010 r. winna być rozliczona najpóźniej w 2011 r. Nadto skoro 

Wspólnota nie jest płatnikiem VAT, to wskazana w uchwale wartość jest kwotą 

netto. Podniosła również, że nadwyżka powinna zostać rozdysponowana zgodnie 

z decyzjami poszczególnych właścicieli lokali. 

Wyrokiem z dnia 9 lutego 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił 

uchwałę nr 4/2012 Wspólnoty Mieszkaniowej  w Warszawie z dnia 20 września 

2012 r., w pozostałej części powództwo oddalił i zniósł koszty procesu między 

stronami. 

 Sąd Okręgowy ustalił, że uchwałą nr 2/2012 w §1 Wspólnota 

Mieszkaniowa w Warszawie dokonała w §1 rozliczenia sald przychodów i 

kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej za 2011r., otrzymaną nadwyżkę w 

kwocie 62.309,14 zł przekazując na zasilenie funduszu remontowego. W myśl §4 

przychody netto z pożytków w kwocie 17.593,38 zł także przeksięgowano na 

konto funduszu remontowego. Stosownie do §5 niepodzielone wyniki z 2010 r. z 

eksploatacji, z funduszu remontowego oraz przychody z pożytków w wysokości 

120.226,48 zł również zostały przeksięgowane na fundusz remontowy. 

 Utworzenie i zasilanie funduszu remontowego wynika z rosnących kosztów 

na utrzymanie należytego stanu nieruchomości wspólnej i potrzeby zapewnienia 

sprawnej realizacji pilnych remontów i napraw, np. w zakresie malowania klatek 
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schodowych, naprawy uszkodzonych schodów, wykonywania ekspertyz 

technicznych, rekultywacji terenu (niesporne). 

 Uchwałą nr 4/2012 ustalono zasady księgowania nieterminowych i 

niepełnych wpłat na poczet zobowiązań właścicieli lokali. Ustalono, że w takiej 

sytuacji księgowanie będzie odbywać się według kolejności – odsetki ustawowe 

od zaległości, zaległe zobowiązania poczynając od kosztów utrzymania 

nieruchomości wspólnej, przez koszty utrzymania lokalu po wpłaty na fundusz 

remontowy, bieżące zobowiązania właścicieli w tej samej kolejności.  

 W dniu 24 września 2012 roku Zarząd Wspólnoty skierował do właścicieli 

lokali informację o podjęciu uchwał, m.in. 2/2012 i 4/2012. 

 Powódka jest właścicielką lokalu nr 9 przy ulicy  b. 

 Sąd Okręgowy wskazał, że nie mogło mieć znaczenia również 

weryfikowanie prawidłowości rozliczenia zużycia mediów, zwłaszcza wody, w 

poszczególnych lokalach, skoro przedmiotem zaskarżonej uchwały 2/2012 były 

środki zebrane na zarząd nieruchomością wspólną, co wynika jednoznacznie z jej 

treści. Uchwała ta nie określała również kwot wyników finansowych Wspólnoty, 

co było przedmiotem sprawozdania finansowego zarządu przyjętego uchwałą 

1/2012 nieobjętą zaskarżeniem. 

Sąd Okręgowy stwierdził, że w świetle stanowiska wyrażonego przez Sąd 

Apelacyjny w Warszawie przy rozpoznawaniu zażalenia wniesionego w sprawie 

niniejszej możliwe było „dozbieranie” brakujących głosów, czego potrzeba 

wyniknęła z wadliwego uwzględnienia udziału w nieruchomości wspólnej 

przypadającego na lokal garażowy. Pierwotnie przy obliczaniu wyników 

głosowania doliczono bowiem część tego udziału proporcjonalną do udziałów 

właścicieli lokali głosujących za uchwałami. Było to niezgodne ze stanowiskiem 

uznającym konieczność „jednolitego” głosowania całym udziałem związanym z 

własnością danego lokalu, także garażowego, które wyrażono w uchwale Sądu 

Najwyższego z dnia 12 grudnia 2012 roku (III CZP 82/12). Jak wynika z pisma 

pozwanej z dnia 16 lipca 2014 r., w tej dacie zebrano już liczbę głosów 

wymaganą do uznania kwestionowanych uchwał za podjęte. 

Zgodnie z art. 25 ust. 1a u.w.l. właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę w 

terminie 6 tygodni od dnia powiadomienia go o treści uchwały podjętej w trybie 
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indywidualnego zbierania głosów. Niewątpliwie powiadomienie dokonane pismem 

z dnia 24 września 2012 r. było przedwczesne. W ocenie Sądu, przy przyjęciu 

jako założenia poglądu wyrażonego przez Sąd Apelacyjny, powódka wniosła 

powództwo w terminie ustawowym. W toku całego postępowania, w tym także po 

dacie złożenia powołanego pisma z dnia 16 lipca 2014 r., powódka 

podtrzymywała wolę zaskarżenia uchwał. Data wystąpienia z żądaniem 

przesądza o braku opóźnienia. Z kolei trudno jest mówić o przedwczesności 

powództwa, skoro po uzyskaniu przez uchwałę wymaganej większości powódka 

podtrzymywała wolę jej zaskarżenia. W tych realiach uznanie, iż powódka 

powinna wytoczyć odrębne powództwo nie wcześniej niż zostanie powiadomiona 

o faktycznym podjęciu uchwał, o których mowa, byłoby wyrazem nadmiernego 

formalizmu. 

Przedmiotem uchwały nr 2/2012 był sposób rozdysponowania środków 

stanowiących nadwyżkę uzyskanych wpłat na koszty zarządu nieruchomością 

wspólną nad kosztami rzeczywiście na ten cel poniesionymi. Powódka, wnosząc 

o jej uchwalenie, wskazywała na uprawnienie poszczególnych członków 

Wspólnoty do przypadającej na nich części tej nadwyżki. Sąd dostrzegł, że w 

dawnym orzecznictwie spotykano takie poglądy, jednak nie są one już obecnie 

podzielane, a to wobec przyjęcia jednej z koncepcji bytu wspólnot 

mieszkaniowych, co nastąpiło, poczynając od uchwały Sądu Najwyższego z dnia 

21 grudnia 2007 r. (III CZP 65/07).  

Obecnie za utrwalony należy uznać pogląd, iż przeznaczenie nadwyżki 

środków zebranych na potrzeby związane z eksploatacją nieruchomości wspólnej 

ramach zaliczek na fundusz remontowy nie pozostaje w sprzeczności z 

przepisami prawa (wyroki Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2011 r., 

II CSK 358/10, z dnia 8 października 2008 r., V CSK 133/08, Sądu Apelacyjnego 

w Katowicach z dnia 2 października 2009 r., I ACa 514/09, Sądu Apelacyjnego w 

Warszawie z dnia 16 listopada 2012 r., I ACa 663/12, z dnia 25 listopada 2011 r., 

I ACa 542/11, z dnia 23 sierpnia 2013 r., I ACa 325/13, z dnia 16 kwietnia 2013 

r., VI ACa 1388/12, Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29 maja 2014 r., 

I ACa 180/14). Zasadniczo przepisy nie ograniczają właścicieli lokali w 

podejmowaniu decyzji o sposobie wykorzystania zgromadzonych środków na 
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potrzeby związane z nieruchomością wspólną. Wiąże się to z posiadaniem przez 

wspólnotę mieszkaniową zdolności prawnej i możliwością nabywania do jej 

majątku praw, w tym środków pieniężnych, które w momencie wpłaty zaliczki 

przestają należeć do poszczególnych właścicieli lokali. Oczywiście sposób 

dysponowania środkami może podlegać kontroli z odwołaniem do pozostałych 

kryteriów przewidzianych w art. 25 ust. 1 u.w.l. Poglądy te Sąd Okręgowy 

rozpoznający sprawę niniejszą podzielił. 

Sąd Okręgowy wskazał, że nie jest zrozumiały zarzut sprzeczności uchwał 

z art. 23 i 24 k.c. Powołane przepisy traktują o dobrach i prawach osobistych, a 

więc mają się nijak do podejmowania uchwał przez wspólnoty mieszkaniowe. 

Hipotetycznie można sobie wyobrazić, iż uchwała taka narusza czyjeś dobra 

osobiste, ale nie sposób powiedzieć tego o uchwałach kwestionowanych w 

niniejszej sprawie. Powódka nie próbowała również sprecyzować, o jakie dobro 

osobiste mogło chodzić. 

 Zaskarżona uchwała nie była zdaniem Sądu sprzeczna z umową 

właścicieli lokali, gdyż nie stwierdzono, aby jakakolwiek umowa była zawierana. 

Nie była również sprzeczna z zasadami prawidłowego zarządu, skoro 

przeprowadzone postępowanie wykazało jednoznacznie, iż gromadzone w 

funduszu remontowym środki są przeznaczane na bieżące remonty 

nieruchomości – malowanie klatek schodowych, naprawę uszkodzonych 

schodów, wykonywanie ekspertyz technicznych, rekultywację terenu. Jest rzeczą 

jak najbardziej racjonalną, aby każda wspólnota dysponowała w ramach 

funduszu remontowego odpowiednią pulą środków, które będzie mogła 

przeznaczyć na wykonanie prac, które okażą się w danym momencie niezbędne i 

to bez przeprowadzenia długotrwałej procedury związanej z uchwalaniem 

obciążenia członków dodatkowymi wpłatami i ich uzyskaniem. Potrzeba taka 

może wykraczać poza kwotę uzyskaną z bieżących zaliczek na fundusz 

remontowy. 

 Sąd Okręgowy zwrócił uwagę, iż sprzeczność z zasadami prawidłowego 

zarządu winna wykazać powódka. W realiach niniejszej sprawy to nie nastąpiło. 

 Sąd Okręgowy wskazał, że kwestionowana uchwała nie naruszała również 

interesu powódki. Dotyczyła ona środków już wniesionych w formie zaliczek. 
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Gdyby nie „przeksięgowanie” na fundusz remontowy, z uwagi na niezbędność 

poszczególnych prac, musiałoby dojść do podjęcia uchwał o zwiększeniu 

obciążeń właścicieli lokali, czy to w formie zaliczek, czy jednorazowych wpłat. 

Biorąc pod uwagę jednolite wyniki głosowań nad uchwałami dotyczącymi 

działalności zarządu, wyrażające się przyjęciem sprawozdania za rok poprzedni i 

udzieleniem absolutorium (uchwała 1/2012), a także nad uchwałą 

kwestionowaną, nie można wątpić, iż uchwały takie by zapadły. Finalnie zatem 

powódka i tak musiałaby wyłożyć odpowiednie środki na remont budynku. 

Orzecznictwo sądowe wypowiada się jednoznacznie za możliwością uchwalenia 

obok stałych zaliczek także jednorazowych obciążeń właścicieli lokali na cele 

remontowe (wyroki Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 24 września 2013 r., 

I ACa 571/13 i z dnia 24 stycznia 2014 r., I ACa 1499/13). Przeniesienie środków 

z nadwyżki zaliczek eksploatacyjnych nie pozostaje więc w sprzeczności z jej 

interesem. 

 Sąd Okręgowy podzielił pogląd wyrażony przez Sąd Apelacyjny w 

Białymstoku w uzasadnieniu wyroku z dnia 12 grudnia 2012 r. (I ACa 641/12), 

gdzie stwierdzono, iż „Podjęcie uchwały o rozliczeniu nadwyżki z tytułu zaliczek 

uiszczonych na koszty zarządu przez zaliczenie jej na poczet funduszu 

remontowego może pozostawać w interesie wszystkich właścicieli lokali. 

Zasilenie funduszu remontowego i utworzenie w ten sposób pewnej rezerwy 

finansowej na nieprzewidziane wydatki remontowe sprzyja zapewnieniu płynności 

finansowej wspólnoty. Przeznaczenie nadwyżki z tytułu uiszczonych zaliczek na 

koszty zarządu na zasilenie funduszu remontowego wspólnoty pozwala również 

uniknąć zwracania poszczególnym członkom wspólnoty niewielkich zazwyczaj 

kwot, które w nieodległej przyszłości mogą okazać się potrzebne na pokrycie 

nieprzewidzianych wydatków”. W podobnym kierunku wypowiedziano się w 

kolejnych orzeczeniach przytaczanych w piśmie pozwanej z dnia 28 listopada 

2014 r. (wyroki Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2010 r., 

I ACa 1414/09 i Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2 października 2009 r., 

I ACa 514/09). 

 W ocenie Sądu Okręgowego dalsze okoliczności powoływane przez 

powódkę w replice wobec odpowiedzi na pozew również nie mogły prowadzić do 
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oceny, iż kwestionowana uchwała nie jest prawidłowa. Wątpliwości budzi 

możliwość powoływania kolejnych podstaw żądania uchylenia uchwały po 

upływie terminu przewidzianego art. 25 ust. 1a u.w.l. Przeciwko temu 

wypowiedział się choćby Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 30 

listopada 2012 r. (I ACa 1116/12), Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 

16 sierpnia 2012 r. (I ACa 8/12), czy Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 

dnia 26 marca 2013 r. (I ACa 1172/12), jakkolwiek wyrażano niekiedy stanowisko 

odmienne (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2012 r., 

I ACa 1386/11, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2011 r., 

I CSK 540/10). Sąd Okręgowy opowiedział się za pierwszym z powołanych 

stanowisk. Jednak bezzasadność nowych zarzutów prowadzi do wniosku, iż w 

istocie istnienie tego ograniczenia nie ma wpływu na wynik procesu. 

Sąd Okręgowy wskazał, że z niczego nie wynika, by nadwyżka uzyskana 

w ramach dysponowania środkami na zarząd nieruchomością wspólną musiała 

być rozliczona w określonym czasie, a zwłaszcza pod rygorem uznania, iż 

Wspólnota zrezygnowała z takiej możliwości. 

Bezprzedmiotowe są dywagacje dotyczące uznania bądź nieuznania 

Wspólnoty za podatnika VAT. O ile miałoby się to wiązać z treścią §4 uchwały, 

gdzie mowa o „przychodach netto z pożytków”, to bynajmniej nic nie wskazuje, 

aby zapis ten nawiązywał do wspomnianego podatku. W dalszym piśmie 

procesowym pozwana wyjaśniła, że opłaca podatek dochodowy (CIT), w związku 

z którym również stosuje się określenia netto-brutto. 

Niezrozumiałe jest wedle Sądu stwierdzenie, iż „zarząd według własnego 

uznania (…) upłynnia wartość brutto liczoną od kwoty 42.639,92 zł”, tym bardziej, 

że zdaje się w nim chodzić o kwotę wymienioną w §3 uchwały, którego to 

fragmentu nie zaskarżono, przytoczoną zresztą z błędem, skoro w uchwale 

mowa o kwocie 43.639,92 zł. Należy jeszcze zwrócić uwagę, że sposób 

wydatkowania środków z funduszu remontowego nie był przedmiotem skarżonej 

uchwały. 

Sąd Okręgowy podkreślił, że nie było przedmiotem niniejszej sprawy 

badanie czy pozwana Wspólnota prawidłowo rozlicza środki wpłacane na 

pokrycie kosztów związanych z poszczególnymi lokalami, a więc niezwiązanych z 
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nieruchomością wspólną. Wnioski powódki nawiązywały do tej kwestii, dotycząc 

przykładowo sposobu rozliczenia należności za wodę zimną i ciepłą, wywozu 

śmieci, ogrzewania lokali, a zwłaszcza sposobu odczytu liczników w lokalach. W 

rozważanym zakresie Wspólnota może występować jedynie jako swoisty 

pośrednik między właścicielami lokali a np. dostawcą mediów. Nie jest to w 

żaden sposób związane z zarządem nieruchomością wspólną, a więc 

wydatkowaniem zaliczek wnoszonych na ten cel, uzyskiwaniem pożytków z 

nieruchomości wspólnej itp. Rozliczeń poszczególnych lokali, ani łącznie ani 

indywidualnie, nie dotyczy kwestionowana uchwała, skoro wynika z niej 

jednoznacznie, iż przedmiotem uczyniono środki wynikające z rozliczenia 

przychodów i kosztów, ale „utrzymania nieruchomości wspólnej” (§1). Inną 

redakcję miał §2 uchwały („rozliczenie sald przychodów i kosztów za rok 2011 w 

zakresie dotyczącym mediów”, co nastąpiło „proporcjonalnie do udziałów w 

nieruchomości i zgodnie ze wskazaniem indywidualnych liczników”), ale tej części 

uchwały nie objęło zaskarżenie. 

Sąd Okręgowy zwrócił uwagę także, że uchwała nr 2/2012, której dotyczy 

powództwo, określała sposób traktowania środków w oznaczonych tam kwotach. 

Kwoty te wynikały niewątpliwie z uchwały nr 1/2012, którą przyjęto sprawozdanie 

finansowe zarządu za rok poprzedni, skoro istotą takich sprawozdań jest 

określenie wyników finansowych za dany okres. Uchwała nr 1/2012 nie była 

przez powódkę kwestionowana – nie objęto jej zaskarżeniem, ani nie 

wywodzono, że nie istnieje. W rezultacie Sąd nie miał podstaw do powzięcia 

wątpliwości, co do prawidłowości określenia nadwyżek i pożytków, o których 

mowa w części uchwały nr 2/2012 zakwestionowanej przez powódkę. 

Wedle Sądu Okręgowego powódka może w postępowaniu sądowym 

dochodzić prawidłowego rozliczenia środków, które wydatkowała na utrzymanie 

własnego lokalu, wpłacając je Wspólnocie, by ta rozliczała się z dostawcami 

mediów. Jednak nie był do tego właściwy niniejszy proces, którego ramy 

wytyczała treść zaskarżonych uchwał. Może mieć to miejsce natomiast w sprawie 

o zwrot nierozliczonych wpłat. 

Uchwałę nr 4/2012 Sąd uznał za sprzeczną z prawem, tj. art. 451 k.c. 

Powołany przepis ma charakter dyspozytywny, ale oznacza to jedynie, że 
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wierzyciel i dłużnik mogą umówić się w odmienny od określonego tam sposób co 

do zaliczenia niepełnego świadczenia. Musi to jednak być wspólne porozumienie. 

Nie wystarczy w tym zakresie wola wierzyciela, skoro ustawodawca to dłużnikowi 

daje możliwość i pierwszeństwo decyzji w zakresie oznaczenia długu, który chce 

uregulować. Art. 451 k.c., gwarantując pewne prawa dłużnikowi, wyłącza 

podjęcie przez wierzyciela jednostronnej decyzji o odmiennym sposobie 

rozliczenia wpłaconych środków. 

Sąd Okręgowy wskazał, że w relacji, której rozpatrywana uchwała dotyczy, 

Wspólnota występuje jako wierzyciel, a właściciel lokalu jako dłużnik. Podmioty te 

mogą dojść do porozumienia, co do sposobu zaliczenia niepełnej wpłaty. Jeśli to 

nie nastąpi, właściciel lokalu może określić, który dług płaci i jest to dla Wspólnoty 

wiążące. Chodzi o porozumienie, którego nie może zastąpić uchwała Wspólnoty. 

Zupełnie inny jest status i charakter tych aktów. Uchwała ma wymiar wewnętrzny 

i nie stanowi wyrazu woli Wspólnoty kierowanego na zewnątrz. Nadto uchwała 

dotyczy wszystkich członków Wspólnoty, a więc także tych, którzy głosowali 

przeciwko niej lub nie głosowali wcale. Wynika stąd, że uchwała nie może 

zastąpić każdorazowego porozumienia o sposobie rozliczenia wpłaty. 

Sąd Okręgowy podkreślił, że uchwała nr 4/2012 w sposób jednoznaczny 

dotyczyła różnych długów – kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, 

kosztów utrzymania lokali oraz wpłat na fundusz remontowy. W orzecznictwie 

wyrażany jest ponadto pogląd, iż w przypadku świadczeń okresowych każde z 

nich jest osobnym długiem w rozumieniu art. 451 k.c. (np. wyrok Sądu 

Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2013 r., I ACa 1125/12, wyrok 

Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 2009 r., II CSK 409/08). Oznacza to, że 

zasadniczo dłużnik ma prawo wskazać czy płaci na koszty utrzymania 

nieruchomości wspólnej, na koszty utrzymania swojego lokalu czy na fundusz 

remontowy, a dodatkowo także czy na należności bieżące, czy zaległe, oraz na 

które z zaległych. Przedmiotowa uchwała zmierzała do pozbawienia go tej 

możliwości i przez to była sprzeczna z prawem. 

W części natomiast, w jakiej uchwała wskazywała, iż wpłata jest zaliczana 

w pierwszej kolejności na odsetki, a następnie na kapitał, w ocenie Sądu 

Okręgowego była zgodna z prawem, ale jedynie przy założeniu, że chodziło o 
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odsetki od wierzytelności ustalonej wspólnie przez wierzyciela i dłużnika, czy 

wskazanej jednostronnie przez dłużnika (a więc nie „odsetek od zaległości” jak 

ogólnie zapisano w uchwale). Sąd Okręgowy nie ma jednak kompetencji do 

modyfikowania treści uchwały, w tym także do usuwania z niej poszczególnych 

fragmentów i opatrywania pozostałych zastrzeżeniami zwłaszcza, że w zamyśle 

zapisy te miały stanowić spójną całość. Należało zatem rozważaną uchwałę 

uchylić w całości. Zauważyć trzeba, że rozstrzygnięcia, które mogłyby się ostać, 

w istocie stanowiłyby jedynie powtórzenie części reguł zapisanych w art. 451 k.c., 

a więc nie wnosiłyby nic nowego do zasad działalności Wspólnoty. 

Sąd Okręgowy nadmienił, że rozważania dotyczą wykładni uchwały 

opierającej się na stwierdzeniu, że chodziło w niej o sposób rozliczania wpłat. 

Literalnie uchwała mówi o „kolejności księgowań”. Gdyby odnosić się do takiego 

rozumienia tekstu, znaczenie uchwały ograniczałoby się do zagadnień 

związanych z funkcjonowaniem księgowości Wspólnoty. Z kolei jest rzeczą 

oczywistą, iż sposób księgowania wpłat winien odpowiadać rzeczywistości i 

rozwiązaniom prawnym dotyczącym ich zaliczenia na poczet kilku zobowiązań. 

Inaczej rzecz ujmując – uchwała nie mogłaby doprowadzić do księgowania 

niezgodnego z rzeczywistym obrazem stosunków prawnych. O ile zmierzała do 

tego, to była niezgodna z przepisami dotyczącymi prowadzenia ksiąg (np. art. 24 

ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości nakazującym zachowanie rzetelności wpisów 

rozumianej jako odzwierciedlenie stanu rzeczywistego). 

W ocenie Sądu Okręgowego bezprzedmiotowe były natomiast uwagi 

powódki dotyczące odsetek od zaległości rzekomo możliwych do naliczania 

dopiero wskutek podjęcia kwestionowanej uchwały. Obowiązek zapłaty odsetek 

w razie opóźnienia wynika wprost z art. 481 k.c. i nie wymaga zapisania w treści 

czynności prawnej, czy uchwale. 

O kosztach procesu Sąd rozstrzygnął stosownie do art. 100 k.p.c., 

dokonując ich zniesienia między stronami z uwagi na uwzględnienie powództwa 

w połowie przy zbliżonej wysokości kosztów poniesionych przez obie strony 

procesu. 
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Apelację od powyższego wyroku złożyła powódka, zaskarżając go w 

części tj. w punktach 2 i 3, zarzucając oddalenie powództwa w zakresie uchwały 

nr 2/2012 oraz naruszenie: 

1. przepisów prawa materialnego poprzez obciążenie powódki kosztami 

sądowymi i kosztami zastępstwa procesowego pozwanej, 

2. art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. i art. 233 § 1 i 2 k.p.c. 

poprzez błędną ocenę zeznań pełnomocnika pozwanego, który nie udowodnił w 

żaden sposób prawidłowego rozliczenia nadwyżki wynikającej z art. 12 ust 2, art. 

13 ust. 1 i art. 14 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali - dalej u.w.l. 

za 2010 i 2011 r., 

3. naruszenie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 i art. 14 u.w.l. przez przyjęcie, że 

niepodzielona nadwyżka zaliczek uiszczonych na pokrycie kosztów zarządu i 

wydatków związanych z utrzymaniem lokalu za 2010 r. może zostać na mocy 

uchwały właścicieli lokali przeniesiona na fundusz remontowy, pomimo 

nierozliczenia ich w terminie w myśl art. 29 u.w.l. oraz przyjęcie, że właściciele 

lokali mogą podjąć uchwalę o rozliczeniu nadwyżki przez zaliczenie jej na poczet 

funduszu remontowego z pominięciem prawa wyboru o rozliczeniu nadwyżki 

przez zaliczenie jej na poczet przyszłych wydatków na koszty zarządu czy przez 

zwrot właścicielom lokali, 

4. art. 12 ust. 2 i art. 14 u.w.l. przez przyjęcie, że właściciele lokali mogą 

podjąć uchwałę o rozliczeniu nadwyżki za 2010 i 2011 r. przez zaliczenie jej na 

poczet funduszu remontowego z pominięciem prawa wyboru o rozliczeniu 

nadwyżki przez rozliczenie jej na poczet przyszłych wydatków na koszty zarządu 

czy przez zwrot właścicielom lokali, 

5. art. 12 ust. 2 u.w.l. przez przyjęcie, że właściciele lokali mogą podjąć 

uchwałę o rozliczeniu nadwyżki za 2010 i 2011 r. z pominięciem prawidłowego 

rozliczenia pożytków z nieruchomości wspólnej mających na celu pokrywaniu 

wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby 

przypadają właścicielom lokali z pominięciem stosunku do ich udziałów. 

W konkluzji skarżąca wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku w pkt. 2 i 

uchylenie zaskarżonej uchwały nr 2/2012 - §1, 4 i 5 ewentualnie przekazanie 

sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Warszawie oraz 
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zmianę zaskarżonego wyroku w pkt. 3. Nadto skarżąca wniosła o zobowiązanie 

pozwanej, aby wykazała i udowodniła poprawność rozliczenia zaliczek na 

pokrycie utrzymania lokalu, tj. rozliczenia zaliczek za wodę ciepłą i zimną, 

zaliczek na pokrycie wywozu nieczystości czy zaliczek ponoszonych na 

ogrzewanie lokalu za 2010 i 2011 rok w tym uwzględnienie odczytów z liczników 

przypisanych do lokalu, sposobu w jaki sposób odczytano i przeliczono z nich 

dane z liczników elektronicznych, na okoliczność wykazania, że zaliczki, o 

których mowa, nie zostały poprawnie rozliczone oraz zostały uwzględnione w 

poszczególnych §§ zaskarżonej uchwały jako zaliczki na utrzymanie części 

wspólnych wspólnoty mieszkaniowej. Ponadto skarżąca wniosła o zasądzenie 

kosztów postępowania według norm przepisanych (z uwzględnieniem kosztów 

postępowania apelacyjnego). 

W odpowiedzi pozwana wniosła o oddalenie apelacji oraz o zasądzenie od 

powódki na rzecz pozwanej kosztów postępowania apelacyjnego, w tym kosztów 

zastępstwa procesowego. 

 

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje: 

 

Apelacja nie zasługuje na uwzględnienie. Ustalenia faktyczne poczynione 

przez Sąd Okręgowy są prawidłowe, podobnie jak dokonana przezeń analiza 

prawna. 

Po pierwsze powołanie się przez skarżącą na art. 5059 § 11 k.p.c. jest 

całkowicie błędne. Przepis ten dotyczy podstaw apelacji w sprawie podlegającej 

rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym.  Zgodnie zaś art. 5051  k.p.c. 

przepisy  o postępowaniu uproszczonym stosuje się w następujących sprawach 

należących do właściwości sądów rejonowych: 

1/ o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie 

przekracza dziesięciu tysięcy złotych, a w sprawach o roszczenia wynikające z 

rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową 

sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza tej 

kwoty; 
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2/ o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę 

oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej 

bez względu na wartość przedmiotu sporu. 

 Sprawa niniejsza nie jest sprawą o zapłatę, nie dotyczy roszczeń 

wynikających z umów, a nadto właściwy do jej rozpoznania jest wyłącznie sąd 

okręgowy po myśli art. 17 pkt 42 k.p.c., dlatego też nie była ona rozpoznawana w 

postępowaniu uproszczonym i nie ma do niej zastosowania art. 5059 § 11 k.p.c. 

Zarzut naruszenia art. 6 k.c. i art. 232 k.p.c. w zw. z art. 227 k.p.c. i art. 

233 § 1 i 2 k.p.c. poprzez błędną ocenę zeznań pełnomocnika strony pozwanej, 

który nie udowodnił w żaden sposób prawidłowego rozliczenia nadwyżki 

wynikającej z art. 12 ust 2, art. 13 ust. 1 i art. 14 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 

r. o własności lokali - dalej u.w.l. za 2010 i 2011 r., jest w sposób oczywisty 

chybiony. Pełnomocnik pozwanej nie składał zeznań w żadnym charakterze, a 

jego wypowiedzi stanowiły jedynie odzwierciedlenie stanowiska procesowego 

strony i jej twierdzeń. Sąd Okręgowy nie czynił żadnych ustaleń faktycznych w 

oparciu o oświadczenia pełnomocnika pozwanej. 

Z treści zaskarżonej części uchwały nr 2/2012 wynika, że dotyczy ona 

rozliczenia zaliczek na utrzymanie części wspólnej, tymczasem w postępowaniu 

pierwszoinstancyjnym skarżąca domagała się ustalenia sposobu rozliczenia 

zaliczek na koszty utrzymania poszczególnych lokali. Wprawdzie w § 2 uchwały 

znajduje się zapis odnoszący się do kosztów utrzymania lokali, jednak pozostała 

część uchwały nie wskazuje, by na fundusz remontowy zaliczono nadwyżkę opłat 

za media, lecz nadwyżkę z tytułu przychodów z pożytków i zaliczek na koszty 

remontów i eksploatację. Oczywiście hipotetycznie mogła zaistnieć sytuacja, w 

której pozwana przedmiotową uchwałą dokonała zaliczenia na fundusz 

remontowy nadwyżki wpłat na koszty utrzymania poszczególnych lokali, co do 

których mogła być jedynie pośrednikiem pomiędzy właścicielami lokali a np. 

dostawcami mediów, ale to na stronie powodowej spoczywał ciężar wykazania tej 

okoliczności. Nie zmierzał ku temu z pewnością wniosek dowodowy zgłoszony w 

piśmie z dnia 1 października 2014 r. i ponowiony w apelacji. 

Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na brzmienie art. 162 k.p.c. 

(przywołanego zresztą przez Sąd Okręgowy), zgodnie z którym strony mogą w 
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toku posiedzenia, a jeżeli nie były obecne, na najbliższym posiedzeniu zwrócić 

uwagę sądu na uchybienia przepisom postępowania, wnosząc o wpisanie 

zastrzeżenia do protokołu. Stronie, która zastrzeżenia nie zgłosiła, nie 

przysługuje prawo powoływania się na takie uchybienia w dalszym toku 

postępowania, chyba że chodzi o przepisy postępowania, których naruszenie sąd 

powinien wziąć pod rozwagę z urzędu, albo że strona uprawdopodobni, iż nie 

zgłosiła zastrzeżeń bez swojej winy. Niewątpliwie powódka nie złożyła 

zastrzeżenia w trybie art. 162 k.p.c. po oddaleniu zgłoszonych przez niego 

wniosków dowodowych o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego i z 

przesłuchania stron. Zatem obecnie nie może skutecznie powoływać się na 

uchybienie Sądu I instancji polegające na nieuwzględnieniu tych wniosków 

dowodowych. Jest to pogląd utrwalony zarówno w orzecznictwie Sądu 

Najwyższego, jak i sądów powszechnych (por. m. in. uchwała Sądu Najwyższego 

z dnia 27 czerwca 2008 r., III CZP 50/08, OSNC 2009/7-8/103, Biul.SN 

2008/6/13; wyroki Sądu Najwyższego z dnia 26 sierpnia 2009 r., I CSK 13/09, 

LEX nr 1211185 i z dnia 10 lutego 2010r., V CSK 234/09, LEX nr 589835, OSNC-

ZD 2010/4/102; wyroki Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 lutego 2009 r., 

I ACa 809/08, LEX nr 1120180 i z dnia 21 stycznia 2010 r., I ACa 1032/09, LEX 

nr 1120050; wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 22 czerwca 2011 r., I 

ACa 617/11, LEX nr 1112457; wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 10 

sierpnia 2011 r., I ACa 571/11, LEX nr 1133341; wyrok Sądu Apelacyjnego w 

Warszawie z dnia 15 maja 2012 r., I ACa 1240/11, LEX nr 1220666; wyrok Sądu 

Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 4 lipca 2012 r., I ACa 304/12, LEX nr 

1238476; wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 września 2012 r., I 

ACa 199/12, LEX nr 1238184; wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 12 

września 2012 r., I ACa 299/12, LEX nr 1220620; wyrok Sądu Apelacyjnego w 

Warszawie z dnia 20 grudnia 2012 r., VI ACa 1188/11, LEX nr 1293070; wyrok 

Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2013 r., I ACa 1142/12, LEX 

nr 1271921; wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 1 lutego 2013 r., V 

ACa 844/12, LEX nr 1280282). 

Celem regulacji zawartej w art. 162 k.p.c. jest bowiem m.in. zapobieganie 

nielojalności procesowej przez zobligowanie stron do zwracania na bieżąco 
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uwagi sądu na uchybienia procesowe w celu ich niezwłocznego wyeliminowania i 

niedopuszczenie do celowego tolerowania przez strony takich uchybień z 

zamiarem późniejszego wykorzystania ich w środkach odwoławczych. Strona 

powodowa nie zgłosiła zastrzeżenia do protokołu w trybie powyższego przepisu 

po oddaleniu jej wniosku dowodowego. 

 Dlatego też ponowiony w apelacji wniosek dowodowy nie zasługiwał na 

uwzględnienie jako spóźniony po myśli art. 381 k.p.c. wobec uprzedniego 

oddalenia go przez Sąd I instancji, a nadto jako niemający znaczenia dla 

rozstrzygnięcia. Jeżeli intencją strony powodowej było powołanie się na 

uwzględnienie w zaskarżonej uchwale zaliczek na poszczególne lokale, a nie na 

nieruchomość wspólną, to mogła wykazać powyższe poprzez zwrócenie się do 

Sądu o zobowiązanie pozwanej do przedstawienia sposobu obliczenia kwot 

wskazanych w §§ 1, 4 i 5 uchwały. Wniosek dowodowy o treści sformułowanej 

przez powódkę tego celu nie realizował, a zmierzał do wykazania okoliczności 

nieistotnej dla rozstrzygnięcia. Podkreślić też trzeba, że  zaskarżając uchwałę, 

powódka twierdziła, że zaliczenie nadwyżek na fundusz remontowy jest 

sprzeczne z prawem, nie kwestionowała jej zaś z tego względu, że w poczet 

owych nadwyżek zaliczono kwoty pozostałe z wpłat właścicieli lokali na 

utrzymanie poszczególnych lokali, nie zaś nieruchomości wspólnej. 

W istocie jednak  kwestionowanie owych nadwyżek było równoznaczne z 

negowaniem uchwały nr 1/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego 

zarządu wspólnoty za 2011 r., co uznać trzeba za niedopuszczalne wobec 

niezaskarżenia tej uchwały. Jest ona wiążąca dla obu stron procesu, w 

konsekwencji treści nią objęte nie wymagają dowodu. 

Dowodem na okoliczności przywoływane przez powódkę nie było też z 

zawiadomienie o rozliczeniu mediów za 2014 rok z dnia 11 marca 2015 r. w 

pierwszej kolejności z tego względu, że dotyczyło okresu późniejszego niż objęty 

zaskarżoną uchwałą, było więc irrelewantne prawnie. 

 Nietrafnie skarżąca zarzuca naruszenie przepisów ustawy o własności 

lokali. Sąd Okręgowy bardzo szczegółowo i wnikliwie wyjaśnił, że dopuszczalne 

jest takie przeznaczenie zaliczek, jak uczyniła to pozwana Wspólnota. Celem 

powyższego jest zapewnienie płynności finansowej Wspólnoty czyli uniknięcie 
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sytuacji, w której zabraknie środków w budżecie Wspólnoty i niezbędne będzie 

podejmowanie uchwały o dopłatach ad hoc, co w rezultacie opóźni pozyskanie 

niezbędnych środków. Słusznie zauważył Sąd I instancji, że takie działanie nie 

stoi w sprzeczności z zasadami prawidłowej gospodarki – wręcz przeciwnie 

świadczy o zapobiegliwości Wspólnoty, jak też nie godzi w interesy jej członków. 

Gdyby bowiem Wspólnota dokonała zwrotu nadwyżek, w następnej kolejności 

musiałaby podjąć uchwałę zmierzającą do pozyskania środków na fundusz 

remontowy czyli obciążyłaby zaliczkami właścicieli. Zauważyć trzeba, że 

powódka nie zarzucała pozwanej niegospodarności, a jedynie podnosiła, iż taki 

sposób dysponowania nadwyżkami jest niezgodny z prawem. Tymczasem z 

żadnego przepisu ustawy o własności lokali bądź Kodeksu cywilnego nie wynika 

taki zakaz. Odwoływanie się do dawniejszego orzecznictwa sądów 

powszechnych jest bezprzedmiotowe po pierwsze dlatego, że sądy orzekające w 

sprawie niniejszej nie są związane poglądami wyrażonymi w jednostkowych, 

innych procesach, po drugie zaś z uwagi na fakt, że Sąd I instancji szczegółowo 

przytoczył ewolucję stanowiska judykatury w analizowanej kwestii. Jeśli zaś 

chodzi o rozważania Sądu Najwyższego, zawarte w wyroku z dnia 8 października 

2008 r., V CSK 133/08 (LEX nr 500183), to skarżąca przytoczyła je wybiórczo. 

Tymczasem Sąd ten stwierdził: „ Jeżeli suma zaliczek przekraczała poniesione 

rzeczywiście w danym roku koszty zarządu, właściciele lokali powinni podjąć 

uchwałę określającą sposób rozliczenia nadwyżki: czy ma to nastąpić przez 

zaliczenie jej na poczet przyszłych wydatków na ten cel, czy przez zwrot 

właścicielom lokali, lub w inny sposób. Taki sposób określania wysokości 

zaliczek, odnoszący ich wielkość przy uchwalaniu do rzeczywiście poniesionych 

kosztów zarządu w roku poprzednim, oraz rozliczenie ich po upływie roku, na 

który zostały uchwalone, według kosztów zarządu rzeczywiście poniesionych w 

tym roku, odpowiada zarówno celowi, jakiemu służą zaliczki, jak i ich 

charakterowi określonemu w bezwzględnie obowiązującym art. 15 ust. 1 u.w.l. 

oraz wymaganiu, by stanowiły funkcję rzeczywistych kosztów zarządu.”. Jak więc 

wynika ze stanowiska Sądu Najwyższego, dopuścił on różne rozwiązania kwestii 

nadwyżek – zwrot właścicielom, zaliczenie na poczet przyszłych wydatków na ten 

sam cel, ale także inne rozwiązanie, nieokreślone w przytoczonym orzeczeniu. 
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Zatem mieści się w tym rozwiązanie przyjęte przez pozwaną Wspólnotę – 

przekazanie nadwyżek na fundusz remontowy. 

Analogicznie rzecz się ma z przywołaniem wyroku z dnia 26 stycznia 2011 

r., II CSK 358/10 (OSNC 2011/11/124, LEX nr 787065, Biul.SN 2011/4/9, 

M.Prawn. 2012/2/87-89). Sąd Najwyższy stwierdził w nim, iż „dopuszczalne jest 

przeznaczenie - na podstawie uchwały właścicieli lokali - nadwyżki środków 

pieniężnych z tytułu uiszczonych zaliczek na pokrycie kosztów zarządu (art. 15 

ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, tekst jedn.: Dz. U. z 

2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) na fundusz remontowy wspólnoty 

mieszkaniowej.”. Sąd Najwyższy odwołał się przy tym do uchwały składu siedmiu 

sędziów z dnia 21 grudnia 2007 r., III CZP 65/07, OSNC 2008/7-8/69 (Prok.i Pr.-

wkł. 2008/12/47, Biul.SN 2007/12/9, M.Prawn. 2008/15/813), mającej moc 

zasady prawnej, zgodnie z którą wspólnota mieszkaniowa ma ustawowo 

przyznaną zdolność prawną, wobec czego może posiadać własny majątek, 

odrębny od majątku właścicieli lokali, podkreślił przy tym, że w skład tego majątku 

mogą jednak wejść jedynie prawa i obowiązki związane z gospodarowaniem 

nieruchomością. Do majątku wspólnoty wchodzą zaś przede wszystkim, zgodnie 

z art. 13 ust. 1 w zw. z art. 15 ust. 1 i art. 14 u.w.l. uiszczane przez właścicieli 

zaliczki w formie bieżących opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością 

wspólną oraz pożytki i inne dochody z nieruchomości wspólnej, a także prawa 

wynikające z umów zawieranych w ramach gospodarowania nieruchomością 

wspólną, czy własność nieruchomości nabytej za zgodą właścicieli (art. 22 ust. 3 

pkt 6a u.w.l.), o ile jest ona potrzebna do zarządzania nieruchomością wspólną. 

Koszty zarządu nieruchomością wspólną, zgodnie z art. 14 u.w.l. obejmują zaś w 

szczególności: wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę 

energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości 

wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę, ubezpieczenia, podatki i inne 

opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli 

poszczególnych lokali, wydatki na utrzymanie porządku i czystości, 

wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy. Nieuprawnionym jest więc 

twierdzenie, że nadwyżki z tytułu wpłat na koszty zarządu nieruchomością 

wspólną należą nadal do majątków właścicieli lokali. Nie ulega też wątpliwości, że 
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środki pieniężne zgromadzone na funduszu remontowym, zaliczyć należy do 

własnego majątku wspólnoty, odrębnego od majątków właścicieli lokali, a 

właściciele lokali, podejmując uchwałę o utworzeniu tego funduszu, wyrażają 

zgodę na zaliczenie wpłat dokonywanych na jego poczet do majątku wspólnoty. 

Wspólnota ma niewątpliwie obowiązek rozliczenia nadwyżek z tytułu wpłat na 

koszty zarządu z właścicielami lokali. Może to nastąpić jednak w różny sposób, a 

nie tylko poprzez ich zwrot właścicielom lokali. Jednym z takich sposobów może 

być przeznaczenie takiej nadwyżki na zasilenie funduszu remontowego, gdyż 

podjęcie takiej uchwały może w konkretnych okolicznościach pozostawać w 

interesie wszystkich właścicieli lokali i pozwala uniknąć zwracania 

poszczególnym członkom niewysokich zazwyczaj kwot. Może zaś sprzyjać 

zapewnieniu płynności finansowej wspólnoty, czy utworzeniu pewnej rezerwy 

finansowej na nieprzewidziane wydatki remontowe. Fundusz remontowy może 

być także brany pod uwagę jako element zabezpieczenia wierzytelności 

kredytowych banku wobec wspólnoty (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 

kwietnia 2010 r., V CSK 367/09 OSNC 2010/11/153, Biul.SN 2010/7/10, 

M.Prawn. 2011/10/548-550). Wspólnota posiada zatem prawo do decydowania 

poprzez podjęcie uchwały, o przeznaczeniu powstałej nadwyżki z tytułu wpłat na 

koszty zarządu nieruchomością wspólną, na fundusz remontowy, gdyż nie 

wkracza w ten sposób w prawo własności poszczególnych właścicieli lokali. Tym 

samym obowiązek rozliczenia z właścicielami lokali powstałej nadwyżki na koszty 

zarządu nieruchomością wspólną nie oznacza wcale obowiązku zwrotu kwot z 

tego tytułu poszczególnym właścicielom, jak podnosi skarżąca (tak: wyrok Sądu 

Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29 maja 2014 r., LEX nr 1483832). 

Stwierdzenie, że koszty zarządu podlegają rozliczeniu po upływie roku 

kalendarzowego, na który zostały uchwalone i po zatwierdzeniu rocznego 

sprawozdania, nie zamyka możliwości rozliczenia ich po upływie kolejnego roku. 

Oczywiście rozwiązaniem najbardziej przejrzystym jest dokonanie takiego 

rozliczenia w następnym roku, jednak nie jest to równoznaczne z zakazem 

rozliczenia w sposób dokonany przez pozwaną. Wierzytelność z tytułu nadwyżek 

nie wygasła. Rację miał więc Sąd Okręgowy, wskazując, że z żadnej normy 

prawnej nie wynika taki zakaz ani też wniosek, że nierozliczenie nadwyżek w 
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następnym roku oznacza rezygnację Wspólnoty z możliwości zaliczenia ich na 

fundusz remontowy. 

Jak wyżej wskazano, przychody z pożytków przynoszonych przez 

nieruchomość wspólną stanowią własność wspólnoty, zatem nie ma przeszkód, 

by wspólnota podjęła uchwałę co do ich przeznaczenia. 

Ze sformułowania „niepodzielone wyniki” (§ 5 uchwały) nie wynika, że 

zaliczeniu na fundusz remontowy podlegały nadwyżki wpłat dotyczących 

utrzymania poszczególnych lokali, lecz reszta kwot zaliczek na koszty zarządu i 

przychodów z pożytków z nieruchomości wspólnej, które nie zostały wcześniej 

rozliczone, co w świetle powyższych rozważań jest dopuszczalne. 

W rezultacie rozstrzygnięcie o kosztach procesu również jest niewadliwe, 

przy czym nie polega na prawdzie twierdzenie, że Sąd Okręgowy obciążył 

powódkę zarówno kosztami sądowymi jak i kosztami zastępstwa procesowego 

pozwanej. Sąd ten zniósł wzajemnie koszty procesu, co oznacza, że każda ze 

stron pozostała przy poniesionych kosztach procesu. W przypadku powódki były 

to koszty opłaty od pozwu, a w przypadku pozwanej – koszty wynagrodzenia jej 

pełnomocnika procesowego. Powódka nie ponosiła więc tych ostatnich. Skoro 

zaś wynik sprawy w I instancji nie uległ zmianie, nie ma podstaw do korekty 

rozstrzygnięcia o kosztach procesu opartego na art. 100 k.p.c. 

Z tych względów Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji wyroku na mocy 

art.385 k.p.c. oraz art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w związku z art. 108 § 1 k.p.c. W skład 

kosztów postępowania apelacyjnego należnych pozwanej weszło wynagrodzenie 

jej pełnomocnika procesowego obliczone zgodnie z § 5 i § 10 ust. 1 pkt 1 w 

związku z § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 

września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz 

ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez 

radcę prawnego ustanowionego z urzędu. 
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