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Rekomendacja. Druga rekomendacja Fundacji Instytut Libertatis w ramach projektu „The Voice 
of Business” dotyczy uregulowania statusu tak zwanych aparthoteli (condohoteli) w polskim 
systemie prawym.  

Obecne regulacje prawne nie przystają w pełni do istoty aparthoteli, tj. obiektów w których 
świadczone są usługi hotelarskie składających się z wyodrębnionych apartamentów należących 
do różnych osób. Właścicielami apartamentów wchodzących w skład aparthoteli często są 
inwestorzy indywidualni, którzy zakup apartamentów traktują jako inwestycję kapitału.  

Z uwagi na model biznesowy na którym opierają się aparthotele – poszczególne apartamenty 
należą do różnych zewnętrznych inwestorów – istotne jest, aby apartamenty mogły być 
wydzielane (stanowić odrębną własność) i sprzedawane inwestorom indywidualnym.  

Wydzielenie apartamentów porządkuje status prawny oraz ułatwia obrót na rynku – inwestorzy 
indywidualni kupują konkretny apartament, a nie udział w całym obiekcie, którym jest aparthotel. 
Wydzielenie apartamentów skutkuje założeniem dla nich odrębnych od aparthotelu ksiąg 
wieczystych, co w konsekwencji ułatwia inwestorom indywidualnym uzyskanie finansowania 
inwestycji, np. w postaci kredytu hipotecznego.  

W tym celu potrzebne jest wyraźne dopuszczenie możliwości wyodrębniania samodzielnych 
lokali w obiektach hotelowych, a wymóg posiadania minimum 10 pokoi przez taki obiekt, 
powinien jasno odnosić się do liczby pokoi w obiekcie, a nie liczby pokoi należących do tego 
samego właściciela. 

Istotne jest wprowadzenie regulacji prawnych umożliwiających właścicielom aparthoteli 
gwarancję pozyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu w przypadku spełnienia wszelkich 
kryteriów z ustawy o własności lokali oraz aktów wykonawczych, zanim przystąpią do 
komercjalizacji (sprzedaży) lokali w ramach procesu inwestycyjnego.  
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Uzasadnienie. Aparthotel to połączenie dwóch angielskich słów: apartament i hotel. Aparthotele 
z punktu widzenia architektoniczno-budowlanego składają się z wyodrębnionych technicznie 
lokali o charakterze apartamentów wraz z towarzyszącą im infrastrukturą rekreacyjno-
wypoczynkową.  

Prawo własności poszczególnych apartamentów wchodzących w skład aparthotelu przysługuje 
różnym zindywidualizowanym podmiotom. W księgach wieczystych poszczególnych 
apartamentów ujawnieni są ich właściciele – inwestorzy indywidualni – którzy na zasadach 
określonych w umowach  inwestycyjnych mogą dysponować swoimi apartamentami i pobierać 
wyprawowany z nich zysk.  

Istota aparthotelu polega na tym, że poszczególne apartamenty, stanowiące wyodrębnione lokale 
wchodzą w skład większej całości – aparthotelu, tj. obiektu zarządzanego przez operatora lub 
zarządcę, przystosowanego oraz przeznaczonego w całości do wynajmu wyposażonych oraz 
ustandaryzowanych apartamentów wraz z towarzyszącą im infrastrukturą rekreacyjno-
wypoczynkową.  

Właściciele poszczególnych apartamentów – inwestorzy indywidualni –  pobierają zysk 
wypracowywany przez ich własne apartamenty, za pośrednictwem których aparthotel świadczy 
usługi hotelarskie. Właściciele poszczególnych apartamentów mogą również przez ustalony okres 
w roku (najczęściej 2 – 4 tygodni) swobodnie korzystać ze swojej własności.  

 

Dane statystyczne.  

 

Rynek aparthoteli dynamicznie się rozwija. Wyraźnie widać na nim zupełnie nowe trendy. Przede 
wszystkim zmieniają się inwestorzy indywidualni. O ile kilka lat temu wiele lokali kupowanych 
było z pobudek w dużej mierze emocjonalnych, szczególnie w kurortach (chęć posiadania 
apartamentu typu second home), to dziś nabywcy patrzą na produkt condo (aparthotele) czysto 
inwestycyjnie. Widać to wyraźnie po profilu nabywców pokoi i apartamentów condo 
(aparthoteli)w inwestycjach miejskich. Tzw. pobyty właścicielskie, które nadal mają w zasadach 
współpracy z nabywcami praktycznie wszyscy deweloperzy, przestają mieć znaczenie. 
Inwestorzy indywidualni patrzą przede wszystkim na poziom zysków.1 

Status prawy. Status prawny aparthoteli w polskim prawie jest nieuregulowany. Nie występuje 
żadna definicja legalna aparthoteli. Brak jest również jakichkolwiek norm prawnych regulujących 
powstanie oraz funkcjonowanie aparthoteli.  

 
1 Raport Aparthotele/Condohotele w największych miastach w Polsce – Inwestycja w Kurortach.pl. Jasień 2018 
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Brak regulacji to często dobra wiadomość, ale nie zawsze. 

Istotnym zagadnieniem biznesowym z punktu widzenia potencjalnych nabywców – inwestorów 
indywidualnych, a w konsekwencji z punktu widzenia inwestora głównego – budującego i 
docelowo zarządzającego aparthotelem, jest ustanowienie odrębnej własności poszczególnych 
apartamentów wchodzących w skład aparthotelu.  

Wyodrębnienie apartamentów jako samodzielnych lokali pozwala na założenie dla nich 
odrębnych ksiąg wieczystych ze wszelkimi tego konsekwencjami. Inwestorzy indywidualni 
chętniej kupują lokale posiadające odrębne księgi wieczyste, ponieważ jest to dla nich sytuacja 
zrozumiała prawnie.  

Przekładając powyższe w odniesieniu do zagadnienia aparthoteli: dla inwestora indywidualnego 
zrozumiała jest sytuacja w której nabywa prawo własności do konkretnego apartamentu 
posiadającego wydzieloną księgę wieczystą. Sytuacja w której inwestor indywidualny nabywa 
współwłasność w części ułamkowej do całego aparthotelu z wyłącznym prawem do korzystania 
z konkretnego apartamentu jest mniej przejrzysta, a w konsekwencji odstrasza potencjalnych 
inwestorów.    

Wydzielenie apartamentu, a wraz z nim utworzenie oddzielnej księgi wieczystej, ułatwia 
inwestorowi indywidualnemu uzyskanie kredytu zabezpieczonego hipoteką, ponieważ sytuacja 
prawna jest w pełni zrozumiała dla kredytodawcy.  

Ustawa o usługach hotelarskich definiuje hotel jako obiekt posiadający co najmniej 10 pokoi. W 
oparciu o ten przepis organy władzy administracyjnej częstokroć odmawiają wydawania 
zaświadczeń o samodzielności lokalu w budynkach „hotelowych”, choć ustawa o własności lokali 
regulująca kwestie stwierdzania samodzielności lokali takiego zakazu wprost nie wprowadza.  

Zarówno z perspektywy branży hotelarskiej jak i z perspektywy inwestorów, w tym inwestorów 
indywidualnych, pożądane jest wyraźne dopuszczenie możliwości wyodrębniania samodzielnych 
lokali w obiektach hotelowych, pomimo istnienia wymogu posiadania minimum 10 pokoi przez 
taki obiekt.   

Usługi hotelarskie. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 8) ustawy o usługach hotelarskich: 

usługi hotelarskie - krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, 
pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep 
samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o usługach hotelarskich:  

Usługi hotelarskie mogą być świadczone w obiektach hotelarskich, które spełniają: 

1) Wymagania co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu usług 
świadczonych usług, ustalone dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został 
zaszeregowany; 

2) Wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi przepisami.  

Ponadto, zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy o usługach hotelarskich: 

Usługi hotelarskie mogą być świadczone również w innych obiektach, jeżeli obiekty te 
spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia, o których mowa w art. 45 pkt 42, oraz 
wymagania określone w ust. 1 pkt 2 

W piśmiennictwie trafnie zwraca się uwagę, że wbrew pozorom nie można powiedzieć, że 
regułą jest świadczenie usług hotelarskich w obiektach hotelarskich. Ustawodawca te dwie 
kategorie obiektów (hotele i inne obiekty) traktuje równorzędnie, z tym że w każdym 

 
2 Wymagania określone przez ministra właściwego do spraw turystyki, w drodze rozporządzenia . Szerzej w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone 
usługi hotelarskie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2166). 
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przypadku przewiduje odmienne warunki ich świadczenia. Przedsiębiorca zamierzający 
świadczyć usługi hotelarskie ma wybór - albo świadczy je w obiekcie hotelarskim, co wiąże się w 
szczególności z możliwością używania nazw rodzajowych obiektów hotelarskich, albo pozostaje 
poza tym systemem. U podstaw takiego rozwiązania leżały dwa cele. Po pierwsze, chciano w ten 
sposób zapewnić ściśle określone standardy, posługując się powszechnie stosowanymi nazwami, 
co jest możliwe dzięki zapewnieniu tym nazwom ochrony. Po drugie, zasadne było utrzymanie 
swobody w świadczeniu usług hotelarskich, przy zapewnieniu ich minimalnego poziomu  

Ustawodawca wprowadził zamknięty katalog (numerus clausus) obiektów hotelarskich. Są to: 
hotele, motele, pensjonaty, kempingi (campingi), domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, 
schroniska, pola biwakowe. Decyzję o zmianie tego katalogu może podjąć tylko ustawodawca. 
Przepis ten pełni dwojaką funkcję – określa definicje tych pojęć, a jednocześnie wprowadza 
konkretne wymagania co do wielkości obiektów, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług. 
Wymagania co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług zostały następnie 
skonkretyzowane w rozporządzeniu kategoryzacyjnym.3 

Zgodnie z art. 36 pkt 1) ustawy o usługach hotelarskich:  

hotele - obiekty posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- 
i dwuosobowych, świadczące szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów. 

W piśmiennictwie wskazuje się, że aktualnie inwestorzy uzyskując pozwolenie na budowę 
obiektu i pozwolenie na jego użytkowanie ze wskazaniem, że jest to obiekt hotelowy, według 
praktyki organów budowlanych, spotykają się ze stwierdzeniem, że brak jest możliwości wydania 
zaświadczeń o samodzielności lokali w budynku „hotelowym”.  Wydaje się przy tym, że ustawa 
24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2018, poz. 716 ze zm. ustawa o własności 
lokali) regulująca kwestie stwierdzania, że dany lokal jest samodzielnym lokalem 
mieszkaniowym, takiego zakazu nie wprowadza. 

W piśmiennictwie podnosi się, że  

Skoro nie budzi wątpliwości, że samodzielne lokale mogą mieć następujące funkcje – 
mieszkalne, usługowe, handlowe, biurowe, przemysłowe, hotelowe (o ile samodzielny lokal 
hotelowy składałby się z co najmniej 10 pokoi), to nie powinno się wyłączać z możliwości 
uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu w przedmiotowym obiekcie prowadzonym 
w ramach działalności gospodarczej (przyp. aut. w ramach prowadzenia aparthotelu).4  

Podsumowując, aktualna praktyka organów administracyjnych odmawiająca inwestorom 
wydania zaświadczeń o samodzielności apartamentów w aparthotelach nie znajduje wyraźniej 
podstawy w ustawie o własności lokali. W konsekwencji najlepszym rozwiązaniem byłoby 
wprowadzenie do obowiązującego porządku prawnego regulacji wprost umożliwiającej 
uzyskanie przez inwestorów aparthoteli zaświadczenia o samodzielności lokali (apartamentów).   

Wyodrębnienie lokalu. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali: 

Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi 
ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 
które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. 
Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych 
zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne. 

Apartamenty wchodzące w skład aparthoteli stanowią lokale wykorzystywane zgodnie z 
przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne. W konsekwencji art. 2 ust. 2 ustawy o własności 
lokali znajdzie zastosowanie i może stanowić podstawę wyodrębnienia takich lokali.  

W orzecznictwie sądów administracyjnych wskazuje się, że  

 
3 P. Cybula [w:] Usługi turystyczne. Komentarz, Warszawa 2012, art. 35, art. 36, art. 37.  
4 Condohotele i aparthotele w Polsce – uwarunkowania prawne, Nieruchomości | 2/2019, Moduł: nieruchomości, DOI: 
10.32027/NIER.19.2.1, Tomasz Filipowicz, Alicja Plucińska-Filipowicz, Artur Kosicki 
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Samodzielność lokalu determinuje jego realne wydzielenie w obrębie danego budynku 
ścianami trwałymi, przy czym muszą być to ściany wykonane z trwałych, solidnych 
materiałów. Z oczywistych względów kryteriów takich nie spełniają doraźne przegrody czy też 
"ściany" pełniące w istocie funkcję prowizoryczną, w tym wykonane z materiałów nie 
gwarantujących trwałości, takich jak np. płótno, cienka dykta czy folia. Podobny charakter 
przypisać należy linii kas, która co prawda faktycznie oddziela halę sprzedaży hipermarketu 
od korytarza budynku centrum handlowego nie mniej jednak nie stanowi trwałej ściany w 
rozumieniu art. 2 ust. 2 zd. drugie u.w.l.5 

O samodzielności określonego lokalu decyduje bowiem wyłącznie kryterium normatywne, 
tj. spełnienie przez niego warunków określonych przez ustawodawcę w dyspozycji art. 
2 ust. 2 u.w.l. Nie można zatem uznać za lokal samodzielny w rozumieniu przywołanego 
przepisu lokalu, który de facto nie posiada jednej trwałej ściany. 6 

Dla wyodrębnienia prawnego samodzielnego lokalu mieszkalnego, a zwłaszcza użytkowego, 
nie jest konieczne, aby izba bądź izby posiadały pomieszczenia pomocnicze. Lokal samodzielny 
to lokal spełniający odpowiednie wymagania budowlano-techniczne, z którego można 
korzystać bez potrzeby korzystania z innego samodzielnego lokalu.7 

Spełnienie przesłanek samodzielności lokalu stwierdza starosta w formie zaświadczenia. 
Inwestor główny składając wniosek do starosty o wydanie zaświadczenia w sprawie 
samodzielności lokalu mieszkalnego musi dysponować:  

a) pozostającym w obrocie prawnym pozwoleniem na budowę potwierdzającym stosownie 
do art. 35 Prawa budowlanego zgodność, inwestycji (projektu budowlanego) z planem 
miejscowym,  

b) udokumentowanym prawnie dopuszczeniem do użytkowania aparthotelu. 

Z powyższych dokumentów można wyprowadzić jednoznaczny wniosek, że w sytuacji, gdy w 
określonym aparthotelu nawet nie nazwanym jednoznacznie jako usługowy zaprojektowano 
samodzielne lokale (w projekcie budowlanym), to akceptacja tej okoliczności w decyzji o 
pozwoleniu na budowę powoduje, iż legalne jest stwierdzenie, że projekt budowlany jest zgodny 
z postanowieniami planu miejscowego. Należy przyjąć, że fakt ten przesądza, o tym, że nie 
powinno mieć miejsca odmowne załatwienie wniosku inwestora o wydanie zaświadczenia w 
sprawie samodzielności lokali. 

Zgodnie z jednolitym poglądem Naczelnego Sądu Administracyjnego8 wydanie zaświadczenia o 
spełnieniu wymagań samodzielności lokalu mieszkalnego może nastąpić po dopuszczeniu do 
użytkowania budynku, w którym lokal ten jest usytuowany, w szczególności gdy obowiązek ten 
wynika z decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Inwestor główny na etapie budowy aparthotelu (już po zainwestowaniu środków finansowych) 
nie jest w stanie ze stuprocentową pewnością określić czy po dopuszczeniu do użytkowania 
aparthotelu uzyska od starosty zaświadczenia o samodzielności poszczególnych apartamentów. 
Wobec powyższego inwestor główny nie ma stuprocentowej pewności jak komercjalizować 
obiekt. Innymi słowy czy może oferować  i sprzedawać samodzielne lokale (z wydzielonymi 
księgami wieczystymi), czy ułamkowe części w całym budynku. 

Zgodnie z art. 2 ust. 1a ustawy o własności lokali: 

Ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu następuje zgodnie z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo treścią decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwały o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji mieszkaniowej oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę albo skutecznie dokonanym 

 
5 Wyrok WSA w Gdańsku z 11.12.2008 r., III SA/Gd 213/08, LEX nr 477247. 
6 Wyrok WSA w Gdańsku z 11.12.2008 r., III SA/Gd 213/08, LEX nr 477247. 
7 Wyrok WSA w Warszawie z 26.09.2007 r., II SA/Wa 1069/07, LEX nr 383803. 
8 Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 24.04.2014 r., I OSK 908/13, LEX nr 1574685 
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zgłoszeniem, i zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie albo skutecznie dokonanym 
zawiadomieniem o zakończeniu budowy. 

Starosta nie posiada prawa do oceny zgodności budowy z przepisami planistycznymi i 
budowlanymi. Kompetencje te należą do organów przewidzianych w prawie budowalnym. 
Podobnie starosta nie ma właściwości do decydowania w sprawach dotyczących planowania 
przestrzennego, jednak wydając zaświadczenie, musi badać zgodność usytuowania lokalu z 
obowiązującymi w tym zakresie dokumentami odnoszącymi się do polityki ładu przestrzennego, 
a w szczególności tego, czy dokumenty planistyczne pozwalają na ustanawianie lokali w budynku 
wielolokalowym. 

Orzecznictwo sądów administracyjnych wskazuje: 

Projekt budowlany musi być bezwzględnie zgodny z obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego albo z decyzją o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, które to akty określą przeznaczenie działki, sposób zagospodarowania i 
warunki jej zabudowy.9 

Aktualna praktyka wydawania zaświadczeń o samodzielności lokalu w odniesieniu do aparthoteli 
jest niejednolita. Nawet jeżeli budowany przez inwestora głównego aparthotel: 

a) znajduje się na obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego przeznaczonym na działalność hotelarską; 

b) zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu może świadczyć 
usługi hotelarskie 

inwestor główny nie ma pewności, czy starosta wyda zaświadczenie o samodzielności lokalu 
(apartamentu). W konsekwencji brak stabilności odstrasza potencjalnych inwestorów 
zewnętrznych oraz negatywnie wpływa na rynek aparthoteli.  

Wyodrębnienie lokalu – metody.  Zgodnie z ustawą o własności lokali istnieją trzy podstawowe metody 
ustanawiania odrębnej własności nieruchomości lokalowych: 

a) w drodze umowy, 

b) w drodze jednostronnej czynności prawnej właściciela nieruchomości, 

c) poprzez orzeczenie sądu znoszące współwłasność. 

Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu, zawierana obligatoryjnie w formie aktu notarialnego, 
powinna określać w szczególności rodzaj, położenie i powierzchnię lokalu oraz pomieszczeń do niego 
przynależnych, a także wielkość udziałów przypadających właścicielom poszczególnych lokali w 
nieruchomości wspólnej. Do powstania tej własności niezbędny jest wpis w księdze wieczystej. Powyższa 
umowa może być zawarta zarówno przez współwłaścicieli nieruchomości, jak i przez właściciela 
nieruchomości i nabywcę lokalu. 

Odrębną własność lokalu może także ustanowić dla siebie, na mocy jednostronnej czynności prawnej, 
właściciel nieruchomości. W takiej sytuacji stosuje się odpowiednio przepisy o ustanowieniu odrębnej 
własności w drodze umowy. Poprzez powyższą czynność właściciel niejako umawia się sam ze sobą, że 
niektóre z należących do niego pomieszczeń, stanowiących dotychczas jeden przedmiot własności, zostaną 
wyodrębnione w samodzielne części – lokale, dzięki czemu każdy z nich będzie mógł być osobno zbyty. 
Wszystkie dotychczasowe i nowo wyodrębnione części – lokale nadal należą do tej samej osoby z tą różnicą, 
że w miejsce jednej nieruchomości powstaje kilka nowych, dla których prowadzone są odrębne księgi 
wieczyste. 

Ostatnim sposobem ustanowienia odrębnej własności lokali (na podstawie ustawy o własności lokali) jest 
zniesienie współwłasności nieruchomości mocą orzeczenia sądu. W takim przypadku również stosuje się 
odpowiednio przepisy o ustanowieniu odrębnej własności w drodze umowy. Jeśli spełnienie warunku 
samodzielności lokalu wymaga wykonania dodatkowych prac adaptacyjnych, sąd może w postanowieniu 

 
9 Wyrok WSA w Poznaniu z 16.11.2017 r., IV SA/Po 773/17, LEX nr 2422924. 
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wstępnym, uznającym za zasadne żądanie ustanowienia odrębnej własności lokalu, zezwolić na ich 
wykonanie zainteresowanemu uczestnikowi postępowania. Gdyby pozostali uczestnicy stawiali w tej 
mierze przeszkody, sąd może wydać odpowiednie nakazy lub zakazy.  

Sąd Najwyższy wskazuje, że orzeczenie o zniesieniu współwłasności nieruchomości obejmującej budynek 
mieszkalny, na podstawie którego ustanowiona zostaje odrębna własność lokali, powinno obejmować 
wszystkie lokale w tym budynku.10 

Rekomendacja. Podsumowując powyższe, zarówno z perspektywy branży hotelarskiej jak i z perspektywy 
inwestorów, w tym inwestorów indywidualnych, pożądane jest wyraźne dopuszczenie możliwości 
wyodrębniania samodzielnych lokali w obiektach hotelowych, pomimo istnienia wymogu posiadania 
minimum 10 pokoi przez taki obiekt.  Wymóg 10 pokoi powinien jasno odnosić się do liczby pokoi w 
obiekcie, a nie liczby pokoi należących do tego samego właściciela. 

Istotne jest wprowadzenie regulacji prawnych umożliwiających właścicielom aparthoteli gwarancję 
pozyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu w przypadku spełnienia wszelkich kryteriów z ustawy 
o własności lokali oraz aktów wykonawczych, zanim przystąpią do komercjalizacji (sprzedaży) lokali w 
ramach procesu inwestycyjnego.  

 

  

 
10 Postanowienie SN z 15.06.2012 r., II CSK 582/11, OSNC 2013, nr 3, poz. 36. 
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