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Głosowanie hali garażowej we wspólnocie 

 

Problem liczenia głosowania przez lokal będący współwłasnością, w ramach wspólnoty mieszkaniowej, ma 

istotne praktyczne przełożenie na życie takiej wspólnoty. Deweloperzy często bowiem stosują rozwiązanie,  

w którym podziemna hala garażowa będąca odrębnym lokalem stanowi przedmiot współwłasności kilku, 

kilkudziesięciu a nawet kilkuset osób. 

 

Niestety, pomimo jednoznacznego stanowiska Sądu Najwyższego, głos oddany przez taki lokal (np. halę 

garażową) jest bardzo często błędnie liczony. 

 

W uchwale Sądu Najwyższego z dnia 12 grudnia 2012 roku (sygn. akt III CZP 82/12) stwierdza się, że: "prawo 

głosu wynikające z udziałów nieruchomości wspólnej związanego z odrębną własnością lokalu przysługuje 

niepodzielnie współwłaścicielom tego lokalu". Stanowisko to było później powielane przez sądy powszechne,  

w tym między innymi w Wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie - I Wydział Cywilny z dnia 11 września 2013 r. 

(sygn. I ACa 312/13). 

 

Głos takiego lokalu jest zatem niepodzielny pomimo dużej ilości właścicieli. Jak natomiast uznać, że głos 

oddany przez "halę garażową" był głosem "za" daną uchwałą wspólnoty? 

 

W treści wskazanej Uchwały SN znalazła się również odpowiedź na to pytanie: 

 "Podobne stanowisko wyrażone zostało w uchwale z dnia 14 lipca 2005 r. (III CZP 43/05, OSNC 2006, nr 6, 

poz. 98), w której Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że jakkolwiek ustawodawca nie recypował art. 

11 rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 24 października 1934 r. o własności lokali i nie określił 

sposobu reprezentacji na zebraniu, ani sposobu głosowania przez współwłaścicieli lokalu albo 

współwłaścicieli samodzielnych lokali niewyodrębnionych, to jednak szczególny charakter własności lokalu, 

jako prawa ściśle związanego z udziałem w nieruchomości wspólnej - pomimo braku stosownej regulacji - 

prowadzi do identycznego wniosku. Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagają 

jednolitego stanowiska współwłaścicieli lokalu, którym udział w nieruchomości wspólnej przysługuje 

niepodzielnie. Powinni oni zajmować jedno stanowisko w głosowaniu nad uchwałami, a w braku zgody - 

zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu na podstawie art. 199 KC w związku z art. 1 ust. 2 WłLokU. 

Niepodzielnie przysługuje im też głos w wypadku głosowania, w którym na każdego właściciela przypada 

jeden głos. Podobny pogląd znalazł się w uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2006 r. 

(II CSK 47/06, OSNC 2007, nr 2, poz. 32)". 

 "Dotychczasowe orzecznictwo Sądu Najwyższego konsekwentnie przyjmuje więc, że udział w nieruchomości 

wspólnej przysługuje niepodzielnie wszystkim współwłaścicielom lokalu, którzy powinni zajmować jednolite 

stanowisko w kwestii będącej przedmiotem podejmowanej uchwały, a w braku zgody powinni zwrócić się o 

rozstrzygnięcie do sądu na podstawie art. 199 KC w związku z art. 1 ust. 2WłLokU". 

 

W rezultacie swoich rozważań Sąd Najwyższy stwierdził, że: "Podjęcie decyzji co do wykonania wspólnego 

prawa jednego głosu jest uprawnieniem przysługującym wszystkim współwłaścicielom lokalu, wynikającym z 

udziału w nieruchomości wspólnej jako części składowej lokalu. Uzasadnione jest więc zastosowanie przepisów 

o zarządzie rzeczą wspólną (art. 199 i 201 KC). W zależności od przedmiotu głosowania - stosownie do 

postanowień art. 22 WłLokU - wykonanie prawa głosu może stanowić czynność zwykłego zarządu albo 

czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu". 
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Mówiąc bardziej po ludzku, do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają 

zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli (!). Jednocześnie, Art. 22 ustawy  

o własności lokali określa, jaka czynność przekracza zwykły zarząd. Konstatując zatem, aby niepodzielny głos 

hali garażowej mógł być liczony w całości jako głos "za", to jego wszyscy współwłaściciele muszą głosować 

"za" np. w kwestii przyjęcia rocznego planu gospodarczego.    

 

Dla takiego poglądu niestety nie ma znaczenia okoliczność, że w praktyce trudno uzyskać zgody wszystkich 

współwłaścicieli hali garażowej, także z uwagi na ich dużą ilość (a mówiąc wprost uzyskanie zgody wszystkich 

jest praktycznie niemożliwe). 

 

Błędne jest więc ważenie głosu hali garażowej, czyli doliczania do ogólnej liczby głosów wspólnoty tylko tych ze 

współwłaścicieli hali, którzy głosowali "za". Błędem jest także przyjęcie, że hala garażowa oddała głos "za", 

jeżeli tylko większość współwłaścicieli hali garażowej było "za". 

 

Kamil Dymanowski, radca prawny 
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