
Nowelizacja rozporz¹dzenia w sprawie szczegó³owego zakresu i formy projektu 
budowlanego [1] oddawanego do pozwolenia na budowê powo³uje standard 
PN-ISO 9836:1997 W³aœciwoœci u¿ytkowe w budownictwie -- Okreœlanie 
i obliczanie wskaŸników powierzchniowych i kubaturowych. W informacjach 
prasowych mo¿na znaleŸæ wiele opisów, opinii i komentarzy na temat tego standar-
du, pisanych przez prawników, redaktorów i in¿ynierów budownictwa. W g¹szczu 
tych informacji jednak nie znalaz³em miejsca w prasie czy portalu, w którym by³a 
umieszczona informacja napisana lub autoryzowana przez jednego z nas, czyli przez 
cz³onka KT 232 ds. Projektowania Budowlanego w PKN (Polski Komitet 
Normalizacyjny). Wspomniany standard jest wg zakresu merytorycznego przypisany 
do KT 232 i od kilku lat uczestniczê w jego pracach. Komitet ten jest odpowiedzialny 
za t³umaczenie standardu na jêzyk polski oraz zgodnoœæ z orygina³em stworzonym w ISO (International Organization for 
Standardization), który publikuje standardy w 3-4 jêzykach (polski do nich nie nale¿y). Mamy równie¿ wp³yw na wersjê pierwotn¹ 
aktywnie uczestnicz¹c w pracach TC 59/SC 3 w ISO. 

Kontrowersji wokó³ tego standardu jest wiele, a wynikaj¹ one nie z samego standardu, czy jego treœci, tylko sposobu funkcjo-
nowania tego Ÿród³a wiedzy technicznej w polskiej przestrzeni spo³ecznej i prawnej.  W spo³eczeñstwie ci¹gle utrzymywanym 
w przekonaniu o nadrzêdnej roli pañstwa, standardy, bêd¹ce konsensusem spo³ecznym grup dostawców i odbiorców produktu, 
maj¹ nader niekorzystne œrodowisko dla prawid³owego funkcjonowania. Zatem, aby mimo wszystko wiedza w nich zawarta 
s³u¿y³a powszechnemu po¿ytkowi, jest wymagane wyjaœnienie praktycznego funkcjonowania standardów w prawie, jak i istot-
nych szczegó³ów dotycz¹cych tego konkretnego Ÿród³a wiedzy technicznej.  W zakresie wspomnianego standardu najwiêkszego 
wyjaœnienia wymagaj¹ istotne zwroty wynikaj¹ce z prawa w³asnoœci do nieruchomoœci. Koniecznym wstêpem do szczegó³owych 
rozwa¿añ jest wyjaœnienie, kiedy i w jaki sposób funkcjonuje standard w przepisach prawa.  

CZYTAJ¥C STANDARD 
PN-ISO 9836:1997  

Kiedy funkcjonuje stan-
dard ?

P owszechnie w stosunku do normy 
mówimy o obowi¹zywaniu, a jest 
to przynale¿ne, ale normom 

prawnym usankcjonowanym przepisem 
obowi¹zuj¹cym. W stosunku do stan-
dardu, a szczególnie standardu bêd¹cego 
polsk¹ norm¹ PN nie jest prawid³owe 
u¿ywanie zwrotu „obowi¹zywaæ” tylko 
bardzie praktycznym jest „funkcjo-
nowaæ”. Okreœlenie „funkcjonowaæ” 
odnosi siê do dostêpnoœci dla u¿ytkowni-
ka tego standardu w swojej formie 
docelowej, jako narzêdzia stanowi¹cego 
Ÿród³o wiedzy technicznej. U¿ywanie 
w zwrotu „obowi¹zywaæ” nie odpowiada 
statusowi prawnemu polskiej normy, 
który wynika z ustawy o normalizacji [2].

Standard, jako Ÿród³o wiedzy mo¿e 
zostaæ powo³any przez przepis prawa 
tylko pod warunkiem, ¿e jest dostêpny 
w jêzyku polskim, co jest zgodne z ustaw¹ 
o jêzyku polskim [3]. Podstawowy sposób 
funkcjonowania standardów bêd¹cych 
polsk¹ norm¹ w aktach prawnych reguluje 
ustawa o normalizacji  [2].

Jacek Danielewicz

Cz³onek Komitetu Technicznego  
ds. Projektowania Budowlanego w PKN

Funkcjonowanie standardu rozpo-
czyna siê od daty jego opublikowania. 
Opublikowanie mo¿e nast¹piæ na dwa 
sposoby. Pierwszy sposób polega na 
informacji w BIP (Biuletyn Informacji 
Publicznej) PKN oraz drugi dla standar-
dów zharmonizowanych, polega na tym, 
¿e co 6 miesiêcy jest publikowana przez 
prezesa PKN lista standardów w Moni-
torze Polskim [4]. Aby sprawdziæ datê 

publikacji wystarczy na stronie PKN 
w okienku „Wyszukiwarka norm” 
wpisaæ nr standardu i przejœæ do danych 
szczegó³owych. W metryce pojawia siê 
informacja o dacie publikacji, czyli 
dostêpnoœci w PKN.

Metryka standardu ISO PN-ISO 
9836:1997 - Widok w serwisie PKN 
www.pkn.pl pokazany jest poni¿ej.
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Polska norma, powo³ana w akcie 
prawa, funkcjonuje w czasie razem 
z aktem powo³uj¹cym. Zatem dat¹ 
obowi¹zywania rozporz¹dzenia [1], jaka 
wynika z ustawy o og³aszaniu aktów 
normatywnych [11], jest data, od której 
nale¿y u¿ywaæ tego standardu w projek-
towaniu, budowie i obrocie produktem 
budowlanym. Wystêpuj¹ oczywiœcie 
odstêpstwa dla obiektów istniej¹cych 
i projektów, dla których wydano pozwo-
lenie na budowê przed 29 kwietnia 
2012r., dla których stosujemy zasady 
wczeœniej stosowane.

olejnym elementem funkcjo-
nowania standardu, jakim jest 
polska norma, jest jej sposób 

powo³ania w przepisie. Relacje miêdzy 
standardami, a innymi dokumentami, 
a w szczególnoœci aktami prawnymi kra-
jów cz³onkowskich, opisuje przewodnik 
PKN-CENELEC/GUIDE 3  [5].  
Dokument ten stanowi podstawê do 
interpretowania sposobu funkcjonowa-
nia standardów, jakimi s¹ polskie normy 
w paragrafach rozporz¹dzenia [1] ze 
wzglêdu na fakt, ¿e pañstwo polskie jest 
sygnatariuszem umów miêdzynaro-
dowych oraz cz³onkowskich w ramach 
UE, w tym jest cz³onkiem takich miê-
dzynarodowych organizacji, jak CEN 
(European Committee for Standa-
rdization) oraz ISO. Nale¿y, zatem 
domniemywaæ, ¿e funkcjonowanie 
polskich norm w aktach prawnych 
wy¿szego rzêdu odbywa siê z pe³n¹ 
œwiadomoœci¹ powy¿szych zasad.

Zgodnie z PKN-CENELEC /GUIDE 3
[5] istniej¹ dwa podstawowe, stosowane 
w praktyce powo³ania wykonawcze 
standardu (polskiej normy) w aktach 
wy¿szego rzêdu: powo³anie obowi¹zu-
j¹ce i wskazuj¹ce. Powo³anie obowi¹zu-
j¹ce oznacza, ¿e powo³any standard 
nale¿y stosowaæ tylko i wy³¹cznie w celu 
realizacji przepisu. Powo³anie wska-
zuj¹ce oznacza, ¿e standard jest jednym 
ze sposobów realizacji celu regulacji 
prawnej, a ustawodawca dopuszcza 
istnienie innych sposobów ju¿ na etapie 
powstawania aktu prawnego powo-
³uj¹cego standard, a tak¿e w przysz³oœci. 
To, czy standard jest powo³any w sposób 
obowi¹zuj¹cy czy wskazuj¹cy, zale¿y od 
jednoznacznoœci zapisu w akcie praw-
nym w konkretnych paragrafach. 

Sposób powo³ania stan-
dardu

K

Interpretacja zapisu powo³uj¹cego stan-
dard PN-ISO 9836: 1997 w rozpo-
rz¹dzeniu [1] wskazuje na powo³anie 
obowi¹zuj¹ce.

Kolejnym elementem powo³ania jest 
data powo³ywanego standardu. Mamy 
powo³anie datowane i niedatowane.  
Podanie tylko numeru standardu w akcie 
powo³uj¹cym bez daty oznacza, ¿e 
standard po aktualizacji, wynikaj¹cej np. 
z obowi¹zkowego przegl¹du, o tym 
numerze automatycznie funkcjonuje po 
opublikowaniu w jêzyku polskim jako 
powo³ane Ÿród³o wiedzy. Jeœli powo³anie 
jest datowane, to zast¹pienie standardu 
now¹ wersj¹ (nowa data) nie powoduje 
funkcjonowania jego nowelizacji, jako 
Ÿród³a wiedzy technicznej wskazanej 
w celu wype³nienia przepisu. Aktu-
alizacja standardu w ISO lub PKN 
powoduje automatycznie zmianê daty 
w numeracji tego standardu, dlatego, aby 
ta nowsza wersja standardu mog³a funk-
cjonowaæ w danym akcie prawnym 
(powo³uj¹cym starsz¹ wersjê tego 
standardu), ten akt prawny musi go 
wyraŸnie powo³aæ (wraz z now¹ dat¹). 
Niedatowane powo³anie standardów 
w przepisach jest jednym z wa¿nych 
elementów demokracji technicznej. 
Takie powo³anie pozwala na dobre 
spo³ecznie funkcjonowanie standardów, 
a tak¿e elastycznoœæ dostosowania do 
potrzeb rynkowych z uwzglêdnieniem 
potrzeb stron u¿ytkuj¹cych standard.

Interpretacja zwrotu 
„W pozycji wyprosto-
wanej” 

J ednym z elementów dyskusji na 
konferencji uzgodnieniowej doty-
cz¹cej projektu rozporz¹dzenia [1], 

która odby³a siê 14 lutego 2012r. 
w Ministerstwie Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej, by³ zwrot 
„w pozycji wyprostowanej” znajduj¹cy 
siê w polskiej normie PN-ISO 9836: 
1997. Ten termin by³ wskazywany, jako 
dyskusyjny, zarówno przez przedsta-
wicieli projektantów, jak i przez produ-
centów produktu budowlanego. Zapis 
w standardzie jest przyczynkiem do 
wyartyku³owania podstawowej zasady 
u¿ytkowania standardów powo³anych 
w przepisach prawa. Standard, powo³any 
w przepisach, czyta siê zawsze z aktem 
prawa, który go powo³a³ i aktem nad-
rzêdnym do niego.

W przypadku PN-ISO 9836: 1997 
aktem powo³uj¹cym bezpoœrednio jest 
rozporz¹dzenie [1]. Rozporz¹dzenie jest 
aktem wykonawczym do ustawy, do 
której przynale¿ne s¹ te¿ inne akty 
wykonawcze. Czytanie standardu z ak-
tem go powo³uj¹cym wymaga zatem 
czytania go z innymi aktami i szukania 
odpowiedzi na w¹tpliwoœci szerzej ni¿ 
tylko w akcie powo³uj¹cym. Zatem przy 
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takim ogólnym zwrocie okreœlaj¹cym 
w³aœciwoœci geometryczne powinniœmy 
sprawdziæ, czy ustawa, lub inne akty 
powi¹zane, definiuj¹ w³aœciwoœci 
w sposób konkretny poprzez podanie 
w³aœciwoœci krytycznej, czyli poprzez 
okreœlenie wskaŸnika oceny oraz 
liczbowej wartoœci. Istotne jest to, aby 
w³aœciwoœæ krytyczna by³a wyra¿ona 
w legalnych jednostkach miary i by³a do 
wyznaczenia urz¹dzeniem pomiarowym 
dostêpnym na rynku, zgodnie z Prawem 

o miarach [10]. Z Warunków technicz-
nych [6] dowiadujemy siê, co znaczy 
„w pozycji wyprostowanej”. W § 72 jest 
tabela, która okreœla minimaln¹ wy-
sokoœæ w œwietle pomieszczeñ w za-
le¿noœci od przeznaczenia pomiesz-
czenia (zob. Tabela 1).

Wymiary podane w jednostkach miary, 
jakim jest metr, do zmierzenia przymiarem 
liniowym, podane w Tabeli 1, to w³aœnie 
wymiar minimalny (w³aœciwoœæ krytycz-
na) „w pozycji wyprostowanej”.  

Szkic: Korelacja miêdzy wymaganiami 
z Warunków technicznych [6] w pomiesz-
czeniach mieszkalnych, a wymiarami 
osoby o wskaŸniku 95c wymiarów cia³a 
(zob. Rysunek 1).

Jakie wymiary ma cz³owiek wed³ug 
zasad ergonomii mo¿na równie¿ znaleŸæ 
w standardach ISO. Jednak w praktyce s¹ 
u¿yteczne przygotowane przez specja-
listów opracowania zebrane np. atlasy 
zbiorcze miary budowy cia³a cz³owieka 
[7], które zawieraj¹ równie¿ wiele 
innych informacji, przydatnych w ocenie 
w³aœciwoœci pomieszczeñ, szczególnie 
stanowisk pracy. 

 opisie przedmiotu standardu 
mamy informacjê, ¿e roz-
ró¿nia siê powierzchniê pod 

œcianami, jak i powierzchniê ograni-
czon¹ œcianami. W standardzie tym 
wystêpuje okreœlenie powierzchni kon-
dygnacji netto, która dotyczy równie¿ 
powierzchni lokalu netto na kondygna-
cji. Zapis ten mo¿na tak interpretowaæ, ¿e 
do powierzchni netto nieruchomoœci 
lokalowej dolicza siê powierzchniê pod 
œcianami dzia³owymi w lokalu miesz-
kalnym. Jednak, kiedy w nieruchomoœci 
lokalowej powierzchnia pod œcian¹ 
dzia³ow¹ mo¿e byæ czêœci¹ powierzchni 
u¿ytkowej netto, a kiedy nie? Potrzebne 
jest, zatem szczegó³owe wyjaœnienie 
definicji „œciana dzia³owa”. W tym 
miejscu, przed przeprowadzeniem 
interpretacji, potrzebne jest okreœlenie 
trzech podstawowych aksjomatów ana-
lizy. S¹ to:
! przestrzeñ, w jakiej dokonujemy 

analizy - to przestrzeñ geometrii 
euklidesowej;

! przestrzeñ, w jakiej dokonujemy 
analizy - to przestrzeñ fizyczna zasad 
fizyki newtonowskiej;

! przestrzeñ, w jakiej dokonujemy 
analizy - to przestrzeñ prawa pañstwa 
polskiego.  

Ustalenie tych aksjomatów pozwala 
na przyjêcie, ¿e powierzchnia u¿ytkowa 
lokalu mieszkalnego w nieruchomoœci 
lokalowej to obszar wykonywania prawa 
w³asnoœci w specyficzny sposób, 
zwi¹zany wêz³ami prawnym i fizycznym 
z gruntem, którego definicja jest 
jednoznaczna w Kodeksie cywilnym [9].   

Interpretacja zwrotu 
„œciana dzia³owa” w nie-
ruchomoœci  lokalowej

W

Tabela 1
Wysokoœæ w œwietle pomieszczeñ w zale¿noœci od przeznaczenia pomieszczenia

*) Przy stropach pochy³ych jest to wysokoœæ œrednia liczona miêdzy najwiêksz¹ a najmniejsz¹ 
wysokoœci¹ pomieszczenia, lecz nie mniejsz¹ ni¿ 1,9 m. Przestrzeni o wysokoœci poni¿ej 1,9 m nie 
zalicza siê do odpowiadaj¹cej przeznaczeniu danego pomieszczenia.

**) Wymagania dotycz¹ce minimalnej wysokoœci pomieszczeñ w zak³adach pracy okreœlaj¹ 
przepisy o bezpieczeñstwie i higienie pracy.

Rysunek 1
Korelacja miêdzy wymaganiami z Warunków technicznych w pomieszczeniach 
mieszkalnych, a wymiarami osoby o wskaŸniku 95c wymiarów cia³a
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Ogólna definicja przedmiotu, czyli czym 
w œrodowisku zbudowanym jest œciana, 
i jak¹ ma definicjê w powszechnie 
uznanych regu³ach technicznych w bu-
downictwie, to kolejny element wa¿ny 
w procesie interpretacji. Zdefiniowanie 
przedmiotu analizy wynika z faktu, ¿e 
mo¿na w prasie prawniczej znaleŸæ 
informacje jakoby nie by³o „legalnych” 
definicji okna, drzwi i innych elementów 
budynku, czy œrodowiska zbudowanego. 
Ustawa Prawo budowlane [12] w Art. 5 
wzmiankuje, ¿e nale¿y stosowaæ w bu-
downictwie zasady wiedzy technicznej. 
Zatem trudno pogodziæ siê ze stano-
wiskiem, ¿e standard PN ISO 6707-1 [8], 
bêd¹cy miêdzynarodowym konsen-
susem technicznym terminów w budo-
wnictwie, zawiera nielegalne definicje 
elementów budynku, wyrobów budowla-
nych, czy procesu budowlanego. W po-
wy¿szym standardzie œciana ma nastê-
puj¹c¹ definicjê: 

œciana: pionowa konstrukcja, która 
ogranicza lub dzieli przestrzeñ i zwykle  
przenosi obci¹¿enia lub pracuje jako  
element  oporowy.

Z definicji tej mo¿na wnioskowaæ, ¿e 
przenoszenie obci¹¿enia innego ni¿ 
w³asne nie jest przypisane do ka¿dej 
œciany. Mamy jednak w tym standardzie 
dedykowane œciany w definicjach 
szczegó³owych:  

œciana pod³u¿na: œciana noœna wewnê-
trzna, równoleg³a do g³ównej osi 
budynku,  

œciana dzia³owa: wewnêtrzna, nienoœna  
konstrukcja pionowa dziel¹ca prze-
strzeñ. 

Jak widaæ w definicji, konstrukcjê 
œciany pod³u¿nej i dzia³owej ró¿ni 
noœnoœæ, czyli zdolnoœæ do przenoszenia 
obci¹¿enia innego ni¿ w³asne. To 
pozwala na bazie prawa ustaliæ, ¿e ka¿da 
œciana noœna np. w budynku wspólnoty, 
jest czêœci¹ wspóln¹, a œciana dzia³owa 
ni¹ nie jest. Œciana noœna to œciana 
wytrzyma³a na dzia³anie czynników 
szkodliwych, zatem tworzy ona ochronê 
przed czynnikami szkodliwymi. Œciana 
noœna przenosi obci¹¿enia istotne dla 
wszystkich cz³onków wspólnoty, lub 
wiêcej ni¿ jednego w szczególnych 
przypadkach. Œciana dzia³owa nie 
przenosi obci¹¿enia u¿ytkowego, gene-
rowanego przez wiêcej ni¿ jednego 
u¿ytkownika, ani nie wp³ywa na funk-
cjonowanie innych wydzielonych lokali 
mieszkalnych. Zatem na pod³o¿u prawa 
w³asnoœci mo¿na interpretowaæ sytuacje, 
¿e œciana dzia³owa stanowi element 
ruchomy naniesiony, taki jak fotel, czy 

stolik, przez w³aœciciela nieruchomoœci 
lokalowej, jeœli bez potrzeby udzia³u 
osób trzecich w³aœciciel nieruchomoœci 
lokalowej mo¿e j¹ przenieœæ w inne 
miejsce, nowe po³o¿enie na nierucho-
moœci lokalowej lub poza ni¹. Opisuj¹c 
to proœciej oznacza to, ¿e to tylko od 
w³aœciciela i jego woli oraz zasobów 
energetycznych zale¿y, czy œciana 
dzia³owa jest i kiedy zmieni swoje 
po³o¿enie. W³aœciciel mo¿e to zrobiæ, 
jeœli dla œciany dzia³owej wolna jest 
bezwzglêdnie konieczna liczba stopni 
swobody w wêŸle prawnym i fizycznym.  
Przez s³owo „wolny” nale¿y rozumieæ 
niewystêpowanie ograniczenia stopnia 
swobody, a tak¿e mo¿liwoœæ zwolnienia 
go w ka¿dej chwili bez udzia³u osób 
trzecich. Wêze³ prawny i fizyczny to 
sposób, w jaki konstrukcja œciany 
dzia³owej jest zwi¹zana z nierucho-
moœci¹, o której w Art. 46. mówi Kodeks 
cywilny [9].

Analizuj¹c przyk³ad dotycz¹cy mo¿-
liwoœci przesuniêcia w dowolnym czasie 

œciany dzia³owej, dziel¹cej przestrzeñ 
jednego lokalu wyodrêbnionego w ksiê-
dze wieczystej, wêze³ prawny i fizyczny 
mo¿na opisaæ poprzez wymienienie 
stopni swobody (zob. Tabela 2 i 3).

Jeœli w wêŸle prawnym i fizycznym 
zasta³a uwolniona bezwzglêdnie ko-
nieczna liczba stopni swobody œciany 
dzia³owej, co wynika z jej konstrukcji, to 
mo¿emy dokonaæ przesuniêcia œciany 
dzia³owej tak jak dokonujemy prze-
suniêcia fotela, czy walizki bez udzia³u 
osób trzecich. Zatem ka¿da œciana 
w budynku, a szczególnie w wydzielo-
nym ksiêg¹ wieczyst¹ samodzielnym 
lokalu, spe³niaj¹ca powy¿sze warunki 
jest œcian¹ dzia³ow¹. Z analizy tej 
powstaje wniosek, ¿e powierzchnia pod 
œcian¹ dzia³ow¹ nie mo¿e umniejszaæ 
powierzchni u¿ytkowej wykonywania 
prawa w³asnoœci na nieruchomoœci 
lokalowej. Nak³ady techniczne i eko-
nomiczne s¹ nieistotne, gdy¿ okreœlaj¹ 
tylko, czy w³aœciciela staæ na to, aby bez 
potrzeby osób trzecich przenieœæ œcianê.

Tabela 3
Wêze³ fizyczny - stopnie swobody i ich znaczenie dla przesuniêcia œciany 
dzia³owej

Tabela 2
Wêze³ prawny - stopnie swobody wymagane do przesuniêcia œciany dzia³owej 
w dowolnym czasie
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Opr. W.G.

WYCENA SPÓ£DZIELCZEGO 
LOKATORSKIEGO PRAWA 
DO LOKALU MIESZKALNEGO

S¹d Najwy¿szy w jednym ze swoich wyroków orzek³, i¿ 
podstaw¹ wyceny spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu 
mieszkalnego przy podziale maj¹tku wspólnego jest jego potencjalna cena rynkowa (IV CSK 197/11).

W przedmiotowej sprawie byli ma³¿onkowie Miros³aw i Lidia K. wyst¹pili do s¹du o podzia³ maj¹tku 
wspólnego. Do sk³adników tego¿ maj¹tku zalicza³o siê spó³dzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego 
wycenione przez bieg³ego na 144 500 z³. Cenê mieszkania bieg³y wyliczy³, stosuj¹c zasady wyceny 
mieszkania lokatorskiego w razie wygaœniêcia takiego prawa: wed³ug art. 11 ust. 2 ustawy z 15 grudnia 
2000r. o spó³dzielniach mieszkaniowych. Za podstawê przyj¹³ cenê rynkow¹, jakby by³o w³asnoœciowe. S¹d 
okrêgowy przychyli³ siê do sposobu wyceny mieszkania. Innego zdania by³ jednak Miros³aw K. W skardze 
kasacyjnej zarzuci³, ¿e s¹dy ni¿szych instancji bezzasadnie zawy¿y³y wartoœæ mieszkania, jakby chodzi³o 
o w³asnoœciowe mieszkanie, mimo ¿e nie by³o ani planów, ani finansowych mo¿liwoœci jego wykupu w dacie 
dokonywania podzia³u. S¹d Najwy¿szy uzna³, ¿e bieg³y zastosowa³ poprawn¹ wycenê lokalu. Zdaniem SN, 
w przypadku braku przepisu wprost okreœlaj¹cego sposób ustalania wartoœci spó³dzielczego lokatorskiego 
prawa do lokalu mieszkalnego w postêpowaniu o podzia³ maj¹tku wspólnego ma³¿onków, w przypadku 
podzia³u tego maj¹tku wartoœæ prawa do lokalu okreœla siê na chwilê dokonywania podzia³u maj¹tku, czyli 
wyrokowania wed³ug zasad stosowanych przy wygaœniêciu tego prawa, za podstawê przyjmuj¹c cenê 
rynkow¹ pomniejszon¹ o d³ugi ci¹¿¹ce na mieszkaniu.

Podobnym zagadnieniem zajmowa³ siê S¹d Najwy¿szy w wyroku z 29 paŸdziernika 2009r. 
(II CZP 74/09). Stwierdzi³ wtedy, ¿e w warunkach polskich mieszkanie stanowi zasadnicz¹ czêœæ dzielonego 
maj¹tku, powinno siê wiêc uwzglêdniaæ jego rzeczywist¹ wartoœæ i daæ temu wyraz przy zas¹dzaniu sp³aty na 
rzecz osoby, której lokal nie przypadnie. Z drugiej strony mieszkanie lokatorskie spe³nia przede wszystkim 
funkcje u¿ytkowe, a nie lokaty kapita³u, wiêc rozliczenia musz¹ to uwzglêdniaæ. Ostatecznie ustalenie 
w³aœciwej wartoœci spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przy podziale maj¹tku 
dorobkowego zale¿eæ powinno w powa¿nym stopniu od okolicznoœci danej sprawy. 

�ród³o: Rzeczpospolita
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