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 Olsztyn, dn. 3 ·VI· 2014 r. 
 

 

 

 

 

 

 Sąd Rejonowy w Olsztynie 
 I Wydział Cywilny 

 z tymczasową siedzibą przy 

 ul. Artyleryjskiej 3 C 
 10-165 Olsztyn 
 

 

 

 

Powód: Mirosław Żelechowski 
 ul. Okrzei 20 m 7 
 10-266 Olsztyn 
 
Pozwana: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Okrzei 20 w Olsztynie 
 zarząd wspólnoty mieszkaniowej: 

1. Habedank Andrzej, zam. ul. Okrzei 20 m. 9, 10-266 Olsztyn. 
2. Pelawska Emilia, zam. ul. Okrzei 20 m. 2, 10-266 Olsztyn 
3. Napiórkowski Wojciech, zam. ul. Okrzei 20 m. 5B, 10-266 Olsztyn. 

 

 

 

 

P O Z E W 
o nakazanie udostępnienia dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej, 

sporządzania kopii, skanu, odpisów, zdjęć, zapisu na nośnikach danych 

Wnoszę o: 

1. Nakazanie Zarządowi wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Okrzei 20 w Olsztynie udo-
stępnienia całej dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej, sporządzania kopii, skanu, 

odpisów, zdjęć, zapisu na nośnikach danych w terminie nie przekraczającym 14 dni 
kalendarzowych od wydania nakazu. 

2. Zasądzenie na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych. 

 

 

U Z A S A D N I E N I E 

Powód jest współwłaścicielem lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Olsztynie przy 
ul. Okrzei 20 wchodzącego w skład nieruchomości  położonej w Olsztynie przy ul. Okrzei 20. 
W nieruchomości tej położonych jest 11 wyodrębnionych/niewyodrębnionych lokali mieszkal-
nych. Właściciele tworzą zatem wspólnotę mieszkaniową w rozumieniu art. 6 Ustawy o wła-
sności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku nr 80, poz. 903, ze zm. - zwanej dalej uwl). 

Sygn. akt X C 3121/14 
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     Tabela 1 – wykaz właścicieli tworzących wspólnotę mieszkaniową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowano na podstawie: Ksiąg Wieczystych, danych z ZBK I Sp. z o.o. w Olsztynie i  

ZLiBK w Olsztynie oraz pisma Prezydenta Miasta Olsztyna - pismo nr. L.7115-3-30/09 

z dnia 30.04.2009 r. Stan na dzień 2 VI 2014 r. 

  

Przepis art. 27 ustawy o własności lokali stanowi, że każdy właściciel lokalu ma prawo i obo-
wiązek współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną. Prawo do współdziałania w zarzą-
dzie nieruchomością wspólną, skorelowane jest z prawem kontroli działalności zarządu przez 
każdego właściciela, wynikającym z art. 29 ust. 3 ustawy. 

Prawo kontroli sformułowane w ustawie obejmuje swoim zakresem wszelkie działania i czyn-
ności zarządu lub zarządcy, związane z zarządzaniem wspólną nieruchomością. 

Właścicielom przysługuje więc prawo żądania informacji i sprawozdań dotyczących stanu ma-
jątku wspólnoty i wyjaśnień w kwestiach związanych z zarządem nieruchomością wspólną. 
Chodzi tu o prawo do uzyskania informacji ustnych i pisemnych, prawo osobistego lub z udzia-
łem upoważnionej przez siebie osoby przeglądania wszelkich ksiąg i dokumentacji, prawo otrzy-
mania lub sporządzenia kopii tych dokumentów. Prawu kontroli przysługującemu właścicielowi 
lokalu odpowiada ciążący na zarządzie lub zarządcy obowiązek umożliwienia mu wykonywania 
tego prawa, z którym wiąże się roszczenie o udzielenie wyjaśnień lub roszczenie o udostępnienie 
dokumentów. 

Z mocy prawa prowadzona przez administratora, zarządcę dokumentacja zarządzanej nierucho-
mości: ewidencje, wykazy i rejestry, dokumentacja prawna, techniczna, budowlana, eksploata-
cyjna i rachunkowa, dokumentacja sprawozdawcza, finansowa, deklaracje podatkowe, wyciągi 
z rachunku bankowego, uchwały, umowy stanowią własność Wspólnoty Mieszkaniowej. 

Bezsporne jest więc i w żadnym wypadku nie może być podważane, że każdy właściciel jest 
pośrednio współwłaścicielem całej dokumentacji wspólnoty. 

Siedzibą wspólnoty mieszkaniowej jest adres jej zarządu lub jej zarządcy powołanego na pod-
stawie art. 18, ust.1 (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - z 16.12.2008 r. sygnatura 
akt II GSK 583/08).W przypadku wspólnoty mieszkaniowej, której członkiem jest powód sie-
dzibą jest adres członka zarządu, u niego więc winna znajdować się dokumentacja. 
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Powód wielokrotnie, w przeciągu wielu lat w formie ustnej jak i pisemnej zwracał się nie tylko 
do zarządu o umożliwienie dostępu do dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej: 

1. Pismo z dnia 12 I 2009 r. o przedstawienie odpisów-kopii wyciągów z konta bankowego 
wspólnoty mieszkaniowej. Pismo odebrał Przytuła Gerhard – odpowiedzi nie udzielił. Za-
łącznik nr 1. 

2. Pismo z dnia 16 III 2012 r. - odpowiedź Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Olsztynie na wniosek o udzielenie informacji o wysokości zaległości z tytułu 
nieopłacania faktur za pobraną wodę i odprowadzonych ścieków przez wspólnotę. Rów-
nież i w tym przypadku odmówiono mi informacji. Załącznik nr 2. 

3. Pismo z dnia 1 III 2013 r. o udzielenie informacji w sprawie kont bankowych, bezpraw-
nym dysponowaniem środkami finansowymi z konta funduszu remontowego.  Pismo ode-
brała Pelawska Emilia – odpowiedzi nie udzieliła. Załącznik nr 3. 

4. Publikacja redakcji expressolsztyn.pl, w której publicznie powód zarzucił prezesowi ZBK 
I Sp. z o.o. w Olsztynie Sawickiemu Zenonowi nieprawidłowości w zarządzaniu. Załącz-
nik nr 4. Efektem tej publikacji było: 
a. skierowanie do sądu pozwu o ochronę dóbr osobistych przez Sawickiego Z. (Sąd Okrę-

gowy sygn. akt I O 408/13) – pozew został oddalony w całości. Załącznik nr 5, 
b. zawiadomienia popełnienia przestępstwa kierowania gróźb karalnych pozbawienia 

życia i zdrowia, podpalenia i dewastacji nieruchomości przy ul. Okrzei 20 w Olsztynie 
wobec Zenona Sawickiego i Gerharda Przytuły, tj. czyn z art. 190 §1 KK – Proku-
ratura Rejonowa umorzyła dochodzenie w sprawie wobec braku danych dostatecznie 
uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa (KRI-12915/13, RSD-
828/13, 1 Ds.-1270/13). Załącznik nr 6. 

5. Pismo z dnia 14 IV 2014 r. skierowane do administratora ZBK I Sp. z o.o. w Olsztynie 
jako wniosek o przygotowanie dokumentów na roczne zebranie ogółu właścicieli w dniu 
17 IV 2014 r. Wniosek został spełniony tylko w części. Załącznik nr 7. 

6. Pisma z dnia 25 IV 2014 r. będące odpowiedzią na wniosek o udzielenie informacji w 
sprawie dokumentacji skierowane do Napiórkowskiego Wojciecha. Pisma te, podpisane 
przez Pelawską Emilię i Napiórkowskiego Wojciecha jest dowodem, że osoby te komplet-
nie nie mają wiedzy prawnej dotyczącej funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej. Nie 
potrafią nawet prawidłowo wymienić nazwy podstawowego aktu prawnego regulującego 
funkcjonowanie wspólnoty: „Uchwały o właścicieli lokali” zamiast Ustawy o własności 
lokali! Załącznik nr 8. 

7. Pismo z dnia 28 IV 2014 r. o udostępnienie dokumentacji wspólnoty. Pismo skierowane 
zostało do administratora ZBK I Sp. z o.o. w Olsztynie. W piśmie tym powód wyraził 
nawet gotowość dokonania kopii dokumentów własnym sprzętem, na własnym materiale 
i zapłaty za pobraną energię elektryczną. Administrator również nie odpowiedział na pi-
smo. Załącznik nr 9. 

8. W dniu 23 maja 2014 r. powód osobiście próbował uzyskać dostęp do dokumentacji u 
administratora, tj. ZBK I Sp. z o.o. w Olsztynie w dziale Księgowość, pokój 8 od pani 
Koziorowskiej Martyny, która zajmuje się wspólnotą. Pani Koziorowska po konsultacji z 
główną księgową odmówiła mi udzielenia jakiejkolwiek informacji oraz dostępu do doku-
mentacji wspólnoty. 

9. W dniu 17 IV 2014 r. na rocznym zebraniu właścicieli prezes ZBK Sawicki Zenon prze-
kazał na piśmie właścicielom informację o zadłużeniu wspólnoty mieszkaniowej na łączną 
kwotę 38 250 zł (bez odsetek) – słownie: trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt 
złotych. Jest to pierwsza, oficjalna, na piśmie sporządzona informacja podpisana przez 
niego i główną księgową. Załącznik nr 10. 

W świetle powyższego oraz w nawiązaniu do art. 21 ust 1 (Zarząd kieruje sprawami wspólnoty 
mieszkaniowej [. . .]) pozew o nakazanie udostępnienia dokumentacji i sporządzenia kopii w 
formie wyżej wskazanej jest zasadny. 

 
Załączników: 1. Odpis pozwu z załącznikami. 
  2. Załączników 10 
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 Olsztyn, dnia 2 III 2015 r. 

 

 

 

 

 Sąd Rejonowy w Olsztynie 
 X Wydział Cywilny 

 ul. Dąbrowszczaków 44A 

 z tymczasową siedzibą 

 przy ul. Artyleryjskiej 3C 

 10-165 Olsztyn 

 

Sygn. akt:  X C 3121/14 

 

Powód: Mirosław Żelechowski 

 ul. Okrzei 20 m 7 

 10-266 Olsztyn 

 

Pozwana: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Okrzei 20 w Olsztynie: 

 podający się za członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej: 

4. Habedank Andrzej, zam. ul. Okrzei 20 m. 9, 10-266 Olsztyn. 

5. Pelawska Emilia, zam. ul. Okrzei 20 m. 2, 10-266 Olsztyn 

6. Napiórkowski Wojciech, zam. ul. Okrzei 20 m. 5B, 10-266 Olsztyn. 

 

 

Pismo procesowe 
precyzujące jakich dokumentów i jakiej dokumentacji oraz z jakich lat powód 

żąda udostępnienia  

 

Stosownie do zarządzenia Sądu powód w załączeniu przedkłada wykaz dokumentów, dokumen-

tacji, których domaga się udostępnienia od strony pozwanej. 

 

Lp. Wyszczególnienie Z lat: 

1. 

Uchwały dotyczące:  

a) wyboru członka zarządu, 
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012 

b) udzielenia absolutorium, 
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012 

c) przyjęcia rocznego planu gospodarczego, 
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012 

d) wysokości opłat, zaliczek na pokrycie kosztów zarządu, 
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012 

e) funduszu remontowego, 
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012 

f) wynagrodzenia, 
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012 

g) zarządzania 
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012 

2. Pełnomocnictwa udzielone przez Gminę Olsztyn do głosowania Od 1998 r. do 3 III 2013 r. 

3. 
Pełnomocnictwa udzielone dla Przytuły G. do głosowania przez 

pozostałych współwłaścicieli lokalu (Wiecierzycką i Majdzik) 
Od 1998 r. do II 2011 r. 
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Załączniki: 

3 odpisy pisma procesowego z wykazem. 

 

  

4. 
Pełnomocnictwa udzielone dla Habedanka A. do głosowania 

przez właścicieli lokalu nr 6 (Mitulskich) 
Od 1998 r. do II 2011 r. 

5. Lista obecności właścicieli na zebraniach 
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 

6. 
Roczne rozliczenie poniesionych kosztów zarządu nieruchomo-

ścią wspólną 

2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 

7. Protokoły rocznych zebrań wspólnoty mieszkaniowej 
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010, 2011 

8. 
Zawiadomienia zarządu wspólnoty mieszk. o wysokości zaliczek 

na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną  
Od 1998 r. do II 2011 r. 

9. Protokoły z oplombowania wodomierzy w lokalach 2, 3, 5B, 6 od I 2008 r. do III 2015 r.  

10. Wyciągi z rachunku bankowego wspólnoty mieszkaniowej od V 2012 r. do III 2015 r. 

11. Umowa utrzymania porządku i czystości (sprzątania kamienicy) ostatnia 

12. Umowa wywozu nieczystości, odpadów stałych ostatnia 

13. Faktury VAT za wodę i ścieki. od 1 I 2008 r. do III 2015 r. 

14. Faktury VAT za wywóz nieczystości, odpadów stałych od 1 VII 2013 r. do III 2015 r. 

15. Dokumentacja techniczna budynku cała 

16. Książka obiektu budowlanego cała 

17. Deklaracje podatkowe CIT-2, CIT-8, CIT-8O, CIT-8C za lata: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 

 

18. 

Remont kominów w 2007 r. i 2013 r.  

a) protokół stanu technicznego komina z roku 2007 i 2013 

b) uchwały w sprawie remontu komina z 2013 r. 

c) umowa wykonania remontu komina z 2013 r. 

d) protokół odbioru robót – wykonania remontu z 2013 r. 

e) faktury VAT za remont komina z 2013 r. 
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