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Sądowe ustanowienie zarządu 
związanego ze współwłasnością nieruchomości

Judicial establishment of management connecting 
with the co-ownership of real estate 

Author presents the legal relationship, called co-ownership 
and the notion of real estate in polish law. In that way he shows, 
that there is the possibility of arising conflicts connecting with the 
management of common real estate with ease. The author dis-
cusses also the non-contentious proceedings concerning the es-
tablishment of management connecting with the co-ownership of 
real estate. He points to subject of judicial proceedings, important 
regulations and features of adjudications.

Keywords: management, co-ownership, real estate.

W niniejszym artykule autor przedstawił stosunek współwła-
sności i pojęcie nieruchomości w polskim prawie. W ten sposób 
wskazał łatwość powstania konfliktów związanych z zarządzaniem 
wspólną nieruchomością. Następnie podał definicję zarządu. Autor 
omawia także postępowanie nieprocesowe w sprawie ustanowie-
nia zarządu związanego ze współwłasnością nieruchomości. Wska-
zuje na przedmiot postępowania, istotne regulacje, jak również 
zwraca uwagę na cechy orzeczeń sądu.

Słowa kluczowe: zarząd, współwłasność, nieruchomość.
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W niniejszym artykule zostanie przedstawiona problematyka 
często związana ze stosunkiem współwłasności nieruchomości. Wie-
lość osób pozostająca w tym stosunku prawnym, często sprzeczne 
interesy powodujące spory między współwłaścicielami, które unie-
możliwiają podejmowanie jakichkolwiek decyzji związanych z tymi 
rzeczami wymusza rozstrzygnięcie sądu w przedmiocie ustanowie-
nia zarządu. Brak konsensusu może być wtedy rozwiązany w drodze 
postanowienia co do istoty sprawy ustanawiającego zarząd związa-
ny ze współwłasnością nieruchomości przez sąd w postępowaniu 
nieprocesowym. W artykule omówiono problematykę stosunku 
współwłasności i pojęcie nieruchomości, co ułatwi zrozumienie 
powstawania w tym przedmiocie konfliktów między współwłaści-
cielami. Następnie omówione zostaną kwestie związane z ustano-
wieniem zarządu związanego ze współwłasnością nieruchomości 
w postępowaniu nieprocesowym.

Stosunek współwłasności

„Współwłasność jest to sytuacja, w której prawo własności na-
leży do więcej niż jednej osoby, a każdej z nich przysługują wszystkie 
atrybuty właściciela niepodzielne co do czasu, treści i przedmiotu, 
natomiast różnić się mogą jedynie zakresem swoich uprawnień wy-
rażonych za pomocą udziałów” (Brzozowski, Kocot, Opalski 2012: 
105-106). Oznacza to, że każdemu ze współwłaścicieli może przysłu-
giwać inny udział we wspólnym prawie, wbrew domniemaniu z ar-
tykułem 197 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny 
(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm., dalej k.c.). Współ-
własność ma następujące cechy, które zawsze występują łącznie: 

1. Jedność przedmiotu – prawo współwłasności odnosi się za-
wsze do rzeczy (nieruchomości lub ruchomości), a nie do ich 

zespołu, ale jej przedmiotem może być także rzecz główna 
wraz z jej przynależnościami (artykuł 51 k.c.); 

2. Wielość podmiotów praw, czyli prawo własności przysługuje 
co najmniej dwóm współwłaścicielom, charakteryzujących 
się odrębnością podmiotową; 

3. Niepodzielność wspólnego prawa – jest to sytuacja, w której 
każdy ze współwłaścicieli ma jednakowe prawo do całości 
rzeczy.

W literaturze pojawił się spór dotyczący istoty udziału we 
współwłasności. Według pierwszego z poglądów, jest to „prawo 
rzeczowe sui generis, na które składa się wiele uprawnień o cha-
rakterze bezwzględnym i ono jest przedmiotem rozporządzenia” 
(Wąsiewicz 1964: 107). Jednak zdecydowanie w doktrynie dominu-
je koncepcja uznająca, że „instytucja współwłasności jest odmianą 
własności, a zatem zbycie udziału współwłaściciela stanowi rozpo-
rządzenie ułamkową częścią prawa określonego w artykule 140 k.c. 
do rzeczy wspólnej” (Rudnicki 1996: 192; Skowrońska-Bocian, War-
ciński, Pietrzykowski 2013: 491; Dadańska, Filipiak, Kidyba 2012: 89; 
Ignatowicz, Stefaniuk 2009: 124-125). Przyjęcie tej teorii ma istot-
ne skutki praktyczne ze względu na stosowanie wprost przepisów 
dotyczących prawa własności do współwłasności. Współwłasność 
została ukształtowana przez polskiego ustawodawcę jako instytucja 
niejednolita. Dzieli się ona na współwłasność w częściach ułamko-
wych i współwłasność łączną (artykuł 196 §1 k.c.). Pierwszy z jej 
rodzajów jest samoistnym stosunkiem prawnym, który jest bytem 
przejściowym, gdyż ustawodawca ułatwia jego zniesienie, jak i doko-
nanie podziału rzeczy wspólnej poprzez możliwość wysunięcia tego 
żądania w każdym czasie. Współwłaściciele mają także prawo do 
swobodnego rozporządzania swoim udziałem we współwłasności. 
W ramach jej można wyróżnić współwłasność przymusową dotyczą-
cą (Ignatowicz, Stefaniuk 2009: 122-123): 
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1. „Wspólnej drogi należącej do właścicieli sąsiednich nieru-
chomości; 

2. Drogi wewnętrznej (artykuł 93 ustęp 3 i artykuł 99 Ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościa-
mi, tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm., dalej 
u.g.n.); 

3. Części wspólnych budynku, związanych z odrębną własno-
ścią lokalu (artykuł 3 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku 
o własności lokali, tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1892, 
dalej u.w.l.)”. 

W tych przypadkach wspólność prawa własności kilku podmio-
tów służy określonemu celowi społeczno-gospodarczemu, dlatego 
współwłaściciele nie mogą żądać jej zniesienia, dopóki funkcje te są 
realizowane. Ustawodawca przyznaje więc w tych sytuacjach ochro-
nę interesowi stron, a nie poszczególnym udziałowcom we współ-
własności nieruchomości. Natomiast współwłasność łączna opiera 
się zawsze na określonym stosunku osobistym i pełni względem nie-
go funkcję służebną. Żaden ze współwłaścicieli nie ma uprawnienia 
do rozporządzania swoim prawem, który tu obejmuje pewną masę 
majątkową, a nie jedną tą samą rzecz. Nie może więc żądać zniesie-
nia współwłasności, dopóki istnieje stosunek podstawowy (artykuł 
35, Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm., dalej k.r.o., 863 k.c.). 
Ponadto współwłaściciele nie mają określonego ułamkiem udziału 
w majątku wspólnym. Wynika on z ustawowego albo umownego 
ustroju wspólności małżeńskiej (artykuły 31 i 48 k.r.o.), ze stosunku 
umowy spółki cywilnej łączącej wspólników spółki cywilnej (artykuł 
860 k.c.). Można w doktrynie spotkać się z poglądem J. Ignatowicza, 
który wyodrębnia na gruncie ustawy o własności lokali w polskim 
prawie „współwłasność podzieloną (łac. condominium pro diviso), 
różniącą się od współwłasności w częściach ułamkowych” (Rudnicki 
1996: 187-188; Skowrońska-Bocian, Warciński, Pietrzykowski 2013: 
491; Ignatowicz, Stefaniuk 2009: 149-150). Ta nowa odmiana wła-
sności charakteryzuje się tym, że dotychczasowym współwłaścicie-
lom przysługuje prawo do niewyodrębnionych części nieruchomo-
ści, do czasu wyodrębnienia z tej powierzchni odrębnej własności 
lokalu. Według tej koncepcji, jest to współwłasność wedle fizycznie 
wydzielonej części, a nie według udziałów, jednakże w doktrynie 
pogląd ten nie jest powszechnie przyjmowany. Dla ukazania znacze-
nia współwłasności nieruchomości w częściach ułamkowych warto 
wskazać przykłady zdarzeń powstania tego stosunku, do których 
należy zaliczyć (Karnicka-Kawczyńska, Kawczyński, 2004: 14):

1. Z czynności prawnej jednostronnej, gdy: spadkodawca po-
wołuje w drodze testamentu kilku spadkobierców do dzie-
dziczenia; testator przyzna zapisobiercy windykacyjnemu 
ułamkową część nieruchomości, wskutek tego osoba, na 
rzecz której czynność została dokonana, będzie współwła-
ścicielem tej rzeczy wraz ze spadkobiercą; spadkodawca 
dokonał zapisu windykacyjnego na rzecz kilku osób; 

2. Z umowy, gdy: kilka osób dokonuje kupna tej samej nieru-
chomości; gdy nieruchomość jest przedmiotem darowizny 
na rzecz przynajmniej dwóch osób;

3. Z mocy ustawy, np.: dziedziczenie, gdy spadek przechodzi na 
kilku spadkobierców (artykuł 1035 k.c.); na mocy zasiedze-
nia nieruchomości przez kilka osób; z przekształcenia na ten 

rodzaj współwłasności, w przypadkach rozwiązania spółki 
cywilnej (artykuł 875 §1 k.c.); ustania wspólności majątko-
wej między małżonkami (artyuł 46 k.r.o.); orzeczenia sądu, 
gdy w postanowieniu o zniesienie współwłasności nierucho-
mość wspólna została przyznana kilku współwłaścicielom; 
wyżej wymienione przypadki współwłasności przymuso-
wej, wyodrębnienie własności lokalu, ustanowienie wspól-
nej drogi lub drogi wewnętrznej; „dokonywanie czynności 
prawnych wspólnie przez osoby pozostające we wspólnym 
pożyciu, do których należy stosować przepisy o współwła-
sności ułamkowej”. 

Dotyczy to również związków homoseksualnych pozostających 
w stosunkach zbliżonych do małżeńskich (Wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Warszawie z dnia 8 października 1997 roku I Aca 648/97, Wokan-
da 1998, z. 6, s. 42).

Nieruchomość

Istotne dla niniejszego artykułu jest przedstawienie definicji 
nieruchomości, która może być przedmiotem współwłasności. Ma-
jące największe znaczenie ma definicja legalna zawarta w artykule 
46 §1 k.c., która wyróżnia następujące rodzaje nieruchomości: grun-
tową, budynkową, lokalową. Grunty są kategorią podstawową, gdyż 
zawsze należy zaliczyć części powierzchni ziemskiej do nieruchomo-
ści, jeśli tylko są przedmiotem odrębnej własności, a więc także 
współwłasności. Natomiast pozostałe rodzaje nieruchomości tylko 
wtedy, gdy „przepis szczególny tak stanowi” (Wolter, Ignatowicz, 
Stefaniuk 2001: 234). Jeśli natomiast takiej podstawy prawnej nie 
ma, to stanowią one część składową gruntu (artykuł 47 k.c.), zgod-
nie z zasadą ukształtowaną w prawie rzymskim (łac. superficies solo 
cedit – wszystko co wznosi się nad gruntem przypada gruntowi). 
Istotne dla istnienia gruntu jest jego wyodrębnienie, które może 
nastąpić: w drodze umowy, postępowania rozgraniczeniowego ure-
gulowanego w rozdziale 6 Ustawy z dnia 17 października 1989 roku 
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. 
poz. 520 ze zm., dalej p.g.k.), lub w szczególnych wypadkach przez 
sądy (artykuł 29 ustęp 3 p.g.k.). W literaturze wskazuje się jednak, 
że „w sprawach o sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości 
dział spadku i podział majątku wspólnego powstają odrębne przed-
mioty własności, a więc następuje swoiste rozgraniczenie, o którym 
mowa w artykule 36 p.g.k.” (Stefańska 2013: 369; Rudnicki 1998: 
82). Ze względu na trudności pojawiające się z zakreśleniem tych 
granic pierwszego rodzaju nieruchomości można znaleźć ich dookre-
ślenie w treści artykułu 143 k.c. Na mocy jednak tego przepisu ustawy, 
ustalenie zakresu uprawnienia właściciela, a także współwłaścicieli bę-
dzie możliwe jedynie z uwzględnieniem społeczno-gospodarczego prze-
znaczenia rzeczy. Pomocne w jego ustaleniu mogą być dane zawarte 
w ewidencji gruntów i budynków, która zalicza nieruchomości do 
poszczególnych użytków gruntowych, na podstawie załącznika nr 6 
do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków 
(Dz.U. nr 38, poz. 454). Według załącznika nr 6, zaliczanie gruntów 
do poszczególnych użytków gruntowych następuje według rozpo-
rządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków. Przydatne mogą się okazać dane 
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zawarte w ewidencji gruntów i budynków m.in. na podstawie §9 i 10 
wyżej wymienionego rozporządzenia. Oznacza to konieczność od-
rębnego ustalania tych granic dla każdego z gruntów, z uwzględnie-
niem ustaw szczególnych odnoszących się do przestrzeni powierzch-
ni, która została naruszona (spośród nich można wymienić przepisy: 
Ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo lotnicze tekst jednolity Dz.U. 
z 2016 r. poz. 605 ze zm., w odniesieniu do ustalenia granicy w prze-
strzeni nad powierzchnią nieruchomości, a pod powierzchnią ziemi 
Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze 
tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1131 ze zm.). Przedmiot odrębnej 
własności nieruchomości wynika z wyodrębnienia prawnego, czyli 
określenia właściciela (współwłaścicieli) wydzielonej powierzchni, 
które może oznaczać także założenie dla niej nowej lub wpisanie jej 
do już istniejącej księgi wieczystej, co wynika z artykułu 24 Ustawy 
z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece (tekst 
jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 790 ze zm., dalej u.k.w.h.). Definicja 
tego rodzaju rzeczy obejmuje bowiem grunty, dla których nie jest 
prowadzona taka księga, co raczej obecnie jest rzadkością. W dok-
trynie prawniczej, jak i w orzecznictwie dominuje pogląd, że „zało-
żenie takiej księgi dla jednej z dwóch działek graniczących ze sobą 
i stanowiących własność jednej osoby powoduje powstanie nowej 
nieruchomości, także w rozumieniu artykułu 46 §1 k.c.” (Skowroń-
ska-Bocian, Warciński, Pietrzykowski 2013: 200; Niezbecka, Kidyba 
2012: 268; Bałan-Gonciarz, Ciepła 2011: 59; Ignatowicz, Stefaniuk 
2009: 21; postanowienie SN z dnia 30 października 2003 roku, IV CK 
114/02, OSNC 2004, nr 12, poz. 201; wyrok SN z dnia 22 lutego 2012 
roku, IV CSK 278/11, Legalis nr 473609). Odrębność tę tracą w razie 
ich połączenia w jedną księgę wieczystą na podstawie artykułu 21 
u.k.w.h. Kodeks cywilny zawiera także definicję legalną nieruchomo-
ści rolnej w artykule 461 stanowiącą szczególny rodzaj nieruchomo-
ści gruntowych. Budynek trwale z gruntem związany staje się odręb-
nym przedmiotem własności, gdy przepis szczególny tak stanowi. 
Powstaje wtedy „nieruchomość budynkowa, która może wynikać ze 
stosunku użytkowania wieczystego (artykuł 235 k.c.), a także z użyt-
kowania przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne (artykuł 272 k.c.) 
oraz ze stosunku użytkowania spółdzielczego (artykuł 279 k.c.)” 
(Brzozowski, Kocot, Skowrońska Bocian 2010: 146; Radwański, Olej-
niczak 2011: 115-116; Ignatowicz, Stefaniuk 2009: 21-22, 223; Skow-
rońska-Bocian, Warciński, Pietrzykowski 2013: 200). Nieruchomość 
lokalowa również może być przedmiotem odrębnej własności, jeże-
li przepis szczególny tak stanowi. W artykule 2 u.w.l. zawarto defini-
cję lokalu, z której wynika dosyć szeroka swoboda przy wyodrębnia-
niu tej części budynków. Lokal taki może zatem, jak każda inna 
nieruchomość, być przedmiotem współwłasności, a w przypadku 
nabywania go przez kilka osób na współwłasność, mogą zostać okre-
ślone ułamkowe udziały każdej z nich we własności tego lokalu. 
Ograniczeniem natomiast jest spełnienie wymogu samodzielności 
przez tą nieruchomość. Nie można więc dokonać tego wyodrębnie-
nia części lokalu niepełniącego tego kryterium, co podkreślił 
w uchwale Izby Cywilnej i Administracyjnej z dnia 15 marca 1989 
roku Sąd Najwyższy (Uchwała SN – Izby Cywilnej i Administracyjnej 
z 15 marca 1989 roku, III CZP 14/89, OSNCP 1990, nr 2, poz. 27) 
w sprawie dotyczącej dopuszczalności zasiedzenia jednego z kilku 
pokoi wchodzących w skład lokalu mieszkalnego, stanowiącego 
przedmiot odrębnej własności. Zgodnie z ustępem 2 artykuł 2 u.w.l., 
samodzielny lokal może się składać z jednej lub z zespołu izb, jeśli 

tylko zostały one wydzielone w obrębie budynku trwałymi ścianami. 
Ze względu na przeznaczenie, ustawa rozróżnia lokale mieszkalne, 
jak i o innych funkcjach (użytkowe). Ze względu na przeznaczenie 
tych pierwszych na stały pobyt ludzi i w związku z tym konieczność 
służenia wraz z pomieszczeniami pomocniczymi zaspokajaniu ich 
potrzeb mieszkaniowych, wymogi odnoszące się do tego rodzaju 
nieruchomości lokalowych są większe niż drugiego rodzaju. Kwestie 
techniczne decydujące o dokonaniu tego rozróżnienia ze względu 
na przeznaczenie lokali uregulowano w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 
roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze 
zm., dalej p.b.) i w przepisach wykonawczych do tej ustawy, które 
pozwalają rozstrzygnąć w konkretnych przypadkach, czy takie wa-
runki zostały spełnione albo nie. W skład każdej nieruchomości lo-
kalowej wchodzą pomieszczenia przynależne, których określenie 
i przykładowy katalog został zawarty w ustępie 4 artykule 2 u.w.l. 
Nie mogą być one odrębnymi przedmiotami własności i innych praw 
rzeczowych, dzielą zatem los prawny nieruchomości lokalowej, a więc 
nie są przedmiotami odrębnego obrotu. Z tego wynika, że „pomiesz-
czenie przynależne może być zbyte tylko wraz z lokalem, w którego 
skład wchodzi i dotyczy to zarówno sprzedaży, egzekucji, jak i wszel-
kich innych zmian właściciela (darowizny, spadku, itd.)” (Bończak-
-Kucharczyk 2010: 55-56). W konkretnych jednak sytuacjach może 
się okazać, że np. garaż stanowi wyodrębniony lokal użytkowy lub 
część nieruchomości wspólnej, co zostało zauważone w wyroku 
Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2007 roku (VI 
ACa 661/06, OSA 2009, z. 2, poz. 5). Ostatecznie o możliwości zali-
czenia jakichś obiektów do kategorii pomieszczeń przynależnych do 
lokalu zdecyduje najczęściej zaświadczenie starosty, które stwierdza 
spełnienie wymogu samodzielności. „W razie braku tego dokumen-
tu sąd wieczysto-księgowy odmówi wpisania lokalu (jako odrębnej 
nieruchomości) do księgi wieczystej” (Bończak-Kucharczyk 2010: 
51). Wpis taki jest konstytutywny, a więc jego brak uniemożliwia 
powstania odrębnej własności tej nieruchomości. Taki sam skutek 
będzie miało zawarcie umowy o ustanowienie odrębnej własności 
lokalu bez zachowania formy aktu notarialnego (artykuł 7 ustęp 2 
u.w.l.). Zgodnie z artykułem 7 ustęp 1 u.w.l., ustanowienie odrębnej 
własności lokali może nastąpić w drodze: umowy o ustanowienie 
własności lokali – która może być zawarta przez współwłaścicieli 
albo przez właściciela i osobę, która nabywa od niego lokal, której 
treść określa artykuł 8 u.w.l.; jednostronnej czynności prawnej – ar-
tykuł 10 u.w.l.; orzeczenia sądu znoszącego współwłasność, której 
przesłanką odrębnej własności jest również wpis do księgi wieczy-
stej według Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 lutego 2008 roku 
(III CZP 152/07, OSN 2009, nr 2 poz. 24). W Ustawie z dnia 15 grud-
nia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 
1222 ze zm., dalej u.s.m.) przewidują dodatkowe możliwości uzyska-
nia własności lokalu w drodze: ustanowienia odrębnej własności 
nowo wybudowanego lokalu przez spółdzielnie (artykuł 18-271 

u.s.m.); przekształcenia we własność przysługującego dotychczas 
spółdzielczego własnościowego albo lokatorskiego prawa do lokalu 
(artykuł 12 i 1714 u.s.m.); wystąpienia sytuacji, gdy w toku likwidacji 
postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnego 
z nieruchomości spółdzielni nabywcą nie będzie inna spółdzielnia 
mieszkaniowa (artykuł 1718 u.s.m.); wyroku sądu wydanego na pod-
stawie artykułu 49 u.s.m. Kolejnym przykładem jest wyrok sądu 
nakazujący właścicielowi nieruchomości złożenie oświadczenia woli 
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o ustanowieniu własności lokalu i przeniesieniu go na powoda na 
podstawie artykułu 1047 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Ko-
deks postępowania cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 
101 ze zm., dalej k.p.c.) w związku z artykułem 64 k.c. Inne sposoby 
powstawania odrębnej własności lokali niż określone wprost w usta-
wach nie są dopuszczalne – np. według dotychczasowego orzecznic-
twa „odrębna własność lokalu nie może powstać w wyniku zasiedze-
nia” (Ignatowicz, Stefaniuk 2009: 148). „Definicja legalna odnosząca 
się do nieruchomości zawarta w artykule 46 §1 k.c. obejmuje także 
ustawę o gospodarce nieruchomościami. Wynika to bowiem z treści 
artykułu 4 punkt 1 u.g.n. (Bończak-Kucharczyk 2013: 31). Ten akt 
normatywny reguluje bowiem istotną dla sądowego zniesienia 
współwłasności problematykę podziału nieruchomości w artykule 
92-100 u.g.n. wraz z jej aktem wykonawczym to jest rozporządze-
niem z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokony-
wania podziałów nieruchomości (Dz.U. nr 268, poz. 2663).

Zarząd związany ze współwłasnością nieruchomości 

Po przybliżeniu instytucji współwłasności oraz pojęcia nie-
ruchomości warto przejść do określenia czym jest zarząd. Współ-
właściciele bowiem często wchodzą w spory, które dotyczą nastę-
pujących kwestii: posiadania rzeczy; pobierania pożytków czy to 
naturalnych, czy cywilnych jakie rzecz przynosi; ponoszenia nakła-
dów; oddania w najem; sprzedaży rzeczy; innych czynności dotyczą-
cych przedmiotu tego stosunku prawnego. Według definicji sformu-
łowanej w doktrynie przez „zarząd rzeczą wspólną należy rozumieć 
podejmowanie wszelkich rozstrzygnięć i dokonywanie wszelkiego 
rodzaju czynności dotyczących rzeczy wspólnej, które są niezbędne 
zarówno w toku normalnej eksploatacji rzeczy, jak i w sytuacjach 
wykraczających poza ten tok” (Skowrońska-Bocian, Warciński, Pie-
trzykowski 2015: 577). Poza czynnością zarządu należy uznać, że 
znajdują się czynności zachowawcze, które zmierzają do ochrony 
wspólnego prawa. W literaturze przyjął się podział czynności zarzą-
du na (Rudnicki, Rudnicka, Rudnicki, Gudowski 2016: 395):

1. Czynności prawne, w tym rozporządzanie rzeczą, np. wy-
dzierżawienie jej;

2. Czynności faktyczne, np. uprawa ziemi w określony sposób;
3. Czynności polegające na załatwianiu spraw urzędowych, do-

tyczących wspólnej rzeczy, przed sądami, władzami i urzę-
dami. 

Z prawnego punktu widzenia ważne jest dokonanie kwalifikacji 
czynności czy przekracza zakres zwykłego zarządu, czy nie. Ma to 
znaczenie, gdyż w pierwszym przypadku muszą wyrazić zgodę wszy-
scy współwłaściciele. Natomiast w drugiej sytuacji wystarczy zgoda 
większości z nich, która liczona jest według posiadanych udziałów 
we współwłasności. Poza tym w pierwszej sytuacji „w przypadku 
spełnienia przesłanek z artykułu 202-203 k.c. możliwe jest dokona-
nie interwencji przez sąd, co następuje w postępowaniu nieproce-
sowym. Jest to możliwe zarówno przy zarządzie ustawowym zgod-
nie z przepisami działu IV tytułu I księgi drugiej kodeksu cywilnego, 
jak i umownym” (Górska, Gniewek, Machnikowski 2016: 402-406). 
„Tylko subsydiarnie uregulowanie zawarte w artykułach 199-209 
k.c. może znaleźć zastosowanie do zarządu związanego z lokalami 
na skutek obowiązywania przepisów umieszczonych w rozdziale 4 

ustawy o własności lokali (artykuły 18-33). Jeżeli uchwała wspólno-
ty mieszkaniowej narusza zasady prawidłowego zarządzania nieru-
chomością wspólną lub w inny sposób narusza interesy właściciela 
lokalu, właściciel może zaskarżyć uchwałę do sądu (artykuł 25 u.w.l.) 
powództwem wytoczonym przeciwko wspólnocie mieszkaniowej” 
(Rudnicki, Rudnicka, Rudnicki, Gudowski 2016: 400). Jeszcze bar-
dziej skomplikowana sytuacja dotyczy przypadku, gdy zarządcą jest 
spółdzielnia mieszkaniowa. Z tej przyczyny Sąd Najwyższy w uchwa-
le z dnia 27 marca 2014 roku (III CZP 122/13, OSNC 2015, nr 1, poz. 
3) stwierdził, że „spółdzielnia mieszkaniowa może samodzielnie 
dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu 
nieruchomością wspólną (artykuł 27 ustęp 2 u.s.m.)”. W uzasadnie-
niu uchwały Sądu Najwyższego można przeczytać: „Wprowadzenie 
regulacji przewidzianej w artykule 199 k.c. do konstrukcji zarządu 
nieruchomością wspólną wykonywanego przez spółdzielnię miesz-
kaniową wymagałoby albo wyraźnej podstawy prawnej, albo stwier-
dzenia luki prawnej. Stosownej podstawy prawnej w tym zakresie 
– jak już wyjaśniono – nie ma. Nie można też mówić o istnieniu luki 
prawnej, skoro nie ma podstaw prawnych do przyjęcia, że zarząd 
powierzony, o którym mowa w artykule 27 ustęp 2 u.s.m. w związku 
z artykułem 18 ustęp 1 u.w.l., odnosi się wyłącznie do czynności 
zwykłego zarządu”. Sąd Najwyższy, na podstawie artykułu 18 ustęp 
1 i 3 u.w.l., artykułu 33 u.w.l., 22 ustęp 1 i 2 u.w.l. i artykułu 23 ustęp 
2 i 2a u.w.l. w związku z artykułem 199 k.c. oraz 201 k.c., potwierdził 
także, że ustawa o własności lokali wprowadza istotne modyfikacje 
kodeksowych rozwiązań w zakresie zarządzania nieruchomością 
wspólną.

Postępowanie nieprocesowe 

W sprawach o ustanowienie zarządu związanego ze współwła-
snością nieruchomości sądem właściwym do rozpoznania sprawy 
jest sąd miejsca położenia tej rzeczy zgodnie z artykułem 606 k.p.c. 
Właściwość ta ma charakter wyłączny, a zatem współwłaściciele nie 
mogą w drodze umowy poddać sprawy pod rozstrzygnięcie innego 
sądu zgodnie z artykułem 46 k.p.c., który generalnie nie znajduje 
zastosowania w postępowaniu nieprocesowym. Należy także dołą-
czyć do wniosku o ustanowienie zarządu związanego ze współwła-
snością nieruchomości odpis księgi wieczystej, co wynika z artykułu 
607 k.p.c. Interwencja sądu bezpośrednio w kwestie sporne między 
współwłaścicielami, a związane z zarządem nieruchomością wspól-
ną w postępowaniu nieprocesowym może nastąpić na podstawie: 
artykułu 199 k.c., na wniosek współwłaścicieli, których udziały wy-
noszą co najmniej połowę, o zezwolenie na dokonanie czynności 
przekraczającej zakres zwykłego zarządu; artykułu 201 k.c., o wyda-
nie na wniosek współwłaściciela mniejszościowego upoważnienia 
sądowego do dokonania czynności zwykłego zarządu; artykułu 202 
k.c. dotyczący sytuacji, gdy większość współwłaścicieli postanowiła 
o dokonaniu czynności rażąco sprzecznej z zasadami prawidłowego 
zarządu rzeczą wspólną; artykułu 206 k.c., na wniosek każdego 
z uprawnionych, o podziale rzeczy wspólnej do korzystania (łac. qu-
oad usum) lub o zmianę orzeczenia zapadłego w tym przedmiocie, 
co jest możliwe w razie zmiany istotnych okoliczności, zgodnie 
z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 1973 roku, (III CZP 
15/73 OSNCP 1973 nr 12, poz. 208). Możliwa jest także pośrednia 
ingerencja sądu wiążąca się z ustanowieniem zarządcy uprawnione-
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go do dokonywania decyzji zamiast współwłaścicieli z czym wiąże 
się decydowanie przez sąd o jego uprawnieniach i obowiązkach, 
która następuje w następujących sprawach zgodnie z: „artykułem 
203 k.c. stanowiącym podstawę do ustanowienia przez sąd zarządcy 
sądowego w trybie artykułu 611-616 k.p.c. jeżeli nie można uzyskać 
zgody większości współwłaścicieli w istotnych sprawach dotyczących 
zwykłego zarządu albo jeżeli większość współwłaścicieli narusza za-
sady prawidłowego zarządu lub krzywdzi mniejszość; artykułu 26 
u.w.l. o ustanowienie zarządcy przymusowego; artykułu 208 k.c. 
o żądanie w odpowiednich terminach przedstawienia rachunku z za-
rządu; artykułu 24 u.w.l. na wniosek zarządcy, w razie braku zgody 
większości współwłaścicieli o rozstrzygnięcie sądu w przedmiocie 
podjęcia czynności z zakresu zarządu nieruchomością wspólną; ar-
tykułu 935 §3 k.p.c. i artykułu 936 k.p.c. w związku z artykułem 
10641 k.p.c. o dokonanie określonych czynności przez zarządcę nie-
ruchomości ustanowionego w postępowaniu egzekucyjnym. W po-
stępowaniu w sprawie ustanowienia zarządu związanego ze współ-
własnością nieruchomości rozprawa jest obligatoryjna na podstawie 
artykułu 616 k.p.c. w następujących wyżej wymienionych sprawach 
dotyczących żądania określonego w: artykule 199 k.c., artykule 201 
k.c., artykule 202 k.c., a także powołania i odwołania zarządcy” 
(Gapska, Studzińska 2015: 645, 646, 648-649). Należy stwierdzić, że 
wpis zarządu do księgi wieczystej lub do zboru dokumentów jest 
obligatoryjny, co wynika z artykułu 611 k.c. w związku z artykułem 
16 ustęp 2 punkt 3 u.k.w.h. oraz artykułem 123 u.k.w.h. Ustanowie-
nie zarządu sądowego oznacza odsunięcie współwłaścicieli od za-
rządu, w ich imieniu bowiem zarząd sprawuje zarządca sądowy. Od 
chwili jego ustanowienia współwłaściciele lub współużytkownicy 
wieczyści mogą używać rzeczy tylko w ograniczonym zakresie, który 
nie przeszkadza w wykonywaniu zarządu. Współwłaściciel lub 
współużytkownik mogą być pozbawieni na wniosek innego współ-
właściciela, współużytkownika lub zarządcy używania rzeczy, jeżeli 
przeszkadza to zarządcy w wykonywaniu jego czynności. Sąd uchyla 
zarząd, gdy odpadła podstawa jego trwania. Zarządcą może być 
współwłaściciel lub osoba obca. Sąd Najwyższy słusznie wskazał 
w uchwale z dnia 10 października 2014 roku (III CZP 71/14, OSNC 
2015, nr 7-8, poz. 81), że zadaniem zarządcy wyznaczonego przez 
sąd jest „przede wszystkim prowadzenie racjonalnej gospodarki nie-
ruchomością”. Istota zaś takiego zarządu przymusowego sprowadza 
się do tego, że ustanowiony przez sąd zarządca zastępuje współwła-
ścicieli w wykonywaniu praw i w zakresie ich obowiązków, wynika-
jących z zarządu rzeczą wspólną. „Sprawowanie zaś zarządu, jak 
zauważa Sąd Najwyższy, nie ma na celu pozbawienia współwłaści-
cieli ich praw; odmiennie niż zarząd przymusowy w toku egzekucji 
z nieruchomości” (Rudnicki, Rudnicka, Rudnicki, Gudowski 2016: 
414). „Należy przyjąć, iż na gruncie artykułu 612 §2 k.p.c. zażalenie 
przysługuje zarówno na postanowienie pozbawiające współwłaści-
ciela prawa używania rzeczy, jak i na postanowienie odmowne w tym 
przedmiocie, chociaż można spotkać w doktrynie poglądy ograni-
czające tą możliwość jedynie do postanowienia uwzględniającego 
wniosek” (Ereciński, Gudowski 2016: 405). Zgodnie z artykułem 5191 
§1 i §4 punkt 2 k.p.c. skarga kasacyjna nie przysługuje w sprawach 
o ustanowienie zarządu związanego ze współwłasnością nierucho-
mości. Z tego powodu nie przysługuje także zażalenie do Sądu Naj-
wyższego na postanowienie sądu drugiej instancji kończące postę-
powanie w powyższej sprawie, a także postanowień wydanych 

w wyniku rozpoznania zażalenia na postanowienie sądu pierwszej 
instancji na podstawie artykułu 3941 §2 k.p.c. Na podstawie artyku-
łu 613 k.p.c. nadwyżkę dochodów pochodzących z zebranych pożyt-
ków, jak i innych przychodów, zarządca wypłaca współwłaścicielom 
w terminach określonych przez sąd. Na wydatki składają się jednak 
także wierzytelności publiczne i inne. Nadwyżka jest wypłacana           
w stosunku do udziałów współwłaścicieli w nieruchomości wspól-
nej. Należy stwierdzić, że w zasadzie sąd określa terminy wypłaty 
nadwyżki oraz orzeka o wydaniu tej nadwyżki w naturze, w posta-
nowieniu o ustanowieniu zarządu. Jednak stosownie do okoliczno-
ści, sprawy te mogą zostać rozstrzygnięte także w dalszym toku 
postępowania. Do uchylenia zarządu dochodzi, gdy współwłaścicie-
le dojdą do porozumienia w przedmiocie dokonywania czynności 
związanych z utrzymaniem i pobieraniem pożytków i innych przy-
chodów z nieruchomości wspólnej. W związku z tym każdy z nich 
może wystąpić z takim wnioskiem do sądu. „Na podstawie artykułu 
615 k.p.c. w związku z artykułem 937 k.p.c. po uchyleniu zarządu 
zarządca jest obowiązany złożyć sprawozdanie ze swych czynności 
wraz z udokumentowanym sprawozdaniem rachunkowym, podle-
gające zatwierdzeniu przez sąd, po wysłuchaniu współwłaścicieli,              
a nadto zarządcy” (Marciniak, Piasecki 2016: 932, 933). Zgodnie              
z artykułem 615 k.p.c. w postępowaniu w przedmiocie wyznaczenia 
zarządcy i sprawowania zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o 
zarządzie w toku egzekucji z nieruchomości (dotyczy to artykułu 931 
k.p.c. i artykułu 933-940 k.p.c.) co oznacza, że pewne przepisy nie 
mają zastosowania, inne muszą zostać zmodyfikowane, a pozostałe 
można stosować wprost. W związku z tym nie będzie miał zastoso-
wania §3 i §4 artykułu 931 k.p.c., ze względu na przydatność pierw-
szego z nich jedynie w postępowaniu egzekucyjnym, a w stosunku 
do drugiego na skutek szczególnej regulacji zawartej w artykule 612 
k.p.c. Z kolei artykuł 941 k.p.c. nie stosuje się wobec obowiązywania 
w tym zakresie artykułu 613 k.p.c. Natomiast pozostałe przepisy 
znajdą zastosowanie po zamianie słów „wierzyciel” i „dłużnik” na 
„współwłaściciel-uczestnik postępowania nieprocesowego”. Przepi-
sy te umożliwiają w świetle artykułu 931 k.p.c., ustanowienie za-
rządcą współwłaściciela rzeczy wspólnej. Na podstawie artykułu 933 
k.p.c. stosowanego bez żadnej zmiany, wprowadzenie zarządcy w za-
rząd może nastąpić przez komornika. Na zarządcy ciąży natomiast 
obowiązek wykonywania czynności potrzebnych do prowadzenia 
prawidłowej gospodarki, dlatego jest upoważniony do pobierania 
pożytków i przychodów z rzeczy, może je spieniężać i prowadzić do-
datkowe sprawy (artykuł 934 i 935 k.p.c.). Odpowiednio zastosowa-
nie znajdują także artykuł 936 k.p.c., artykuł 937 k.p.c., artykuł 938 
k.p.c. oraz artykuł 939 k.p.c., z tym jednak, że w przypadku ustano-
wienia zarządcą współwłaściciela, jego wynagrodzenie określa się 
według przepisów artykułu 205 k.c., przy uwzględnieniu artykułu 
207 k.c. Zarządca jest więc uprawniony do domagania się wynagro-
dzenia oraz zwrotu wydatków. „Odpowiednio można stosować tak-
że artykuł 940 k.p.c., dotyczący pokrywania przez zarządcę należno-
ści z uzyskiwanych dochodów, z pominięciem niemających tu 
zastosowania kosztów egzekucji” (Gapska, Studzińska 2015: 648). 
Na podstawie analizy orzecznictwa można stwierdzić, że apelacja 
przysługuje w następującym przedmiocie rozstrzygnięcia sądu I in-
stancji:

1. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2008 
roku (III CZP 149/07, OSNC 2009, nr 2, poz. 27), od posta-
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stancji w sprawie dotyczącej zarządu związanego ze współwłasno-
ścią wyrokiem, a nie postanowieniem co do istoty sprawy, nie ma 
wpływu na ocenę dopuszczalności skargi kasacyjnej, dokonywaną 
na podstawie artykułu 5191 §4 punkt 2 k.p.c.” (postanowienie SN 
z dnia 7 lipca 2004 roku, III CK 187/04, Biuletyn SN 2004, nr 12,                          
s. 9; Ereciński, Gudowski 2016: 403, 404, 408). „Zgodnie z artyku-
łem 24 u.w.l. w braku zgody wymaganej przez większość właścicieli 
lokali podjętej w formie uchwały, gdy ustawa tego wymaga, zarząd 
lub zarządca może żądać rozstrzygnięcia przez sąd. Musi jednak być 
podjęta próba jej podjęcia przez zwołanie zgromadzenia właścicieli 
lokali lub zbierania głosów w trybie obiegowym lub mieszanym, by 
móc wystąpić z takim wnioskiem. Takie orzeczenie sądu zastępuje  
uchwałę wspólnoty mieszkaniowej. Powinno ono uwzględniać cel 
zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich właścicieli lokali, 
przez co należy rozumieć zarówno ich sferę majątkową, jak i nie-
majątkową. Należy zwrócić uwagę, że za właścicieli lokali uważa się 
także współwłaścicieli w częściach ułamkowych zgodnie z artykułem 
1a u.w.l. Natomiast ustanowienie zarządu przymusowego na pod-
stawie artykułu 26 u.w.l. ma zazwyczaj charakter przejściowy i na-
stępuje wtedy, gdy występuje dysfunkcja w sprawowaniu zarządu 
nieruchomością wspólną” (Balwicka-Szczyrba 2016: 211-213, 220, 
221). Ustanawia się go, gdy zarząd nie został powołany lub pomimo 
powołania nie wypełnia swoich obowiązków albo narusza zasady 
prawidłowej gospodarki, na żądanie każdego ze współwłaścicieli. 
Należy zauważyć, że w toku postępowania o ustanowienie zarządu 
związanego ze współwłasnością mogą pojawić się poważne pro-
blemy związane z ustaleniem adresów uczestników postępowania. 
Wiążą się z nieaktualnymi już wpisami w księdze wieczystej, gdzie 
ujawnione są osoby, które albo nie są już współwłaścicielami, gdyż 
doszło do sprzedaży lub dawno nie żyją. W takim wypadku zacho-
dzi potrzeba ustanowienia kuratora dla osoby nieznanej z miejsca 
pobytu zgodnie z artykułem 144 k.p.c. lub przeprowadzenia postę-
powania o uznanie tego współwłaściciela za zmarłego. Może także 
zachodzić konieczność uzyskania prawomocnego postanowienia 
o stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu windykacyjnego lub za-
rejestrowanego przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia 
w celu ustalenia kręgu spadkobierców osoby zmarłej. „Szczególnie 
dotyczy ten problem przedwojennych kamienic i gruntów położo-
nych na wsi lub na przedmieściach, które zaczynają budzić zainte-
resowanie przedsiębiorców, chociażby pod działalność reklamową 
lub transportową” (Baran 2013: 1114-1117). „Dla wyróżnienia po-
stępowania nieprocesowego od procesu kluczowy jest brak istnie-
nia dwóch przeciwstawnych podmiotów oraz, co do zasady, brak 
sporu między nimi” (Policzkiewicz, Siedlecki, Wengerek 1973: 12). 
W sprawach o ustanowienie zarządu związanego ze współwłasno-
ścią nieruchomości spełniona zostaje jedynie pierwsza z podanych 
cech. Zazwyczaj bowiem istnieje konflikt między współwłaścicielami, 
co do należytego zarządzania rzeczą wspólną. Ustanowienie zarządu 
należy uznać za prawo w istocie bardzo podobne w swojej naturze 
do ograniczonych praw rzeczowych, które zgodnie z wolą ustawo-
dawcy zostało w ten sam sposób potraktowane, „gdyż orzeczenie 
w tym przedmiocie zastępuje oświadczenie woli” współwłaścicieli 
(Korzan 1972: 174). Wywołuje bowiem takie same skutki, jakby do-
szło do zawarcia między nimi umowy. Jest to spowodowane tym, że 
oprócz artykułu 64 k.c. i artykułu 1047 k.p.c., obowiązują konkret-
ne normy materialnoprawne umożliwiające wydanie postanowienia 

nowienia odwołującego i ustanawiającego innego zarządcę 
nieruchomości;

2. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 
2001 roku (III CZP 51/00, OSN 2001 nr 6, poz. 81) od po-
stanowienia w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania 
zarządcy, wydanego na podstawie artykułu 937 §2 k.p.c. 
w związku z artykułem 615 k.p.c.;

3. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 18 marca 2011 
roku (III CZP 140/10, OSNC 2011 nr 11, poz. 123) od posta-
nowienia sądu I instancji w przedmiocie przyznania wyna-
grodzenia zarządcy (artykuł 939 §1 k.p.c. w związku z arty-
kułem 615 k.p.c.);

4. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 
2006 roku (III CZP 49/06, OSNC 2007 nr 7-8, poz. 98) od po-
stanowienia sądu I instancji, wydanego na podstawie artykułu 
613 k.p.c., zobowiązującego zarządcę do wypłacenia określo-
nej kwoty tytułem nadwyżki dochodów, będącego orzecze-
niem co do istoty sprawy w rozumieniu artykułu 518 k.p.c.

Zażalenie przysługuje zaś na postanowienie w sprawie: 
1. Pozbawienia współwłaściciela możności używania rzeczy 

oraz odmowy takiego pozbawienia (artykuł 612 k.p.c.);
2. Skazania zarządcy na grzywnę (artykuł 938 §2 k.p.c. w związ-

ku z artykułem 394 §1 pkt 5 k.p.c. oraz artykułem 615 
k.p.c.).

Po analizie orzecznictwa dotyczącego kasacji można uznać, że 
na podstawie obecnie obowiązujących przepisów skarga kasacyjna 
nie przysługuje w sprawach:

1. Dotyczących podziału rzeczy (łac. quoad usum), gdy pod-
stawą prawną żądania współwłaścicieli jest artykuł 201 k.c. 
(postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 1997 r., 
I CZ 7/97, OSNC 1997, nr 8, poz. 111; postanowienie Sądu 
Najwyższego z dnia 17 lipca 1997 r., III CZ 30/97, LEX nr 
50769);

2. O uregulowanie zarządu rzeczą wspólną przez wydzielenie 
części nieruchomości do wyłącznego korzystania przez jed-
nego ze współwłaścicieli (postanowienie Sądu Najwyższego 
z dnia 7 maja 1997 roku, I CZ 45/97, LEX nr 1229992);

3. O określenie zarządu wspólnym prawem do najmu lokalu 
(por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 
1997 roku, I CKN 317/97, OSNC 1998, nr 5, poz. 86),

4. Dotyczących zarządu ustanowionego na podstawie artykułu 
19 u.w.l. i 20 u.w.l.; (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 
11 maja 1998 roku, I CKN 101/98, Biuletyn SN 1998, nr 11, 
s. 12);

5. O zmianę umieszczonego w wyroku rozwodowym rozstrzy-
gnięcia co do sposobu korzystania z mieszkania przez czas 
wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżon-
ków (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 1 października 
1999 roku, II CKN 907/98, OSNC 2000, nr 4, poz. 69);

6. Dotyczących wypłaty przez zarządcę określonej kwoty tytu-
łem nadwyżki dochodów, zobowiązanego postanowieniem 
wydanym w trybie artykułu 613 k.p.c. (Uchwała Sądu Naj-
wyższego z dnia 22 listopada 2006 roku, III CZP 49/06, OSNC 
2007, nr 7-8, poz. 39).

„Sąd Najwyższy stwierdził także, że orzeczenie przez sąd II in-
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9. Ciepła H., Cudak A., Czech B., Gonera K., Jagieła J., Kłos M., Kulski R., 
Kunicki I., Marciniak A., Markiewicz K., Michalska-Marciniak M., Pie-
trzykowski J., Pietrzykowski K., Piotrowska A., Rejdak M., Szereda A. 
J., Żyznowski T., Marciniak A., (red.), Piasecki K., (red.), (2016) Kodeks 
postępowania cywilnego Tom II. Komentarz do artykułów 367-729, 
Warszawa: C.H. Beck.

10. Dadańska K.A., Filipiak T.A., Kidyba A., (red.), (2012) Kodeks cywilny 
Komentarz Tom II. Własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa: Wol-
ters Kluwer.

11. Gapska E., Studzińska J., (2015) Postępowanie nieprocesowe, Warsza-
wa: Wolters Kluwers.

12. Ignatowicz J., Stefaniuk K., (2009) Prawo rzeczowe, Warszawa: Lexi-
sNexis.

13. Karnicka-Kawczyńska A., Kawczyński J., (2004) Współwłasność jako 
szczególna forma własności Problematyka i wzory pism, Warszawa: 
Wydawnictwo Prawnicze. 

14. Kollhosser H., (1970) Zur Entwicklungstendenzen im Verfahrensrecht 
der Freiwilligen Gerichtsbarkeit, „Zeitschrift für das Familienrecht“ nr 
5, s. 238.

15. Korzan K., (1972) Orzeczenia konstytutywne w postępowaniu cywil-
nym, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze. 

16. Korzan K., (1977) Orzeczenia zastępujące oświadczenia woli w sądo-
wym postępowaniu cywilnym, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe. 

17. Niezbecka E., (2012) [w:] Gawlik Z., Janiak A., Jedliński A., Kidyba 
A., Kopaczyńska-Pieczniak K., Niezbecka E., Sokołowski T., Kidyba A., 
(red.), Kodeks cywilny Komentarz Tom I Część ogólna, Warszawa: Wol-
ters Kluwer. 

18. Policzkiewicz J., Siedlecki W., Wengerek E., (1973) Postępowanie nie-
procesowe, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 

19. Radwański Z., Olejniczak A., (2011) Prawo cywilne Część ogólna, War-
szawa: C.H. Beck. 

20. Rudnicki G., Rudnicka J., Rudnicki S., Gudowski J., (red.), (2016) Kodeks 
cywilny komentarz Tom II. Własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa: 
Wolters Kluwer. 

21. Rudnicki S., (1996) Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. 
Własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze. 

22. Rudnicki S., (1998) Sąsiedztwo Nieruchomości Problematyka prawna, 
Kraków: Zakamycze.

23. Skowrońska-Bocian E., Warciński M., (2015) [w:] Banaszczyk Z., Brzo-
zowski A., Kłoda M., Mojak J., Ogiegło L., Pazdan M., Pietrzykowski J., 
Pietrzykowski K., Popiołek W., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., War-
ciński M., Zaradkiewicz K., Zawada K., Pietrzykowski K., (red.), Kodeks 
cywilny. Tom I. Komentarz artykułu 1-4499, Warszawa: C.H. Beck. 

24. Skowrońska-Bocian E., Warciński M., (2013) [w:] Banaszczyk Z., Brzo-
zowski A., Kłoda M., Mojak J., Ogiegło L., Pazdan M., Pietrzykowski J., 
Popiołek W., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Warciński M., Zaradkie-
wicz K., Zawada K., Pietrzykowskiego K., (red.), Kodeks cywilny. Tom I. 
Komentarz artykułu 1-44910, Warszawa: C.H. Beck.

25. Stefańska E., (2013) [w:] Lang J., (red.), Maćkowiak J., (red.), Stefańska 
E., (red.), Krupa S., Krzymiński M., Lang G., Lang J., Maćkowiak J., Ste-
fańska E., Prawo geodezyjne i kartograficzne. Komentarz, Warszawa: 
Wolters Kluwer. 

26. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2006 roku, III CZP 
49/06 , OSNC 2007, nr 7-8, poz. 39 z omówieniem Z. Strusa, Przegląd 
orzecznictwa, Palestra 2007, nr 5-6, s. 295.

27. Wąsiewicz A., (1964) Charakter prawny współwłasności ułamkowej 
według kodeksu cywilnego, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjolo-
giczny RPEiS” nr 4, s. 107.

28. Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., (2001) Prawo cywilne, zarys czę-
ści ogólnej, Warszawa: LexisNexis.

co do istoty sprawy ustanawiające zarząd nieruchomością wspólną 
w postaci: artykułu 199 k.c., artykułu 201 k.c., artykułu 202 k.c., ar-
tykułu 206 k.c. oraz w drodze pośredniej interwencji sądu w konflikt 
między współwłaścicielami w postaci: artykułu 203 k.c, artykułu 26 
u.w.l., artykułu 208 k.c., artykułu 24 u.w.l., artykułu 935 §3 k.p.c. 
i artykułu 936 k.p.c. w związku z artykułem 10641 k.p.c. „W prze-
ciwnym razie orzeczenie nie mogło by zastąpić oświadczenia woli” 
poszczególnych współwłaścicieli (Korzan 1977: 86-89). Warto także 
wskazać, iż w postępowaniu nieprocesowym sąd może nie uznać 
interesu prywatnego większości współwłaścicieli i realizując przepisy 
ustawy orzec w sposób odmienny. Ten organ państwowy także przy 
ustanawianiu zarządu ma bowiem „realizować przede wszystkim 
interes publiczny” (Kollhosser 1970: 238).

Podsumowanie

Na podstawie rozważań zawartych w niniejszym artykule moż-
na stwierdzić, że skomplikowane stosunki związane ze stosunkiem 
prawnym współwłasności, złożonym sposobem podziału nierucho-
mości, stosunkowo łatwo mogą doprowadzić do konfliktów zwią-
zanych z dokonywaniem czynności zarządu rzeczą wspólną. W tym 
zakresie zachodzi konieczność rozstrzygnięcia pojawiających się pro-
blemów przez sąd. Słusznie jednak uznano orzeczenia w przedmio-
cie podjęcia poszczególnych czynności czy ustanowienia zarządu za 
postanowienia co do istoty sprawy. Zasadnie też sprawy te zostały 
przeniesione do postępowania nieprocesowego, gdyż nie ma tu za-
stosowania zasada dwustronności, ale także orzeczenie ma postać 
orzeczenia zastępującego oświadczenie woli, które zdecydowanie 
częściej występuje w postępowaniu nieprocesowym niż w procesie.

Źródłem finansowania badań i artykułu były środki własne autora.
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