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Ocena zdolności kredytowej w  różnych bankach pomoże w  wyborze 

optymalnej oferty hipotecznej i  zawęzi zakres poszukiwań wymarzonego 

mieszkania. Znając możliwości finansowe, wiesz w jakim przedziale ceno-

wym szukać lokalu. Zdolność kredytową badasz wyłącznie wtedy, gdy za-

kup nowego mieszkania finansujesz kredytem hipotecznym.

Poszukiwanie mieszkania jest zwykle najdłuższym etapem całego procesu 

zakupu nieruchomości. Określenie własnych potrzeb, preferencji i  moż-

liwości finansowych zdecydowanie ułatwi wybór inwestycji. Kiedy masz 

już na oku interesujący projekt, dokładnie zweryfikuj jego dokumentację, 

księgę wieczystą gruntu, sytuację prawną, projekt i prospekt informacyjny. 

Zwróć uwagę na sposób finansowania inwestycji przez dewelopera.

Dobry i sprawdzony deweloper to taki, który posiada doświadczenie w pro-

wadzeniu inwestycji, pomyślnie ukończył wiele projektów mieszkaniowych 

i ma pozytywną opinię wśród klientów. Dewelopera koniecznie zweryfikuj 

w Krajowym Rejestrze Sądowym, Polskim Związku Firm Deweloperskich i na 

forach internetowych.

Na ceny mieszkań wpływa wiele czynników, np.: metraż, układ i liczba po-

koi, dostępność balkonu czy ogródka. Koszt nowego lokalu zależy również 

od wybranego standardu wykończenia wnętrz. Zwróć uwagę, jakie prace 

wykończeniowe zakłada każdy z proponowanych standardów i nie oba-

wiaj się negocjować ceny. Jeśli nie uda się obniżyć kwoty, to może otrzy-

masz dodatkowe korzyści.

BADANIE ZDOLNOŚCI 
KREDYTOWEJ 

POSZUKIWANIE 
ODPOWIEDNIEGO 
MIESZKANIA I WYBÓR 
INWESTYCJI

SPRAWDZENIE 
WIARYGODNOŚCI 
DEWELOPERA

WYBÓR MIESZKANIA 
I NEGOCJACJA CENY

Zakup nowego 
mieszkania 
krok po kroku

1.

2.

3.

4.

Sprawdź swoją zdolność kredytową >>

https://www.lendi.pl/formularz/kalkulator-zdolnosci-kredytowej?utm_fp_partner_id=551&utm_fp_source_id=9&utm_form=mortgage_guide&utm_data_grabber=form_before_ability_comparer&utm_loan_category=Mortgage&utm_source=noweinwestycje.pl&utm_medium=poradnik
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Umowa z deweloperem to ważny dokument, w którym spisuje się wszel-

kie ustalenia odnośnie nabywanego lokalu, zagospodarowania części 

wspólnych, wysokości kar umownych czy sposobu korzystania z ogródka. 

Wszystko, co ustalisz i wynegocjujesz słownie, musi zostać zapisane.

Umowa przedwstępna zobowiązuje strony do zawarcia w określonym cza-

sie właściwej umowy xsprzedaży i przeniesienia prawa własności na na-

bywcę. Jest niezbędna, jeśli finansujesz zakup kredytem hipotecznym.

Po otrzymaniu decyzji kredytowych i wyborze optymalnej oferty, podpisu-

jesz w banku umowę kredytu hipotecznego. Jeśli inwestycja jest w budo-

wie, w pierwszej kolejności wpłacasz do dewelopera środki własne zgodnie 

z przyjętą formą płatności (jednocześnie będzie to wkład własny wymaga-

ny w banku), dopiero później zostanie uruchomiony kredyt. 

Przy płatności z własnych środków za mieszkanie oddane już do użytkowa-

nia, rozliczenie z deweloperem odbywa się w momencie podpisania aktu 

notarialnego umowy sprzedaży u notariusza.

Dopiero po zakończeniu budowy i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie 

nieruchomości deweloper może zapraszać przyszłych mieszkańców na 

odbiór lokali. Podczas przyjęcia mieszkania dokładnie przyjrzyj się jakości 

wykończenia i zgodności stanu faktycznego z zapisami prospektu i wszel-

kich innych dokumentów dotyczących inwestycji. Na odbiór lokalu możesz 

śmiało zaprosić inspektora nadzoru budowlanego lub fachowca, który wie, 

na jakie elementy zwrócić uwagę. Wszystkie niedociągnięcia i wady należy 

zgłosić deweloperowi i spisać w protokole odbioru technicznego.

POSZUKIWANIE 
ODPOWIEDNIEGO 
MIESZKANIA I WYBÓR 
INWESTYCJI

ZAPŁATA ZA 
NOWE MIESZKANIE 
– KREDYT LUB 
GOTÓWKA

ODBIÓR 
MIESZKANIA 
I KLUCZY

6.

7.

8.

Zakup nieruchomości od dewelopera można sfinansować gotówką bądź 

kredytem hipotecznym. Rozliczenie z  deweloperem może przyjąć różne 

formy. Za nieruchomość będącą w trakcie realizacji można płacić w tran-

szach na rachunek powierniczy lub w  systemie dwóch wpłat: 10/90 lub 

20/80 – 10 lub 20 proc. wartości mieszkania wpłacane w dniu podpisania 

umowy przedwstępnej, pozostała kwota po zakończeniu inwestycji i od-

daniu budynku do użytkowania. Zwróć uwagę na rodzaj proponowanego 

rachunku powierniczego dla danego przedsięwzięcia.

WARUNKI 
PŁATNOŚCI 5.
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Obowiązkowym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest ubezpieczenie 

mieszkania. Możesz to zrobić, sięgając po polisę grupową proponowaną 

przez bank bądź samodzielnie wybierając ubezpieczyciela, ale cedując 

prawa na rzecz banku hipotecznego.

Do momentu zawarcia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości i prze-

niesienia prawa własności deweloper jest właścicielem gruntu, budynku 

i wszystkich wydzielonych w nim lokali mieszkalnych. Wyodrębnienie i prze-

niesienie prawa własności do pierwszego mieszkania powoduje powołanie 

wspólnoty mieszkaniowej. Deweloper jest członkiem wspólnoty aż do czasu 

oddania ostatniego mieszkania. 

Jako kredytobiorca zobowiązany jesteś dostarczyć do banku odpis aktu 

notarialnego sprzedaży nieruchomości wraz z  zawartą polisą ubezpie-

czeniową mieszkania. Bank przygotuje dokumenty do wpisu hipoteki do 

księgi wieczystej nieruchomości. Złóż je w  wydziale wieczystoksięgowym 

sądu rejonowego wraz z wnioskiem o wpis hipoteki i potwierdzeniem opłaty 

sądwej. 

Formalności sądowe może za Ciebie przeprowadzić notariusz. Do kance-

larii zgłoś się z kompletem dokumentów. Notariusz również opłaci w Twoim 

imieniu podatek PCC-3, a jeśli nie korzystasz z jego usług, musisz na własną 

rękę udać się do Urzędu Skarbowego.

BEZPIECZENIE 
NIERUCHOMOŚCI

ZAWARCIE UMOWY 
SPRZEDAŻY 
I PRZENIESIENIE 
WŁASNOŚCI 

ZAKOŃCZENIE 
FORMALNOŚCI 
KREDYTOWYCH 
I SĄDOWYCH

10.

9.

11.
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Można tego uniknąć – wystarczy wziąć sprawy 
w swoje ręce. Od czego zacząć?

WIARYGODNY DEWELOPER W INTERNECIE

Weryfikację wiarygodnego dewelopera najle-
piej zacząć w sieci. Ludzka natura ma jednak to 
do siebie, że chętniej dzielimy się negatywnymi 
emocjami i  odczuciami niż tymi pozytywnymi, 
dlatego w  zalewie mało krzepiących opinii ła-
two dojść do wniosku, że uczciwi inwestorzy... 
w ogóle nie istnieją!

To oczywiście nieprawda. W poszukiwaniu naj-
bardziej rzetelnych informacji najlepiej zajrzeć 
na fora mieszkańców osiedli – zarówno tych już 
ukończonych przez danego inwestora, jak i tych, 
których budowa wciąż trwa. W ten sposób uzy-
skasz szerszy obraz i  dowiesz się o  wszelkich 
ewentualnych niedoróbkach, opóźnieniach czy 
jakichkolwiek innych problemach na poszcze-
gólnych etapach realizacji inwestycji. 

Warto również prześledzić zawartość strony in-
ternetowej dewelopera. Regularne aktualizacje, 
relacje z budowy i zdjęcia z przebiegu inwesty-

cji to dobry znak. Cisza na stronie może z kolei 
oznaczać, że inwestor ma coś do ukrycia.

ORGANIZACJE BRANŻOWE I CERTYFIKATY

W internecie możesz również zweryfikować przy-
należność do organizacji branżowych. Dobrym 

sygnałem będzie zrzeszenie w  Polskim Związku 
Firm Deweloperskich. Należące do niego firmy 
objęte są kodeksem dobrych praktyk w  rela-
cjach klient-deweloper, który reguluje m.in. rów-
ne traktowanie stron umowy deweloperskiej.  

Wiarygodny deweloper – jak 
sprawdzić inwestora przed 
podpisaniem umowy?
Wiarygodny deweloper to klucz do udanego 
zakupu mieszkania – jednej z najważniejszych 
decyzji w naszym życiu. Nikt z nas nie chce w końcu 
dołączyć do grona osób poszkodowanych przez 
upadłe firmy i nieuczciwych inwestorów.

PORADA

Sprawdzając dewelopera, najlepiej przyjąć 
zasadę ograniczonego zaufania. Choć przy 
podejmowaniu decyzji nie możesz zapomnieć 
o takich czynnikach, jak lokalizacja budynku, 
jego wygląd czy otaczająca infrastruktura, to 
bez dokładnej weryfikacji inwestora zamiast 
z  kluczami do mieszkania skończysz jedynie 
z  folderem z  wizualizacjami, uszczuplonym 
kontem i masą problemów.
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Inwestorzy, którzy przynależą do PZFD, posiadają 
mocny kapitał, renomę, zaufanie klientów i  po-
winni być dla Ciebie uczciwymi partnerami. 

Najważniejszy będzie jednak Certyfikat Dewe-
lopera, przyznawany przez Polski Związek Pra-
codawców Budownictwa. Uzyskują go rzetelni 
i  wiarygodni deweloperzy działający na rynku 
przez minimum trzy lata i posiadający na koncie 
kilka zrealizowanych przedsięwzięć.

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Na co zwrócić uwagę? Przede wszystkim na for-
mę prawną dewelopera (dział 1, rubryka 1), kapi-
tał spółki (dział 1, rubryka 8), wszelkie ewentualne 
wierzytelności i  zaległości (dział 4, rubryka 1 i 2) 
oraz informacje dot. toczących się postępowań 
sądowych, upadłościowych i  układowych (dział 
6, rubryki 1-7).

KSIĘGA WIECZYSTA

Przydatnym źródłem informacji na temat wia-
rygodnego dewelopera będzie również księga 
wieczysta. Możesz poprosić inwestora o  odpis 
lub znaleźć jej elektroniczny odpowiednik na 
stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Księga wieczysta składa się z czterech działów: 

• dział I – w nim znajdziesz opis nieruchomości; 
• dział II – z informacjami dotyczącymi 

aktualnych właścicieli; 
• dział III – poświęcony jest 

informacjom na temat ewentualnych 
egzekucji z nieruchomości; 

• dział IV – zawiera kwestie hipoteki.

WIARYGODNY DEWELOPER I JEGO FINANSE

Wiarygodny deweloper nie powinien odmówić 
Ci przedstawienia aktualnych sprawozdań fi-
nansowych. Oprócz weryfikacji takich informacji, 
jak siedziba firmy oraz sytuacja innych gruntów 

PORADA

Przy weryfikacji wiarygodnego dewelopera 
koniecznie zajrzyj również do Krajowego Rejestru 
Sądowego i  sprawdź, czy nie masz do czynienia 
z niewypłacalnym dłużnikiem. Odpowiednią infor-
mację możesz uzyskać na kilka sposobów: 

• na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości – 
w internetowym katalogu możesz wyszukać 
firmę i sprawdzić jej aktualną sytuację;

• w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 
– bieżące informacje z KRS znajdują 

się w wydawanym przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości dzienniku urzędowym, 
który można znaleźć w internecie;

• w Sądzie Rejonowym – o odpowiedni 
dokument możesz wnioskować w wydziale 
rejestrowym sądu rejonowego właściwego 
dla siedziby dewelopera. Koszt sporządzenia 
odpisu to 30 zł przy odpisie aktualnym 
lub 60 zł przy odpisie pełnym. 
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i nieruchomości należących do dewelopera, ko-
niecznie dowiedz się, w  jaki sposób finansowa-
na będzie upatrzona przez Ciebie inwestycja – 
w całości ze środków własnych inwestora czy za 
pomocą kredytu?

Druga opcja wcale nie powinna Cię odstraszać 
– wręcz przeciwnie! Uzyskanie kredytu na reali-
zację inwestycji oznacza, że inwestor pomyśl-
nie przeszedł weryfikację banku, który sprawdził 
harmonogram budowy i kosztorys oraz wszelkie 
zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych lub Urzędu Skarbowego.

PROSPEKTY INFORMACYJNE

Twoje prawa jako klienta lub klientki dewelope-
ra chroni tzw. ustawa deweloperska. Nakłada 
ona na inwestora m.in. obowiązek sporządzenia 
i udostępnienia prospektu informacyjnego, czyli 
swoistego kompendium wiedzy na temat inwe-
stycji. Jeżeli deweloper nie sporządził prospektu, 
grozi mu za to kara grzywny, a w przypadku po-
dania w prospekcie błędnych informacji bądź ich 
zatajenia grozi mu grzywna lub kara ogranicze-
nia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.

Prospekt zawiera komplet informacji, którego nie 
znajdziesz w materiałach promocyjnych i rekla-
mowych. Dokument powinien zostać sporządzo-
ny zgodnie z  wytycznymi zawartymi w  ustawie 
i zawierać szczegóły dotyczące sytuacji prawno-
-finansowej inwestora i  przedsięwzięcia. Każdy 
prospekt podzielony jest na dwie części – ogólną 
i indywidualną.

W części ogólnej znajdziesz informacje dotyczą-
ce interesującej Cię inwestycji – wszelkie nie-
zbędne pozwolenia budowlane, harmonogram 
realizacji i opis warunków odstąpienia od umo-
wy. Znajdziesz tu również szczegóły związane 
z poprzednimi przedsięwzięciami dewelopera.

Część indywidualna poświęcona jest konkretnej 
nieruchomości, wybranej przez Ciebie w ramach 
inwestycji. Dowiesz się z niej, jakie są standardy 
wykończenia, cena czy liczba kondygnacji w bu-
dynku. Do prospektu dołączane są również rzuty 
poszczególnych kondygnacji oraz wzór umowy 
deweloperskiej.



ZAKUP MIESZKANIA OD DEWELOPERA - KOMPLETNY PORADNIK

9WWW.NOWEINWESTYCJE.PL

WYWIAD ŚRODOWISKOWY

Aby dokładnie sprawdzić, czy mamy do czynie-
nia z wiarygodnym deweloperem, warto również 
oderwać się sprzed monitora i ruszyć w teren. To 
co prawda nieco czasochłonne rozwiązanie, ale 
trudno o lepszą weryfikację niż osobista wizyta na 
miejscu inwestycji i rozmowa z innymi klientami.

By mieć absolutną pewność, przed podjęciem 
decyzji nie tylko zobacz miejsce, na którym po-
wstaje upatrzona przez Ciebie nieruchomość, 
ale również spróbuj porozmawiać z  mieszkań-
cami już ukończonych budynków (także w  ra-
mach innych inwestycji). Koniecznie wypytaj ich 
o obecne relacje z deweloperem, plusy i minusy 
mieszkań oraz ewentualne usterki i czas, w jakim 
były usuwane.

Przeprowadzając wywiad środowiskowy, na wła-
sne oczy zobaczysz, w  jaki sposób deweloper 
dba o  zagospodarowanie terenu oraz o  jakość 
i  standard mieszkań, klatek schodowych i  ga-
raży. Na inwestycjach kilkuletnich warto zwrócić 
uwagę na trwałość użytych materiałów oraz ich 
konserwację.

BEZ POŚPIECHU!

Bajeczne wizualizacje, odpowiednia cena i  do-
godna lokalizacja potrafią sprawić, że nasze 
nowe mieszkanie chcemy kupić jak najszybciej, 
byle tylko ktoś nie sprzątnął nam okazji sprzed 
nosa. Pamiętaj jednak, że najważniejsza jest cier-
pliwość i ostrożność. Uważaj przede wszystkim na 
małe firmy, które nie zdążyły jeszcze zaznaczyć 
swojej obecności na rynku. Zwróć uwagę na takie 
szczegóły, jak pierwsza rata za mieszkanie – zbyt 
wysoka (przekraczająca 30 proc. ceny) może su-
gerować, że inwestor nie posiada wiele własnych 
środków i należy do deweloperskich ryzykantów.

PORADA

Pamiętaj, że dokładna weryfikacja dewelo-
pera wymaga trochę czasu. W przypadku tak 
istotnej decyzji, nie warto na nim oszczędzać. 
Połącz różne narzędzia, źródła i informacje, by 
uzyskać jak najszerszy obraz inwestora, od 
którego chcesz kupić mieszkanie. Tylko w ten 
sposób uzyskasz pewność, że nie stracisz pie-
niędzy na współpracę z  firmą, która zamiast 
przyjaznych czterech kątów, zafunduje Ci sze-
reg problemów i usterek lub niekończącą się 
walkę w sądzie.
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Warto jednak wykrzesać z  siebie jeszcze odro-
binę cierpliwości – nie tylko po to, by dokładnie 
sprawdzić dewelopera, ale również, żeby zbadać 
szanse powodzenia inwestycji. 

OCEŃ SZANSE NA REALIZACJĘ 

W  tym aspekcie najważniejszą informacją do-
tyczącą upatrzonej przez Ciebie inwestycji bę-
dzie sposób jej finansowania. Szczegóły uzyskasz 

bezpośrednio u  dewelopera. Zwróć uwagę na 
to, czy przedsięwzięcie jest realizowane w  100% 
ze środków własnych inwestora, czy może firma 
uzyskała kredyt na budowę osiedla. 

CELUJ W SPÓŁKĘ CELOWĄ 

Koniecznie sprawdź, czy znalezione przez Cie-
bie mieszkanie będzie budowane w ramach in-
westycji realizowanej przez tzw. spółkę celową. 
To osobna spółka, którą inwestor powołuje wy-
łącznie w  celu przeprowadzenia konkretnego 
przedsięwzięcia. 

Taka forma realizacji inwestycji mieszkaniowej 
znacznie ogranicza ryzyko jej fiaska z  powodu 
wszelkich zewnętrznych problemów firmy de-
weloperskiej. W  razie jakichkolwiek przeszkód 
i opóźnień łatwiej będzie Ci również szukać roz-
wiązania, bez konieczności przebijania się przez 
złożone struktury firmy. 

Bardzo możliwe, że na odpowiednią informację 
natkniesz się jeszcze podczas weryfikacji finan-
sowania inwestycji. Spółka celowa to na tyle 
wiarygodne i  bezpieczne rozwiązanie, że banki 
preferują je przy przyznawaniu kredytu. 

Jak sprawdzić inwestycję 
mieszkaniową?
Poszukiwania nowego mieszkania potrafią zająć 
sporo czasu. Gdy po wielu dniach spędzonych 
przed monitorem wreszcie natrafisz na ofertę, 
która odpowiada Twoim potrzebom, trudno oprzeć 
się pokusie, by działać jak najszybciej, a portale 
z ogłoszeniami zamienić na katalogi z meblami.

PORADA

Oczywiście nie ma lepszej gwarancji bezpie-
czeństwa niż firma, która buduje wyłącznie 
z własnych środków, ale inwestycja kredyto-
wana nie powinna Cię odstraszać. Udzielenie 
kredytu oznacza, że bank dokładnie sprawdził 
takie szczegóły, jak: 

• kondycja finansowa dewelopera; 

• wszelkie aspekty formalno-
prawne związane z dokumentacją 
przedsięwzięcia; 

• bezproblemowe prowadzenie rachunków 
powierniczych, które gwarantują 
nabywcom bezpieczny zwrot pieniędzy 
w przypadku ogłoszenia upadłości firmy. 
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ZWERYFIKUJ DOKUMENTACJĘ 

By mieć pewność, że inwestycja jest realizowa-
na zgodnie z prawem i by uzyskać komplet nie-
zbędnych informacji, koniecznie cierpliwie prze-
studiuj dokumenty, takie jak: 

1. Prospekt informacyjny – obowiązek sporzą-
dzenia i  udostępnienia prospektu informacyj-
nego nakłada na dewelopera ustawa. W doku-
mencie znajdziesz wszelkie niezbędne informacje 
dotyczące nie tylko finansowania inwestycji, ale 
również takie szczegóły, jak m.in. sytuacja praw-
no-finansowa firmy, harmonogram budowy, 
warunki odstąpienia od umowy i opis poprzed-
nich inwestycji dewelopera; 

2. Księga wieczysta – sprawdź przede wszyst-
kim: służebność względem dostawców mediów 
oraz pozostałych etapów inwestycji (dział III); 
czy inwestor posiada grunt na własność, czy jest 
jedynie jego użytkownikiem wieczystym (dział 
II); jakie są warunki hipoteki (dział IV). W księdze 
wieczystej możesz znaleźć również aktualizacje 
wprowadzone po zawarciu umów przedwstęp-
nych z innymi klientami – da Ci to pewien ogląd 
relacji na linii deweloper-nabywca; 

3. Pozwolenia – musisz mieć pewność, że reali-
zacja inwestycji rozpoczęła się na mocy pozwo-
lenia na budowę. Odpowiednia decyzja musi 
być ostateczna lub prawomocna, o czym będzie 
świadczyła klauzula naniesiona na ten doku-
ment (pieczątka); 

4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Prze-
strzennego – choć informacje dotyczące przy-
szłości okolicy znajdziesz w prospekcie informa-
cyjnym, zajrzyj również do miejscowego planu 
i  sprawdź, co może powstać w  najbliższym są-
siedztwie. Jeśli plan dopuszcza np. budowę 
obiektów przemysłowych, lepiej przemyśl, czy 
zakup mieszkania w  tym miejscu rzeczywiście 
ma sens.
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• termin przeniesienia na nabywcę praw wyni-
kających z umowy deweloperskiej; 

• zobowiązanie nabywcy do spełnienia świad-
czenia pieniężnego wynikającego z umowy 
deweloperskiej; 

• wysokość, terminy i sposób dokonywania 
wpłat na mieszkaniowy rachunek powierniczy; 

• informacje dotyczące mieszkaniowego ra-
chunku powierniczego (nazwa banku, numer 
rachunku, zasady dysponowania środkami 
pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku 
oraz informacja o kosztach prowadzenia ra-
chunku), naliczania i przekazywania składek 
na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (nie 
obowiązuje w przypadku umów zawartych 
przed 1 lipca 2022 r.); 

• numer pozwolenia na budowę i oznaczenie 
organu, który je wydał lub numer zgłoszenia 
budowy oraz oznaczenie organu, do które-
go dokonano zgłoszenia, wraz z informacją o 
braku wniesienia sprzeciwu przez ten organ; 

• termin rozpoczęcia i zakończenia robót bu-
dowlanych danego przedsięwzięcia dewelo-
perskiego lub zadania inwestycyjnego; 

• określenie warunków odstąpienia od umo-
wy deweloperskiej, a także warunków zwrotu 
środków pieniężnych wpłaconych przez na-
bywcę na mieszkaniowy rachunek powierni-
czy w razie skorzystania z tego prawa; 

• określenie wysokości odsetek i kar umownych 
dla stron umowy deweloperskiej, jeżeli strony 
to przewidziały; 

• oświadczenie nabywcy o odbiorze prospektu 
informacyjnego wraz z załącznikami i zapo-
znaniu się przez nabywcę z ich treścią;

• informację o zawarciu umowy rezerwacyjnej  
i wysokości opłaty rezerwacyjnej albo o braku 
takiej umowy.

PRZECZYTAJ WZÓR UMOWY DEWELOPERSKIEJ 

W zależności m.in. od tego, na jakim etapie bu-
dowlanym jest mieszkanie, które planujesz za-
kupić, podpisujesz umowę deweloperską, umo-
wę przedwstępną bądź umowę sprzedaży lokalu 
mieszkalnego.

Umowa deweloperska jest porozumieniem za-
wartym między nabywcą a deweloperem. De-
weloper zobowiązuje się w niej do wybudowania 
budynku oraz ustanowienia odrębnej własności 
lokalu mieszkalnego i przeniesienia na nabyw-
cę prawa własności do niego. Nabywca z kolei 
obiecuje zapłacić umówione świadczenie pie-
niężne na rzecz dewelopera za nabycie tego 
prawa. Umowa deweloperska musi przyjąć for-
mę aktu notarialnego. Podpisywana jest przy 
zakupie lokalu w budynku, którego budowa do-
piero się rozpocznie lub już trwa, ale nie została 
jeszcze ukończona, a mieszkania nie zostały od-
dane do użytkowania. 

Umowa deweloperska obejmuje m.in.:

• określenie stron, miejsca i daty zawarcia 
umowy; 

• cenę nabycia praw wynikających z umowy; 

• informację o nieruchomości, na której ma 
być przeprowadzone przedsięwzięcie dewe-
loperskie lub zadanie inwestycyjne; 

• określenie położenia oraz istotnych cech 
domu jednorodzinnego lub budynku, w któ-
rym ma znajdować się lokal mieszkalny bę-
dący przedmiotem tej umowy; 

• określenie usytuowania lokalu mieszkalnego 
w budynku; 

• określenie powierzchni użytkowej lokalu 
mieszkalnego albo domu jednorodzinne-
go, powierzchni i układu pomieszczeń oraz 
zakresu i standardu prac wykończenio-
wych, do których wykonania zobowiązuje się 
deweloper; 
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Umowa rezerwacyjna powinna zawierać:

• strony, miejsce i datę zawarcia umowy; 

• cenę lokalu mieszkalnego albo domu jedno-
rodzinnego wybranego przez rezerwującego z 
oferty sprzedaży; 

• wysokość opłaty rezerwacyjnej, jeżeli taka 
opłata została przewidziana przez strony; 

• okres, na jaki lokal mieszkalny albo dom jed-
norodzinny wybrany przez rezerwującego bę-
dzie wyłączony z oferty sprzedaży; 

• określenie usytuowania lokalu mieszkalnego 
w budynku;

• określenie powierzchni użytkowej lokalu 
mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, 
powierzchni i układu pomieszczeń. 

W przypadku mieszkań gotowych i oddanych do 
użytkowania nabywca podpisuje umowę sprze-
daży lokalu mieszkalnego, którą deweloper prze-
nosi prawo własności na kupującego.

WYBIERZ SIĘ NA BUDOWĘ 

Nie podejmuj jakichkolwiek decyzji, zanim nie 
złożysz osobistej wizyty na miejscu inwestycji. 
Jeśli budynek jest już w stanie surowym, możesz 
na własne oczy przekonać się, jakie możliwości 
aranżacyjne ma Twoje potencjalne mieszkanie, 
jaki jest dopływ naturalnego światła i  jaki jest 
rozkład pomieszczeń. Nawet wśród betonowych 
ścian możesz stwierdzić, czy czujesz się dobrze 
w przestrzeni swoich przyszłych czterech kątów. 

Co jednak, gdy budowa jest jeszcze na wcze-
snym etapie? Zwróć uwagę na jej przebieg – czy 
na placu panuje porządek i  czy wszelkie prace 
przygotowawcze są przeprowadzane precyzyj-
nie, z wykorzystaniem współczesnych technolo-
gii. Zwykła dziura w ziemi może kryć cenne infor-
macje, które pomogą Ci podjąć decyzję.

W umowie przedwstępnej strony umowy zobo-
wiązują się do zawarcia umowy deweloperskiej. 
Co do zasady umowa ta nie musi przyjąć for-
my urzędowej, ale notarialne potwierdzenie jej 
zawarcia ułatwi ewentualne dochodzenie reali-
zacji ujętych w niej postanowień przed sądem. 
Ponadto, kontrakt zawarty w obecności nota-
riusza daje możliwość wpisania roszczeń kupu-
jącego mieszkanie w dziale III księgi wieczystej 
nieruchomości. To zabezpiecza prawa nabywcy 
i uniemożliwia deweloperowi sprzedaż tego sa-
mego lokalu wielu różnym kupującym. Ze wzglę-
du na charakter i formę analogiczną do umowy 
deweloperskiej, umowa przedwstępna nie jest 
powszechnie stosowana, ale się zdarza. Umowa 
przedwstępna z deweloperem powinna zawie-
rać wszystkie informacje niezbędne do zawarcia 
umowy finalnej (wymienione są one w Rozdziale 
6 Art. 35 Ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie 
praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu 
Gwarancyjnym). 

Umowa rezerwacyjna zawierana jest między 
deweloperem a osobą zainteresowaną kupnem 
lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinne-
go. Deweloper zobowiązuje się w niej do czaso-
wego wyłączenia z oferty sprzedaży mieszka-
nia lub domu wybranego przez rezerwującego. 
Porozumienie zawierane jest na określony czas. 
Powinna być zawarta w formie pisemnej pod ry-
gorem nieważności. Jeśli nabywca korzysta ze 
wsparcia finansowego banku, dobrze, by wy-
znaczony w porozumieniu czas na podpisanie 
umowy docelowej uwzględniał okres potrzebny 
do uzyskania decyzji kredytowej lub przyrzecze-
nia udzielenia kredytu hipotecznego. Umowa re-
zerwacyjna może być związana z koniecznością 
wniesienia opłaty rezerwacyjnej. Jej wysokość 
nie może przekraczać 1 proc. ceny lokalu miesz-
kalnego lub domu jednorodzinnego określonej 
w prospekcie informacyjnym. Wpłacona kwota 
zaliczona będzie na poczet ceny nabycia prawa 
własności do nieruchomości.
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SPRAWDŹ STANDARD WYKOŃCZENIA 
MIESZKANIA

Lokal mieszkalny z rynku pierwotnego można kupić 
w wybranym standardzie. Deweloperzy oferują za-
zwyczaj trzy standardy wykończenia: stan surowy, 
stan deweloperski oraz „pod klucz”, przy czym ten 
ostatni może być dostępny w różnych pakietach. 

Zdecydowana większość nabywców decyduje się 
na lokal w stanie deweloperskim, przede wszyst-
kim ze względu na koszt – ekonomiczny względem 
wykończenia „pod klucz”. Niestety, brak klarownej 
definicji stanu deweloperskiego budzi wątpliwości, 
bowiem deweloperzy dowolnie interpretują zakres 
prac, jaki zostanie przeprowadzony w mieszkaniu i 
nie zawsze może być zadowalający dla nabywcy. 
Stan deweloperski zawsze wymaga przeprowa-
dzenia prac wykończeniowych – w mniejszym lub 
większym zakresie. 

Zakup domu lub mieszkania w stanie surowym 
wiąże się z koniecznością przeprowadzenia prac 
remontowych i wykończeniowych przed wprowa-
dzeniem. Stan surowy to konstrukcja budynku ze 
ścianami nośnymi, pokryciem dachowym i naj-
częściej ścianami działowymi, oknami i drzwiami 
zewnętrznymi. Ze względu na potrzebę przeprowa-
dzenia jeszcze szeregu prac we własnym zakresie 
(m.in. poprowadzenie instalacji elektrycznej, cen-
tralnego ogrzewania, wykończenie ścian i podłóg, 
montaż armatury i ceramiki w łazience i kuchni), 
trzeba być przygotowanym na duży wydatek.   

Jedyny standard, który daje możliwość zamiesz-
kania w lokalu zaraz po jego zakupie, to wykończe-
nie „pod klucz”. Deweloperzy oferują zwykle kilka 
pakietów dopasowanych do preferencji i możli-
wości finansowych nabywców. Różnią się one za-
kresem wykończenia wnętrz mieszkania, jakością 
zastosowanych materiałów i marką wyposaże-
nia, co przekłada się na cenę za m kw. U dewelo-
pera dowiesz się, w jakim standardzie sprzedaje 
mieszkania w interesującej Cię inwestycji, a także o 
koszt wykończenia lokalu „pod klucz” w wybranym 
pakiecie. Pamiętaj, że ceny i zakres prac możesz 
negocjować. 



ZAKUP MIESZKANIA OD DEWELOPERA - KOMPLETNY PORADNIK

15WWW.NOWEINWESTYCJE.PL

RODZAJE RACHUNKÓW POWIERNICZYCH 

Rachunek powierniczy to rachunek bankowy, 
który służy do wszelkich rozliczeń między nabyw-
cą a  deweloperem. To właśnie na niego będą 
trafiać nasze pieniądze, jeśli zdecydujemy się 
na kupno mieszkania jeszcze na etapie budowy. 
Informację o  rachunku powierniczym dla kon-
kretnej inwestycji znajdziemy w  obowiązkowo 
przygotowywanym przez dewelopera prospekcie 
informacyjnym.

Rachunek powierniczy 
i Deweloperski Fundusz 
Gwarancyjny, czyli 
jak bez ryzyka kupić 
mieszkanie w budowie? 
Obowiązek założenia w banku rachunku powierniczego 
nałożyła na deweloperów ustawa o ochronie praw 
nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 
zmieniona ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw 
nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 
oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (DFG), 
potocznie zwana ustawą deweloperską. Dzięki temu 
nabywcy kupujący „dziurę w ziemi”, czyli podpisujący 
umowę deweloperską jeszcze na etapie budowy, 
mogą liczyć na ochronę swoich praw i pieniędzy. 

PORADA

Kupujący mogą liczyć na jeden z  czterech 
środków ochrony:

• zamknięty rachunek powierniczy; 

• otwarty rachunek powierniczy wraz 
z gwarancją ubezpieczeniową; 

• otwarty rachunek powierniczy 
wraz z gwarancją bankową; 

• otwarty rachunek powierniczy.
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RACHUNEK OTWARTY I ZAMKNIĘTY 
– CZYM SIĘ RÓŻNIĄ? 

Taki instrument finansowania ma zwiększyć bez-
pieczeństwo kupujących i  dać im pewność, że 
ich pieniądze trafiają do dewelopera zgodnie 
z  ustaleniami zawartymi w  umowie deweloper-
skiej. Bank staje się więc pośrednikiem, który dba 
o bezpieczeństwo transakcji i wypłaca inwesto-
rowi pieniądze nabywców w miarę postępu bu-
dowy (rachunek otwarty) lub dopiero po podpi-
saniu aktu notarialnego i przeniesieniu własności 
mieszkania (rachunek zamknięty). 

W  pierwszym przypadku bank kontroluje prze-
bieg inwestycji. Pieniądze trafiają do dewelope-
ra dopiero po zakończeniu każdego z jej etapów, 
zgodnie z kolejnością określoną w harmonogra-
mie przedsięwzięcia. Podstawą jest wpis kierow-
nika budowy w dzienniku budowy potwierdzony 
przez przedstawiciela banku posiadającego od-
powiednie uprawnienia budowlane. 

Rachunek zamknięty daje jeszcze większe bez-
pieczeństwo. Deweloper otrzyma nasze pienią-
dze dopiero po zakończeniu inwestycji – kiedy 

gotowe mieszkanie stanie się już naszą własno-
ścią, a więc po zawarciu umowy sprzedaży. 

GWARANCJA BANKOWA I GWARANCJA 
UBEZPIECZENIOWA 

Otwarte rachunki powiernicze objęte są czę-
sto jednym z  dwóch typów gwarancji. Pierwszy 
z nich, czyli gwarancja bankowa, zapewnia nam 
natychmiastowy zwrot pieniędzy z banku w przy-
padku upadłości dewelopera lub odstąpienia od 
umowy – bez konieczności walki o pieniądze na 
drodze sądowej. Jest to jednak drogie rozwiąza-
nie, stosowane jedynie przez średnich i  dużych 
inwestorów. 

Gwarancja ubezpieczeniowa działa podobnie, 
ale jest nieco tańsza, gdyż gwarantem zwrotu 
pieniędzy nie jest bank, a  zakład ubezpiecze-
niowy, który bierze na siebie wypłatę należności 
w przypadku fiaska inwestycji. 

Niezależnie od rodzaju gwarancji, wygasa ona 
w  momencie przeniesienia na nabywcę prawa 
własności do mieszkania lub domu. 
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DEWELOPERSKI FUNDUSZ GWARANCYJNY

Nową instytucją mającą chronić klientów dewe-
loperów jest Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, 
który ma funkcjonować podobnie do działają-
cego na polskim rynku Turystycznego Funduszu 
Gwarancyjnego obsługiwanego przez Ubezpie-
czeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Głównym zadaniem Funduszu Deweloperskie-
go będzie zabezpieczenie nabywców nierucho-
mości z rynku pierwotnego przed częściową lub 
całkowitą utratą pieniędzy wpłaconych w trakcie 
trwania budowy. 

Zgodnie z  założeniami Fundusz Deweloperski 
zwróci klientowi firmy deweloperskiej wpłacone 
przez niego środki między innymi wtedy, gdy: 

• odstąpi on od umowy deweloperskiej 
w przewidzianych przypadkach, a deweloper 
nie zwróci nabywcy wpłaconych pieniędzy;

• deweloper lub bank prowadzący 
mieszkaniowy rachunek powierniczy upadnie, 
a inwestycja nie będzie kontynuowana;

• syndyk odstąpi od umowy 
zawartej z klientem.

Aby móc realizować swoje zadania, Deweloper-
ski Fundusz Gwarancyjny będzie gromadził środ-
ki, które jak przewiduje ustawa deweloperska, 
będą pochodzić między innymi ze składek od-
prowadzanych przez deweloperów. 

Składki te będą naliczane od wpłat dokonywa-
nych przez nabywców na poczet ceny – przy 
czym wprowadzono maksymalną wysokość 
stawki procentowej: 1% w  przypadku otwartego 
i 0,1% w przypadku zamkniętego mieszkaniowego 
rachunku powierniczego. Kwoty odprowadza-
ne przez deweloperów na Deweloperski Fundusz 
Gwarancyjny są bezzwrotne. 

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny jest kolejną 
formą ochrony klientów deweloperów przewi-
dzianą głównie w sytuacji, gdy wyżej omówione 
środki ochrony zawiodą. Inwestycje realizowane 
na rynku pierwotnym, zwłaszcza te, w  których 
sprzedaż mieszkań rozpoczyna się w  momen-
cie podjęcia pierwszych prac budowlanych, 
obarczone są dużym ryzykiem. Wszelkie środki 
ochrony nabywców mają to ryzyko skutecznie 
niwelować. 

Należy pamiętać, że deweloperzy będą mogli 
stosować stare zasady sprzedaży mieszkań i nie 
odprowadzać składek na Deweloperski Fundusz 
Gwarancyjny dla przedsięwzięć, które zostały 
wprowadzone do sprzedaży przed 1 lipca 2022 roku. 

PORADA

Według Polskiego Związku Firm Deweloper-
skich nałożone na deweloperów obowiązki 
mogą doprowadzić do wzrostu kosztu budowy 
mieszkań o 2%.
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O jakich kwotach trzeba będzie pamiętać, by do-
datkowe wydatki nie okazały się nieprzyjemną 
niespodzianką? 

PODATEK VAT 

Wyliczanie dodatkowych opłat przy kupnie 
mieszkania od dewelopera zacznijmy od obcią-
żenia, które poczujemy najmniej dotkliwie – czyli 
zawartym w cenie sprzedaży podatku VAT. 

Cena ustalana przez dewelopera jest ceną brut-
to, a  więc uwzględnia już stawkę podatku. Przy 
planowaniu budżetu warto o tym pamiętać (i za-
chować czujne oko na wypadek, gdyby inwestor 
kusił niskimi cenami netto), choć jako kupujący 
nie odczujemy jego wagi tak, jak w przypadku ko-
lejnych dodatkowych opłat.

OPŁATY NOTARIALNE PRZY ZAKUPIE MIESZKANIA 

Kupno lokalu mieszkalnego to transakcja, która 
wymaga zachowania formy aktu notarialnego. 
Dodatkowe opłaty przy kupnie mieszkania od de-
welopera wiążą się więc przede wszystkim z wy-
nagrodzeniem notariusza. 

MAKSYMALNE STAWKI

Wysokość stawek obliczana jest na podstawie 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z  dnia 
28 czerwca 2004 roku. Koszty pracy notariusza 
związane są z  wysokością ceny, za którą kupu-

Cena to nie wszystko, 
czyli dodatkowe opłaty 
przy kupnie mieszkania 
od dewelopera 
Dodatkowe opłaty przy kupnie mieszkania od 
dewelopera obejmują przede wszystkim koszty 
przygotowania niezbędnej dokumentacji. 
Przygotowując się do zakupu nowych 
czterech kątów, oprócz wyliczeń związanych 
z kredytem, koniecznie uwzględnijmy więc 
również koszty pracy notariusza.

PORADA

Kupno nowego mieszkania lub domu bezpo-
średnio od dewelopera podlega opodatko-
waniu według stawki obniżonej w  wysokości 
8%. By tak się stało, zgodnie z  założeniami 
społecznego programu mieszkaniowego 
metraż naszego nowego lokalu nie może 
jednak przekroczyć 150 m kw. dla mieszkań 
i  apartamentów lub 300 m kw. dla domów 
jednorodzinnych. 
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Sporządzenie aktów notarialnych dokumentują-
cych niezbędne formalności związane z kupnem 
mieszkania (a  więc umowę deweloperską oraz 
umowę ustanowienia odrębnej własności loka-
lu mieszkalnego i  jej przeniesienia na nabyw-
cę) objęte jest stawką 50%. Za pracę notariusza 
w  tym zakresie zapłacimy więc maksymalnie 
połowę wymienionych wyżej kwot, ale do nich 
należy doliczyć podatek VAT 23%. 

jemy mieszkanie – im wyższa, tym więcej trzeba 
będzie zapłacić.

Maksymalne stawki wynoszą:

• przy cenie zakupu mieszkania 
do 3 tys. zł – 100 zł; 

• między 3 a 10 tys. zł – 100 zł + 3% 
od nadwyżki powyżej 3 tys. zł; 

• między 10 a 30 tys. zł – 310 zł + 2% 
od nadwyżki powyżej 10 tys. zł; 

• między 30 a 60 tys. zł – 710 zł + 1% 
od nadwyżki powyżej 30 tys. zł; 

• między 60 tys. zł a 1 mln zł – 1010 zł  
+ 0,4% od nadwyżki powyżej 60 tys. zł; 

• między 1 a 2 mln zł – 4770 zł + 0,2% 
od nadwyżki powyżej 1 mln zł; 

• powyżej 2 mln zł – 6770 zł + 0,25% 
od nadwyżki powyżej 2 mln zł 
(jednak nie więcej niż 10 tys. zł). 

KOSZTY SPORZĄDZENIA WYPISÓW

Oprócz samych aktów notarialnych konieczne 
będą również ich wypisy. Maksymalna stawka za 
ich sporządzenie wynosi 6 zł + 23% VAT za każ-
dą stronę. Ponadto poniesiemy wynagrodzenie 
notariusza za złożenie wniosku do ksiąg wie-
czystych zarówno przy umowie deweloperskiej 
jak i  przenoszącej własność w  wysokości 200 zł  
+ 23% VAT.

Większość deweloperów współpracuje z jednym 
wybranym przez siebie notariuszem i  z  reguły 
ma z nim ustalone niższe stawki wynagrodzenia. 
Ponadto zgodnie z  ustawą deweloperską przy 
umowie deweloperskiej połowę kosztów jej za-
warcia ma ponieść deweloper. 

OPŁATY SĄDOWE 

Dodatkowe opłaty przy kupnie mieszkania od 
dewelopera wiążą się również m.in. z  koniecz-
nością założenia księgi wieczystej oraz wpisem 
roszczeń w związku z  zawarciem umowy dewe-
loperskiej i  prawa własności. Opłaty sądowe są 
stałe, a ich wysokość określa ustawa o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych. 

Jakie koszty będziemy musieli ponieść? 

• 100 zł – za założenie księgi wieczystej; 

• 200 zł – za wpis prawa własności 
do księgi wieczystej; 

• od 100 zł do 199 zł – jeżeli nabywamy udział 
w nieruchomości (opłata jest proporcjonalna 
do wysokości udziału nie mniejsza jednak niż 
100 zł); 

• 150 zł – za wpis do księgi wieczystej roszczenia 
z umowy deweloperskiej; 

• 75 zł – za wykreślenie roszczenia z  umowy 
deweloperskiej po zawarciu umowy sprzedaży. 
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Jak obie procedury wyglądają w  praktyce, we-
dług jakich przepisów powinny przebiegać i  na 
co zwrócić szczególną uwagę? Krok po kroku wy-
jaśniamy, co czeka Cię tuż przed tym, gdy w koń-
cu otrzymasz klucze do nowego mieszkania. 

ODBIÓR MIESZKANIA OD DEWELOPERA 
– KROK PO KROKU 

Zgodnie z tzw. ustawą deweloperską odbiór lokalu 
musi nastąpić po zawiadomieniu o zakończeniu 
budowy. Jeśli nie ma sprzeciwu ze strony orga-
nów nadzoru budowlanego, a inwestor otrzymał 
pozwolenie na użytkowanie, przyszli mieszkańcy 
otrzymują stosowne powiadomienie wraz z za-
proszeniem na odbiór nowych mieszkań. 

Przeniesienie na nabywcę prawa własności do 
mieszkania poprzedzone jest odbiorem loka-
lu przez nabywcę. Odbiór ten może nastąpić po 
uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie i wyłącznie w obecności nabywcy. 

Ze zdarzenia sporządza się protokół, do którego Ty 
jako nabywca możesz zgłosić wady lokalu miesz-
kalnego albo domu, dlatego niezwykle przydatny 
w trakcie oględzin będzie projekt budowlany. 

Na odbiór mieszkania od dewelopera możesz 
przyjść z inspektorem nadzoru budowlanego 
lub innym specjalistą z odpowiednimi kwalifika-
cjami, który pomoże Ci wychwycić nawet naj-
drobniejsze wady. Z czasem mogą one bowiem 
urosnąć do problematycznych rozmiarów. Jeśli 
jednak zdecydujesz się na samodzielny odbiór, 
nie zapomnij o dokumentacji, poziomicy, kątow-
niku czy miarce budowlanej.

Wszelkiego rodzaju rozbieżności między stanem 
faktycznym a projektem i dokumentacją należy 
niezwłocznie zgłaszać. Deweloper będzie zobowią-
zany odnieść się do zasygnalizowanych usterek. 

Odbiór mieszkania od 
dewelopera i przeniesienie 
własności
Gdy budynek jest już ukończony, inwestor rozpoczyna 
procedurę przekazywania lokali ich nowym właścicielom 
zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie deweloperskiej. 
Najpierw nabywcy dokonują odbioru mieszkania od 
dewelopera, sprawdzając jego wykonanie i starannie 
porównując zgodność z projektem i schematami 
instalacji. Tuż po tym następuje przeniesienie własności 
– podpisanie umowy sprzedaży i uzyskanie przez 
przyszłych mieszkańców pełnych praw do lokalu.
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W protokole zapisuje się odmowę dokonania od-
bioru przez nabywcę, gdy ten dostrzeże istotną 
wadę lokalu. 

PROTOKÓŁ I USUWANIE USTEREK 

Po wykonaniu odbioru sporządzony zostanie 
protokół zdawczo-odbiorczy. To właśnie w  nim 
możesz zawrzeć wszelkie ewentualne wady 
i usterki wykryte podczas oględzin. 

Najpóźniej 14 dni od dnia podpisania protokołu 
deweloper jest zobowiązany doręczyć Ci oświad-
czenie, w  którym uzna lub odmówi uznania wad 
oraz uzasadni swoją decyzję. Każda uznana wada 
powinna być usunięta w przeciągu 30 dni od dnia 
podpisania protokołu. Jeżeli tak się nie stanie (lub 
usterki wciąż będą obecne), inwestor powinien 

Nie spiesz się – drobiazgowe oględziny nowego loka-
lu mogą zająć trochę czasu. Odbierając mieszkanie w sta-
nie deweloperskim, zwróć uwagę przede wszystkim na:

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PODCZAS 
ODBIORU MIESZKANIA? 

wskazać inny termin i uzasadnić swoje opóźnienie. 

ZAKOŃCZENIE ODBIORU 

Po zakończeniu odbioru otrzymasz klucze do 
mieszkania. Od tego czasu lokal jest w  Twoim 
posiadaniu, a  deweloper może do niego wejść 
tylko za Twoją zgodą. Zanim jednak zaczniesz 
cieszyć się swoim nowym M, konieczna będzie 
jeszcze jedna procedura... 

PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI MIESZKANIA 

W  świetle prawa właścicielem lub właściciel-
ką mieszkania staniesz się dopiero po podpisa-
niu umowy sprzedaży, na podstawie której de-
weloper wyodrębni własność lokalu i  przeniesie 
ją na Ciebie.

prawidłowe osadzenie okien i parapetów; 

równe wykończenie ścian i podłóg; 

pęknięcia na powierzchniach 
ścian i podłóg; 

bezproblemowe otwieranie 
i zamykanie drzwi; 

prawidłowe umieszczenie skrzydeł 
drzwiowych (tak, by zmieściły się 
pod nimi płytki lub panele); 

doprowadzenie mediów; 

dostępność odpływów; 

wszelkie atesty (np. drzwi 
antywłamaniowych); 

prawidłowe działanie wentylacji; 

dodatkowe pomieszczenia i udogodnienia 
(np. miejsce w garażu, komórka). 
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CO POWINNO ZNALEŹĆ SIĘ W UMOWIE 
SPRZEDAŻY MIESZKANIA? 

Do umowy sprzedaży mieszkania powinien być 
dołączony również wniosek do sądu o założenie 
księgi wieczystej dla Twojego mieszkania i  do-
konanie wszelkich niezbędnych wpisów, które 
są niezbędne do prawidłowego wyodrębnienia 
i przeniesienia prawa własności. 

PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI 
A WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 

W  momencie, w  którym deweloper wyodręb-
ni i  przeniesie prawo własności do pierwsze-
go lokalu powstaje wspólnota mieszkaniowa. 
Jej pierwszymi członkami stają się właściciel 
mieszkania oraz deweloper (który pozostaje 
właścicielem wszystkich pozostałych mieszkań  
do momentu przekazania ich innym nabywcom). 

Udział dewelopera we wspólnocie mieszka-
niowej zmniejsza się z  każdym kolejnym prze-
niesieniem własności mieszkania w  budynku 
i przekazaniem go nabywcy. W momencie, gdy 

PORADA

Dokument w  formie aktu notarialnego powi-
nien zawierać między innymi:

• postanowienia świadczące 
o dopełnieniu uzgodnień zawartych 
w umowie deweloperskiej; 

• opis stanu prawnego przedmiotu umowy; 

• opis dokumentów koniecznych do 
ustanowienia odrębnej własności lokalu; 

• rozliczenie wszelkich kwot wnoszonych 
przez Ciebie na etapie budowy; 

• ustalenia dotyczące rękojmi 
lub gwarancji; 

• zasady określające korzystanie 
z nieruchomości wspólnej.

ostatni lokator odbierze swoje mieszkanie, in-
westor zupełnie przestaje być współwłaścicie-
lem budynku i członkiem wspólnoty.
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Jeśli więc w  swoim nowym M natkniesz się na 
wady i usterki, które pojawiły się już po odbiorze 
mieszkania, możesz zażądać ich usunięcia. Do-
tyczy to m.in. takich problemów, jak nieszczelne 
okna, grzyb na ścianach czy wszelkie pęknięcia 
lub niedoróbki.  

ZGŁOŚ PROBLEMY I CZEKAJ NA NAPRAWĘ 

Dobrym pomysłem będzie również sporządzenie 
protokołu, w którym szczegółowo zostaną opisa-
ne wszelkie usterki. Pamiętaj jednak, że podczas  

Odpowiedzialność 
dewelopera za 
wady budynku
Odpowiedzialność dewelopera za wady budynku wynika 
z określonej w Kodeksie Cywilnym rękojmi. Zobowiązuje 
ona inwestora (jako sprzedającego mieszkanie) do 
usunięcia wszelkich wad fizycznych wykrytych przez 
właściciela. Okres jej trwania obejmuje pięć lat od 
dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 

PORADA

Aby dopilnować, żeby deweloper usunął 

wykryte przez Ciebie wady i usterki, najpierw 

musisz go o  nich bezpośrednio poinformo-

wać. Konieczne będzie więc sporządzenie 

pisma, w  którym opiszesz wszystkie niepra-

widłowości i  zażądasz ich usunięcia. Jeśli to 

możliwe, wykonaj zdjęcia usterek. Możesz 

również zlecić wykonanie ekspertyzy i popro-

sić rzeczoznawcę o wycenę wad. 
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ DEWELOPERA ZA 
WADY NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ 

Problemy możesz zgłosić samodzielnie także 
wtedy, gdy zauważysz usterki i niedoróbki np. na 
klatce schodowej, elewacji czy dachu budynku. 
W takim przypadku również będzie Cię obowią-
zywał pięcioletni okres rękojmi. 

Wszelkie nieprawidłowości w  obrębie nierucho-
mości wspólnych muszą być zgłaszane przez 
właścicieli mieszkań, a  nie wspólnotę. To nie 
ona jest stroną umów zawartych między sprze-
dającym a  kupującymi. W  przypadku rażących 
nieprawidłowości i  bezczynności dewelopera 
wspólnota mieszkaniowa może złożyć pozew tyl-
ko wtedy, gdy mieszkańcy scedują na nią swoje 
roszczenia.

PORADA

Jeśli jesteś właścicielem lub właścicielką 
wadliwego mieszkania, rękojmia uprawnia 
Cię do: 

• żądania usunięcia wad i usterek; 

• odstąpienia od umowy – tylko 
wtedy, gdy sprzedawca nie usunął 
wad krótko po zawiadomieniu;

• żądania obniżenia ceny mieszkania – 
o wycenioną przez rzeczoznawcę wartość 
odpowiednią dla istniejących wad. 

protokołowania wad powinien być obecny nie 
tylko przedstawiciel dewelopera, ale również 
członek wspólnoty mieszkaniowej lub zarządca 
nieruchomości. 

Pismo wyślij listem poleconym za potwierdze-
niem odbioru. Pamiętaj, by zachować potwier-
dzenie nadania i dopilnuj, by nigdzie się nie zgu-
biło – w razie jakichkolwiek przeszkód będzie ono 
stanowiło niezbity dowód, że deweloper otrzy-
mał od Ciebie informację o wadach mieszkania. 
Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie usu-
nąć wszelkie wady i usterki. W przeciwnym razie 
możesz rozwiązać problem na drodze sądowej 
lub skorzystać z  innych uprawnień, jakie daje Ci 
rękojmia.

JAKIE UPRAWNIENIA DAJE 
NABYWCY RĘKOJMIA? 

Odpowiedzialność dewelopera za wady budyn-
ku z  tytułu rękojmi obowiązuje przez pięć lat od 
dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorcze-
go. Nie dotyczy to usterek podstępnie zatajonych 
przez dewelopera.
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Jednak podzielone opinie to nie jedyny problem 
zamkniętych osiedli. Kupujący dom lub mieszka-
nie w odgrodzonych kompleksach mogą natknąć 
się na przeszkody prawne, które mogą znacznie 
utrudnić sprawne podejmowanie decyzji doty-
czących zagospodarowania wspólnego terenu. 

ZAMKNIĘTE OSIEDLA A STRUKTURA WSPÓLNOTY 

Jedną z  najbardziej powszechnych bolączek 
współczesnych zamkniętych osiedli jest struk-
tura własnościowa. Kompleksy złożone z  kilku 
lub kilkunastu budynków wielorodzinnych często 
dzielone są na wiele odrębnych wspólnot miesz-
kaniowych – każda w innym budynku. 

Takie rozwiązanie sprawia, że otaczająca domy 
i  mieszkania przestrzeń wspólna (drogi, alejki, 
parkingi, place zabaw, systemy bezpieczeństwa 
itp.) w praktyce staje się niemal bezpańska. Choć 
wszyscy z niej korzystają, nikt nie musi brać za nią 
odpowiedzialności – tereny nie są bowiem czę-
ścią żadnej ze wspólnot, a jedynie dzieloną w czę-
ściach ułamkowych współwłasnością wszystkich 
mieszkańców. To często nawet kilkaset osób! 

CHASZCZE I PUSTA STRÓŻÓWKA 

To prosta droga do decyzyjnego paraliżu. Gdy 
żadna ze wspólnot nie może zarządzać prze-
strzenią wokół budynków (ani samodzielnie, 

Zamknięte osiedla 
i problemy z zarządzaniem 
wspólną przestrzenią
Osiedla zamknięte od lat budzą kontrowersje.  
Dla jednych stanowią gwarancję bezpieczeństwa 
oraz synonim luksusu i prestiżu, podczas gdy 
inni widzą w nich zaburzającą miejski ład 
i ograniczającą przestrzeń publiczną odgrodzoną 
fortecę pełną urbanistycznych absurdów. 
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ani jako współwłasność we współpracy z  inny 
mi wspólnotami), zastosowanie mają jedynie 
przepisy kodeksu cywilnego. Nikt nie jest więc 
prawnie zobowiązany do dbania o zieleń czy po-
krywania comiesięcznych kosztów związanych 
z  obsługą monitoringu, a  jakakolwiek uchwała 
ustalająca zaliczki na poczet dbania o przestrzeń 
wspólną może być uchylona przez sąd. 

Łatwo się więc domyślić, do czego z  czasem 
może doprowadzić taka sytuacja. Zaniedba-
na zieleń, wyłączony monitoring czy opuszczo-
na stróżówka leżą daleko od pojęć „luksus” czy 
„bezpieczeństwo”. Bez sprawnego zarządzania 
terenami wspólnymi osiedle traci swój zamknię-
ty charakter, a mieszkańcy coś, za co zapłacili – 
koszt wszelkich osiedlowych udogodnień dewe-
loper wliczył przecież w cenę mieszkania. 

W DOMACH JESZCZE GORZEJ 

Mieszkańcy zamkniętych osiedli domów jedno-
rodzinnych muszą radzić sobie z jeszcze bardziej 
zagmatwaną sytuacją. Choć w  ofercie dewe-
lopera kompleks tego typu może być nazwany 
„osiedlem”, w  świetle prawa to tylko pojedyn-
cze działki, które stanowią odrębną własność 
poszczególnych nabywców. Drogi dojazdowe, 
zieleń i  ogrodzenia leżą z  kolei na... osobnych, 
niezabudowanych działkach, które stanowią 
współwłasność mieszkańców. 

Taka hybryda nie może stanowić wspólnoty 
mieszkaniowej. Podstawą do jej założenia jest 
bowiem wyodrębnienie lokali mieszkalnych, 
a przecież domy jednorodzinne nimi nie są. 

Każdy z  właścicieli odrębnie płaci więc za rozli-
czenie mediów, pielęgnację zieleni oraz remon-
ty i  naprawę usterek. Na zamkniętym osiedlu 
domów brak jest zarządu, który ustalałby za-
sady gospodarowania terenami wspólnymi. By 
sprawnie zarządzać ogólnodostępną przestrze-
nią, mieszkańcy muszą tworzyć osobne pod-
mioty prawne (np. stowarzyszenia właścicieli 
domów), w których wspólnie podejmują decyzję 
i pokrywają wszelkie niezbędne koszty.

JAKIE ROZWIĄZANIA DLA 
ZAMKNIĘTYCH OSIEDLI? 

Paraliżującą sytuację zamkniętych osiedli mogą 
rozwiązać deweloperzy, wyodrębniając na ca-
łym terenie swojej inwestycji tylko jedną wspól-
notę, którą tworzyć będą wszyscy mieszkańcy. 
Jej zarząd stanowiłby więc zarząd całego osie-
dla. Tylko wtedy trawniki, parkingi, alejki i  place 
zabaw mogą być częścią nieruchomości wspól-
nej, a  koszt ich pielęgnacji i  utrzymania byłby 
dzielony zgodnie z  wielkością udziałów związa-
nych z lokalami. 

Zadanie dbania o  wspólną przestrzeń byłoby 
dodatkowo ułatwione, gdyby wszelkie opłaty 
związane z obsługą infrastruktury towarzyszącej 
były zaliczane do kosztów zarządu, egzekwowa-
nych od każdego z mieszkańców.

PORADA

Zanim zdecydujesz się na zakup domu lub 
mieszkania na zamkniętym osiedlu, dokład-
nie zbadaj strukturę prawną, na jakiej zostało 
stworzone. W  przeciwnym razie słowa „bez-
pieczeństwo”, „luksus” i „przyjazna przestrzeń” 
po czasie mogą stać się jedynie hasłami 
w folderze reklamowym.
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Kupując miejsce postojowe w garażu podziem-
nym, płacimy za kawałek ziemi, którego granice 
wytycza narysowana linia. W świetle prawa taka 
transakcja rodzi pewne niejasności. 

MÓJ JEST TEN KAWAŁEK… NO WŁAŚNIE, CZEGO? 

Jak traktować miejsce postojowe w garażu pod-
ziemnym? Nie jest ono w  końcu samodzielnym 
lokalem, do którego możemy uzyskać prawo wła-
sności. Zgodnie z art. 2 ust. 2. ustawy o własności 
lokali możemy tak nazwać wyłącznie izbę lub zespół 
izb wydzielony trwałymi ścianami. Takich miejsc, 
wyodrębnionych od pozostałych lokali i nierucho-
mości wspólnej, nie buduje oczywiście nikt. 

Zgodnie z powyższą ustawą nie można go rów-
nież nazwać osobną nieruchomością, która sta-
nowiłaby przedmiot własności. Pole wytyczone 
białą linią na pewno nie jest też pomieszczeniem 
przynależnym, gdyż… w  ogóle nie jest ono po-

mieszczeniem. Jak więc prawidłowo uregulować 
kwestie prawne związane ze sprzedażą miejsc 
parkingowych w garażu podziemnym?

MIEJSCE POSTOJOWE W GARAŻU 
PODZIEMNYM – ROZWIĄZANIA PRAWNE

Powyższe problemy i niejasności można rozwią-
zać na dwa sposoby. Pierwszy z nich zakłada wy-
odrębnienie garażu w  budynku jako osobnego 
i samodzielnego lokalu niemieszkalnego. Miesz-
kańcy, którzy chcieliby korzystać z miejsc parkin-
gowych, mogą wykupić udziały w takim garażu, 
zgodnie z  przepisami dotyczącymi współwła-
sności nieruchomości. Udział w odrębnym lokalu, 
niezależnym od kupowanego mieszkania, może 
być samodzielnym przedmiotem transakcji. 

Podobnie jak w przypadku ogródków przylegają-
cych do mieszkań na parterze, deweloper może 
również przekazać prawo do miejsca postojowego,  

Miejsce postojowe 
w garażu podziemnym 
– co musisz wiedzieć?
Ogromna większość inwestycji mieszkaniowych 
w dużych miastach przewiduje budowę parkingu, 
na który poświęcona jest niemal cała kondygnacja 
podziemna. Korzystają na tym wszyscy – mieszkańcy 
nie muszą codziennie szukać miejsca na zaparkowanie 
pojazdu, a schowany pod ziemią samochód 
nie zajmuje – i tak już zatłoczonej – publicznej 
przestrzeni ulic i chodników i nie powoduje utrudnień 
w komunikacji w mieście lub wewnątrz osiedla. 



ZAKUP MIESZKANIA OD DEWELOPERA - KOMPLETNY PORADNIK

28WWW.NOWEINWESTYCJE.PL

ustanawiając służebność (w tym przypadku słu-
żebność do parkowania pojazdu) lub sporzą-
dzając umowę, w której określi warunki korzysta-
nia z części nieruchomości wspólnej. 

Niektórzy inwestorzy oferują również możliwość 
wynajęcia jednego lub kilku miejsc parkingo-
wych. Miesięczny koszt najmu wynosi od 100 
do 300 zł, ale ceny różnią się w  zależności od 
dewelopera. 

CO WARTO SPRAWDZIĆ PRZED WYKUPIENIEM 
MIEJSCA PARKINGOWEGO? 

A  skoro już o  pieniądzach mowa, warto do-
kładnie przeanalizować cenę mieszkania. Cena 
miejsca postojowego może (ale nie musi) być 
częścią ceny ofertowej. Podziemny parking czę-
sto kosztuje niemało, dlatego dokładnie przyj-
rzyj się ofercie, by nie dać się zaskoczyć drogim 
„dodatkom”.

Dokładnie prześledź również treść umowy de-
weloperskiej – szczególnie, jeśli wcale nie chcesz 
kupować miejsca parkingowego. Może być ono 
bowiem obligatoryjną częścią zakupu mieszka-
nia. Taka transakcja jest zgodna z prawem, dla-
tego uważaj, by inwestor nie naciągnął Cię na 
coś, czego zupełnie nie potrzebujesz.

PORADA

Przed podjęciem decyzji o kupnie mieszkania 
koniecznie sprawdź, jakie regulacje prawne 
dotyczące miejsc parkingowych stosuje 
deweloper. Unikniesz w ten sposób niejasno-
ści i  niepotrzebnych problemów i  będziesz 
mieć pewność, że nikt nie zabierze Ci tego, za 
co zapłacisz. 
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Dodatkowe kilkanaście metrów kwadratowych 
przylegające do lokalu stworzyło jednak problem 
– kto posiada prawo własności do przydomowe-
go ogródka? Sprawdźmy, jak z tą zagwozdką ra-
dzą sobie deweloperzy i mieszkańcy. 

WYODRĘBNIENIE OGRÓDKA 
Z NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ 

Wydzielenie takiej osobnej, sąsiadującej z budyn-
kiem działki wymaga jednak podziału geodezyj-
nego. Z różnych przyczyn nie zawsze jest to moż-
liwe, dlatego deweloperzy często stosują inne 
rozwiązania: ustanawiają służebność gruntową  

(czyli prawo do korzystania z konkretnego frag-
mentu działki) lub podpisują z  nabywcą sto-
sowną umowę, która umożliwia im użytkowanie 
ogródka. Sama działka wciąż pozostaje jednak 
częścią wspólnej nieruchomości.

OGRÓDKI NA PARTERZE 
A WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 

Wyodrębnienie działki z  ogródkiem i  przenie-
sienie własności na właściciela lokalu powodu-
je oczywiście, że wspólnota mieszkaniowa nie 
może ustanawiać warunków gospodarowania 
takim skrawkiem zieleni. 

Wspólnota mieszkaniowa osiedla lub budynku 
wielorodzinnego może jednak zareagować, gdy 
mieszkańcy samowolnie zajmą wspólny grunt 
i  stworzą na nim ogródek. Bez jej zgody takie 
działanie będzie bezprawne – wspólnota może 
więc zażądać przywrócenia takiego fragmentu 
działki do pierwotnego stanu. Innym rozwiąza-
niem jest naliczenie dodatkowego czynszu, któ-
ry wspólnota może egzekwować od właścicie-
la mieszkania na parterze (zgodnie z  uchwałą 
Sądu Najwyższego z  19.06.2007 roku sygn. akt III 
CZP 59/07). 

Ogródki przy mieszkaniach 
na parterze – kto posiada 
prawo własności?
Kawałek zieleni tuż przy balkonie to udogodnienie, na które 
mogą liczyć nabywcy mieszkań na parterze. Deweloperzy 
przygotowali dla nich miejsce, które sprawdzi się np. na 
niewielką grządkę warzywną, miejsce relaksu w ciepłe dni 
lub pole do pierwszych ogrodniczych eksperymentów.

PORADA

Najbardziej skutecznym rozwiązaniem jest 

oddzielenie ogródka od nieruchomości 

wspólnej (należącej do wszystkich mieszkań-

ców osiedla) i wyodrębnienie osobnej działki 

geodezyjnej. Dzięki temu można następnie 

przenieść prawo własności do takiego gruntu 

bezpośrednio na właściciela mieszkania na 

parterze – zarówno przed, jak i  po zakupie 

lokalu. 
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WYGOSPODAROWANIE OGRÓDKA – JAK 
UZYSKAĆ ZGODĘ WSPÓLNOTY? 

Właściciele mieszkań na parterze mogą złożyć 
we wspólnocie mieszkaniowej wniosek z  proś-
bą o  zgodę na zajęcie części wspólnego tere-
nu i wygospodarowanie ogródka. W ten sposób 
mogą uniknąć niepotrzebnej samowoli i proce-
sów sądowych, jeśli wcześniej nie ustalili innych 
rozwiązań z deweloperem. 

Oprócz wyrażenia zgody (nieodpłatnej lub od-
płatnej, np. w formie comiesięcznego czynszu za 
użytkowanie terenu) wspólnota powinna rów-
nież ustanowić regulamin, w  którym przedsta-
wi mieszkańcom wyraźne zasady korzystania 
z  przydomowych ogródków. Najwygodniej bę-
dzie stworzyć taki zestaw reguł, który ułatwi za-
wieranie podobnych umów w przyszłości również  

innym mieszkańcom pragnącym własnej na-
miastki ogrodu. 

Jak przygotować się na problemy z  ogródkami 
na parterze? Kupujący mieszkanie na osiedlach, 
na których możliwe jest ich wygospodarowanie, 
powinni zapoznać się z  zasadami ustalonymi 
przez dewelopera lub postanowieniami wspól-
noty mieszkaniowej jeszcze przed podpisaniem 
umowy. Ci, którzy już posiadają lokal na parte-
rze, mogą porozmawiać z  zarządem wspólnoty 
– własne miejsce na uprawę świeżych warzyw 
na pewno jest warte wysiłku!
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Tylko
aktualne oferty
deweloperów

Inteligentny system
rekomendacji
dopasuje oferty
do Twoich potrzeb

www.noweinwestycje.pl

Znajdź wymarzone 
mieszkanie lub dom 
z rynku pierwotnego
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