Uchwała Nr ...........................
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia .............................
w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Krystyny Wolnej-Długosz i Łucjana Długosz na
działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie obciążenia skarżących kosztami
remontu klatki schodowej oraz uchylenia się od rozpatrzenia skargi na działalność PGM Sp.
z o.o. w Słupsku.
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568;
Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.
1457; Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138
poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz.U. z 2009 r.
Nr 52 poz. 420) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071; Dz.U. z 2001 r. Nr 49 poz.
509; Dz.U. z 2002 r. Nr 113 poz. 948, Nr 153 poz. 1271, Nr 169 poz. 1387; Dz.U. z 2003 r. Nr
130 poz. 1188, Nr 170 poz. 1660, Dz.U. z 2004 r. Nr 162 poz. 1692; Dz.U. z 2005 r. Nr 64 poz. 565,
Nr 78 poz. 682, Nr 181 poz. 1524; Dz.U. z 2008 r. Nr 229 poz. 1539).

Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje
§ 1.
1. Uznaje się za bezzasadną skargę Państwa Krystyny Wolnej-Długosz i Łucjana Długosz na
działalność Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie obciążenia skarżących kosztami
remontu klatki schodowej oraz uchylenia się od rozpatrzenia skargi na działalność
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Słupsku.
2. Uzasadnienie powyższego stanowiska zawarte jest w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin

Załącznik do Uchwały ............../09
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia ...................... 2009 roku
Uzasadnienie
Państwo Krystyna Wolna-Długosz i Łucjan Długosz, na podstawie aktu notarialnego
sporządzonego przez notariusza Bernadetę Połeć w Kancelarii Notarialnej w Słupsku Rep. „A” nr
4046/2008 z dnia 29.04.2008 r., nabyli, od Gminy Miejskiej Słupsk, lokal mieszkalny przy Pl.
Broniewskiego o łącznej powierzchni użytkowej 120,47 m2 za kwotę, uwzględniając bonifikaty,
14.561,00 zł. Z tym dniem stali się członkami Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości Pl.
Broniewskiego 2 w Słupsku i przeszły na nich wszelkie korzyści i ciężary związane z tymże
lokalem.
Wspólnota mieszkaniowa, uchwałami właścicieli lokali, podjęła w roku 2006 decyzję
o remoncie klatek schodowych w budynku. Remont klatek był realizowany etapami. Pierwszy etap
remontu został zakończony 22.04.2008 r. (data protokołu odbioru robót); natomiast drugi etap
zakończono 23.10.2008 r. (data protokołu odbioru robót). Administrator (zarządca) wspólnoty spółka PGM sp. z o.o. - obciążył Państwa Długosz kosztami obydwu etapów remontu, lecz po
odwołaniu od tej decyzji zmniejszono obciążenie do remontu ukończonego 23.10.2008 r.
Państwo Długosz nie zgadzają się z takim sposobem rozliczenia remontu. Argumentują, że
Gmina Miejska Słupsk była zobowiązana do wnoszenia zaliczek na fundusz remontowy do
momentu przeniesienia własności lokalu na Ich rzecz i z tychże zaliczek winien być finansowany
remont części wspólnych nieruchomości. Ponadto zarzucają Prezydentowi Miasta, iż w odpowiedzi
na pismo z dnia 30.03.2009 r. z prośbą o wyjaśnienie rozliczenia remontu klatki schodowej, uchylił
się od rozstrzygania sporu, uznając, iż nie jest stroną w sprawie i wskazał sąd powszechny jako
powołany do rozstrzygania w tego typu sprawach.
Ustawa z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r., Nr 80, poz. 903 z późn.
zm.) nie przewiduje obowiązku tworzenia funduszu remontowego. Potwierdził to również Sąd
Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z 18.12.2007 r. (sygn. akt ACa 1226/07) stwierdzając: „Na
koniec należy wskazać, że przepisy powołanej ustawy (ustawy o własności lokali) zezwalają na
tworzenie funduszu na ponoszenie kosztów, o jakich mowa w art. 13 ust. 2 tej ustawy. Środki z tego
funduszu mają na celu jedynie pokrycie wydatków niezbędnych do zachowania substancji
i prawidłowego funkcjonowania nieruchomości. Tworzenie takiego funduszu nie jest jednak
obowiązkowe, a środki na nim zgromadzone stanowią własność poszczególnych właścicieli lokali
i bez ich zgody nie mogą być przeznaczane na inny cel”. Z kolei Sąd Apelacyjny w Katowicach
w postanowieniu z 31.05.2006 r. (sygn. akt I ACa 290/06) zwrócił uwagę, że: „Nadto celem
pokrycia wydatków i ciężarów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej może zostać
wyodrębniony przez wspólnotę fundusz remontowy. Ponieważ jego wyodrębnienie nie jest
obligatoryjne i zależy od woli członków wspólnoty, wymaga podjęcia uchwały, gdyż jest to czynność
przekraczająca zakres zwykłego zarządu (art. 22 ust. 3 pkt 3, ...”.
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości Pl. Broniewskiego 2 nie podjęła uchwały o utworzeniu
funduszu remontowego, w związku z czym nie ma podstaw do stwierdzenia, że w przedmiotowej
nieruchomości fundusz remontowy funkcjonuje. Praktyka wskazuje na dwa sposoby uregulowania
gospodarowania i rozliczania funduszu remontowego – wewnętrzne uregulowania wspólnoty
mieszkaniowej (tj. w uchwale) bądź w odpowiednim regulaminie. Jeżeli takich uregulowań nie ma,
zaliczki, jak sama nazwa wskazuje, wymagają rozliczenia. Rozliczenie wpłaconych zaliczek jest
zagwarantowanym przez ustawę prawem właściciela. Twierdzenie, iż samo podjęcie uchwały
o ustanowieniu zaliczek na fundusz remontowy świadczy o jego funkcjonowaniu, jest, w świetle
przepisów ustawy o własności lokali jak i orzecznictwa sądów, bezpodstawny.
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W piśmiennictwie dotyczącym wspólnot mieszkaniowych funkcjonuje również pogląd, iż zgodę na
utworzenie funduszu remontowego winni wyrazić wszyscy właściciele, albowiem przepisy ustawy
o własności lokali są bezwzględnie obowiązujące, co oznacza, że właściciele nie mogą, w drodze
uchwały podjętej większością głosów dowolnie określać swoich uprawnień i obowiązków.
Nałożenie na właścicieli obowiązku dokonywania wpłat w dodatku wpłat nie podlegających
rozliczeniu nałożyłoby na właścicieli nowe, nie znane ustawie o własności lokali, obowiązki.
Jeżeli nawet uznamy, iż Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości Pl. Broniewskiego 2
utworzyła fundusz remontowy, to środki na nim zgromadzone są własnością właścicieli a nie
wspólnoty. Takie stanowisko zajął Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w cytowanym wyżej wyroku
z
18.12.2007 r. (sygn. akt ACa 1226/07). W sytuacji sprzedaży lokalu nadpłata z tytułu środków
wpłaconych na poczet funduszu remontowego i nie wydatkowanych na remonty, dotychczasowy
właściciel ma ustawowe prawo domagać się zwrotu przypadającej na niego nadpłaty.
W przeciwnym razie mielibyśmy do czynienia z nieznaną ustawie swoistą „daniną” na rzecz
wspólnoty. Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 22.02.2001 r. (sygn. akt I ACa 1309/00)
wskazał, iż „Wspólnota działa w granicach ściśle określonych w ustawie. Nie dotyczy jej zasada, że
co nie jest zakazane jest dozwolone, chyba że tylko w ramach uprawnień jakie jej przysługują,
a więc w zakresie czynności związanych z zarządem nieruchomością wspólną. Pozyskiwanie
środków na fundusz remontowy nie może odbywać się w sposób niezgodny z prawem
i z naruszeniem praw członków wspólnoty wynikających z ustawy”.
Nowy członek wspólnoty może być obciążony zobowiązaniami poprzedniego właściciela,
jeżeli zobowiązania te wynikają z podjętych przez wspólnotę uchwał. Zgodnie bowiem z art. 548
kodeksu cywilnego „Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści
i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.”
Z uwagi na powyższe, obciążenie Państwa Długosz kosztami remontu części wspólnej, w zakresie
wynikającym z protokołu odbioru robót z dnia 23.10.2008 r., jest zasadne.
Takie stanowisko zajął również Sąd Rejonowy w Olsztynie (sygn. akt I C 876/06) w sprawie
identycznej jak będąca przedmiotem skargi.
Co do możliwości bezpośredniego „oddziaływania” Prezydenta Miasta na spółkę PGM sp.
z o.o. będącą administratorem (zarządcą) nieruchomości Pl. Broniewskiego 2 należy zauważyć, iż
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w Słupsku jest samodzielną osobą
prawną utworzoną i działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek
handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn.zm.). I pomimo faktu, iż Prezydent Miasta, na
mocy art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9,
poz. 43 z późn.zm.), pełni funkcję zgromadzenia wspólników w tejże Spółce, to jest ona
kontrolowana na zasadach określonych przepisami kodeksu i za niedopuszczalne należy uznać
wydawanie przez zgromadzenie wspólników czy też jednego wspólnika w osobie Prezydenta
Miasta wiążących poleceń zarządowi spółki z o.o.
Jednym z elementów składających się na istotę spółki kapitałowej, jaką jest spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, jest zasada rozdziału kapitału od zarządzania spółką. Sprowadza
się ona do tego, że wspólnicy spółki są dostarczycielami kapitału niezbędnego do prowadzenia
działalności gospodarczej, zaś zarządzanie tym kapitałem powierzają profesjonalistom powołanym
do zarządu, który w granicach wyznaczonych przepisami prawa, ma dążyć do określonego przez
wspólników celu, jednakże metodami i środkami stosowanymi zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą.
Na zarządzie ciąży bowiem nie tylko prawo, ale i obowiązek prowadzenia spraw spółki.
Zgromadzenie wspólników czy też jedyny wspólnik nie są do tego uprawnieni.
Ponadto do istoty spółek kapitałowych należy powiązanie podejmowania decyzji w zakresie
prowadzenia spraw, z odpowiedzialnością za takie czynności. Tylko zarząd może ponosić
odpowiedzialność za swoje działania, ewentualnie zaniechania, gdy powinien brać w tym udział lub
nie zapobiegł określonym skutkom. W związku z tym w przypadku wydawania poleceń zarządowi
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przez zgromadzenie wspólników albo jednego wspólnika może prowadzić do rozmycia tej
odpowiedzialności. Nie oznacza to jednak, że wspólnicy są w ogóle pozbawieni możliwości
oddziaływania na proces zarządzania. W toku podejmowanych uchwał mogą starać się
odpowiednio kształtować kierunki funkcjonowania spółki. Kierunki te mogą być również
ukształtowane w umowie spółki. Nie może to być jednak oddziaływanie na bieżące
funkcjonowanie.
Mając na uwadze powyższe Prezydent Miasta jako zgromadzenie wspólników o sprawach
spółki może wypowiadać się tylko uchwałami w zakresie określonym przepisami. Natomiast nie
ma możliwości wpływać na bieżącą działalność operacyjną spółki tym bardziej w zakresie
realizacji umów cywilnoprawnych jaką jest umowa o administrowanie i zarządzanie zawarta
pomiędzy spółką a wspólnotą mieszkaniową. A wszelkie spory wynikające z funkcjonowania tego
typu umów są rozpatrywane przez sądy powszechne. Natomiast co do skarg na działalność spółki to
organem kompetentnym do ich rozpatrywania jest rada nadzorcza spółki w żadnym razie Prezydent
Miasta.
Z uwagi na powyższe, zarzuty Państwa Krystyny Wolnej-Długosz i Łucjana Długosz wobec
Prezydenta Miasta Pana Macieja Kobylińskiego należy uznać za nie mające potwierdzenia
w obowiązujących przepisach prawa, jak również orzecznictwie i doktrynie, co daje podstawę
uznania skargi z dnia 06.07.2009 r. na działalność Prezydenta Miasta Słupska za bezzasadną.

