
Na co zwracać uwagę przy 
zakupie mieszkania lub domu od 
dewelopera – porady prawne? 

http://www.bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/
http://www.bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/


BezpiecznyZakupNieruchomosci.pl 
Pomagamy osobom i firmom kupującym nieruchomości w całej Polsce. 

  
Nasz zespół to doświadczeni specjaliści o komplementarnej wiedzy. 

 
Bezpieczeństwo to spokój – wiemy jak je Tobie zapewnić. 

PRAWO            TECHNIKA  FINANSE 
 

http://www.bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/
http://www.bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/
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CZY NIERUCHOMOŚĆ TO BEZPIECZNA INWESTYCJA?  

W powszechnej opinii tak…  

Co jednak w sytuacji kiedy deweloper ogłosi upadłość, 
albo nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny, czy 

w końcu posiada istotne wady techniczne? 

http://www.bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/
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SPRAWDZENIE 
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BADANIE KSIĘGI 
WIECZYSTEJ 

SPRAWDZENIE KWESTII 
TECHNICZNYCH 
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DEWELOPERSKIEJ LUB 

PRZEDWSTĘPNEJ 
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 UMOWY SPRZEDAŻY 

7 KROKÓW BEZPIECZNEGO  
ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI NA 

RYNKU PIERWOTNYM 

bezpieczny 
zakup 

nieruchomosci.
pl 

http://www.bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/


ANALIZA SYTUACJI PRAWNO-
FINANSOWEJ DEWELOPERA 



WERYFIKACJA KRS LUB CEIDG 

Zakup domu czy mieszkania na rynku pierwotnym wymaga sprawdzenia 
sytuacji prawnej dewelopera. 
  
Pamiętajmy, że deweloperzy - nawet Ci o znanej marce, poszczególne 
inwestycje realizują najczęściej poprzez Spółki celowe. Właśnie dlatego 
weryfikacja powinna obejmować zarówno spółkę matkę, jak i spółkę 
celową. 



WERYFIKACJA KRS LUB CEIDG 

Podstawowe informacje znajdziemy w Krajowym Rejestrze Sądowym 
(KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
(CEiDG). Po tej weryfikacji dowiemy się m.in. czy oprócz zweryfikowania 
spółki realizującej inwestycję konieczne jest również zweryfikowanie 
spółki matki. 



SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

Podstawowym dokumentem pozwalającym na ocenę sytuacji finansowej dewelopera jest 
sprawozdanie finansowe. Sprawdzeniu powinny podlegać sprawozdania za okres co 
najmniej dwóch ostatnich lat.  

Powyższa weryfikacja jest ważna, ale jeszcze nie wystarczająca. Konieczne jest mimo 
wszystko sprawdzenie sposobu w jaki deweloper zabezpiecza środki wpłacane przez 
nabywców nieruchomości. Zgodnie z „ustawą deweloperską” ma 4 możliwe rozwiązania: 
rachunek powierniczy zamknięty, rachunek powierniczy otwarty z gwarancją bankową, 
rachunek powierniczy otwarty z gwarancją ubezpieczeniową, rachunek powierniczy 
otwarty. 



SPOSÓB ZABEZPIECZENIA 
WPŁACANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 
Warto pamiętać, że najlepszym rozwiązaniem jest uzyskanie  od 
dewelopera gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na wypadek 
upadłości dewelopera lub odstąpienia przez nabywcę od umowy z uwagi 
na nie przeniesienie własności w terminie określonym w umowie.  
 
Jeżeli już deweloper zdecydował się na takie rozwiązanie należy 
zapoznać się z jej treścią. 



ZGODA BANKU NA ZWOLNIENIE 
OBCIĄŻEŃ HIPOTECZNYCH 
Warto również sprawdzić potencjalne warunki na jakich bank 
finansujący inwestycję będzie udzielał zgody na sprzedaż domu, albo na 
ustanowienie odrębnej własności lokalu  bez obciążeń hipotecznych.  
 
Warto również sprawdzić, czy deweloper, będący spółką prawa 
handlowego, posiada wszystkie niezbędne zgody korporacyjne 
na sprzedaż domów. 



ANALIZA SYTUACJI PRAWNO-
FINANSOWEJ DEWELOPERA 

1 

2 

3 

Sprawdzenia informacji zawartych w KRS 
lub CEiDG 

Sprawdzenia sprawozdań finansowych za okres 
ostatnich dwóch lat 

Sprawdzenia sposobu zabezpieczenia przez 
dewelopera wpłacanych środków przez 
nabywców – zgodnie z „ustawą deweloperską” 

4 

5 

Sprawdzenia zgody banku finansującego inwestycję 
na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej 

Weryfikacji zgód korporacyjnych dewelopera 
na sprzedaż domu 



SPRAWDZENIE STATUSU 
PRAWNEGO INWESTYCJI 



MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 
Dalsze sprawdzenie powinno obejmować zweryfikowanie formalno-prawne całej 
inwestycji, w ramach której budowane jest nasze potencjalne mieszkanie lub dom.  
 
Niezbędne jest zatem sprawdzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego, co pozwoli nam na sprawdzenie przede wszystkim najbliższego 
otoczenia nieruchomości. W sytuacji kiedy nie ma MPZP należy sprawdzić studium 
uwarunkowań i kierunków zabudowy. 



WYPIS I WYRYS Z REJESTRU GRUNTÓW, 
POZWOLENIE NA BUDOWĘ 
Należyta staranność wymaga zweryfikowania wypisu i wyrysu z rejestru 
gruntów dla działek, na których znajduje się inwestycja. Niezbędne jest 
również sprawdzenie pod względem formalno-prawnym pozwolenia 
na budowę lub pozwolenia na użytkowanie, a w przypadku mieszkań 
także wypisu z kartoteki lokali i zaświadczenia o samodzielności lokalu. 



STATUS PRAWNY NIERUCHOMOŚCI 
GRUNTOWEJ I GARAŻY 
W przypadku zakupu mieszkania lub domu konieczne jest również sprawdzenie 
statusu prawnego garaży i innych praw związanych z nieruchomością, 
jak m.in. formalno-prawny rodzaj dostępu do drogi publicznej.  
 
O ile wydaje się, że rzadko kiedy elementy te zawierać będą istotne problemy 
uniemożliwiające zakup mieszkania, tak pozwolą one na zweryfikowanie 
potencjalnych opłat za użytkowanie nieruchomości, często nieuwzględnionych 
w kosztach zarządu nieruchomością wspólną. Na tym etapie istnieją jeszcze także 
możliwości optymalizowania tychże kosztów. 



SPRAWDZENIE STATUSU  
PRAWNEGO INWESTYCJI 

1 

2 

3 

Sprawdzenia MPZP ewentualnie Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego 

Sprawdzenia wypisu i wyrysu z rejestru gruntów 

Sprawdzenia formalnego pozwolenia na budowę  

4 

5 

Sprawdzenia pozwolenia na użytkowanie 

W przypadku mieszkań sprawdzenia 
zaświadczenia o samodzielności lokalu i wypisu z 
kartoteki lokali 

6 
Weryfikacji statusu prawnego garaży, dostępu 
do drogi publicznej i pozostałych praw 
związanych z nieruchomością i weryfikacja 
kosztów z tym związanych 



BADANIE KSIĘGI WIECZYSTEJ 



PRAWA I ROSZCZENIA 
OBCIĄŻAJĄCE NIERUCHOMOŚĆ 
Podstawowym dokumentem pozwalającym na audyt prawny nabywanego domu lub 
mieszkania jest podobnie jak w przypadku zakupu każdej nieruchomości księga 
wieczysta.  
 
Najistotniejszymi elementami, które należy zweryfikować w księdze wieczystej 
przed zakupem są ewentualne wpisy praw i roszczeń obciążających nieruchomość 
mogą to być np. wzmianka o wszczęciu egzekucji z nieruchomości albo hipoteka. 
 



WERYFIKACJA WZMIANEK O 
WNIOSKACH 
Konieczne jest w tym wypadku również zweryfikowanie, czy w poszczególnej 
księdze wieczystej nie widnieją wzmianki o złożeniu wniosku. Jeżeli tak, transakcja 
nie może się odbyć bez sprawdzenia czego konkretny wniosek dotyczy.  
 
W przypadku lokali na rynku pierwotnym sprawdzeniu podlegać będzie księga 
wieczysta nieruchomości gruntowej, gdyż lokal nie jest jeszcze ustanowiony.  W 
przypadku domu będzie to księga wieczysta prowadzona dla prawa własności lub 
prawa użytkowania wieczystego. 



BADANIE KSIĘGI WIECZYSTEJ 

1 

2 

3 

Sprawdzenie poprawności oznaczenia 
nieruchomości i praw związanych z 
nieruchomością 

Sprawdzenia praw i roszczeń związanych  
z nieruchomością 

Sprawdzenia  kto jest właścicielem 
nieruchomości 

4 

5 

Sprawdzenia  czy nieruchomości nie obciążają 
prawa i roszczenia, jak np. służebności, czy 
wszczęte egzekucje 

Sprawdzenia księgi wieczystej w zakresie 
istnienia obciążeń hipotecznych 



SPRAWDZENIE KOSZTÓW,  
OPŁAT I PODATKÓW 



TAKSA NOTARIALNA, KOSZTY 
EKSPLOATACYJNE 
Zakup domu czy mieszkania to także koszty samej transakcji. Należy zatem 
zweryfikować jaka jest dopuszczalna maksymalna stawka taksy notarialnej w 
przypadku Państwa potencjalnego mieszkania lub domu, jak również zweryfikować 
wysokość wszystkich podatków.  Można to zrobić w naszym kalkulatorze opłat 
notarialnych -> www.KalkulatorNotarialny.pl 
 
Należy również sprawdzić potencjalne koszty eksploatacji nieruchomości w 
przyszłości. 

http://www.kalkulatornotarialny.pl/


KOSZTY UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, 
OPŁATA ADIACENCKA 
Istotnym elementem jest sprawdzenie, czy dom lub mieszkanie będzie lub jest 
wybudowany/e na działce stanowiącej własność czy prawo użytkowania 
wieczystego. W przypadku użytkowania wieczystego konieczne jest zweryfikowanie 
wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste i potencjalne ryzyko wypowiedzenia 
wysokości tej opłaty i kiedy ostatnio była zmieniana. 
 
Czasami warto również zastanowić się, czy nie istnieje po stronie kupującego 
ryzyko poniesienia opłaty adiacenckiej. 



SPRAWDZENIE KOSZTÓW,  
OPŁAT I PODATKÓW 

1 

2 

3 

Weryfikacji wysokości maksymalnej stawki taksy 
notarialnej 

Analizy potencjalnej wysokości kosztów 
eksploatacyjnych 

Sprawdzenia czy inwestycja jest realizowana na 
działce stanowiącej własność czy prawo 
użytkowania wieczystego 

4 

5 

Ewentualnie sprawdzenia wysokości opłaty za 
użytkowanie wieczyste oraz analizy ryzyka 
wypowiedzenia wysokości opłaty za użytkowanie 
wieczyste 

Weryfikacji stopnia ryzyka poniesienia opłat 
adiacenckich 



SPRAWDZENIE UMOWY  
PRZEDWSTĘPNEJ LUB DEWELOPERSKIEJ 



BEZPIECZEŃSTWO PRZENIESIENIA PRAW 

Zawierając umowę przedwstępną musimy wybiec w przyszłość i zagwarantować 
sobie maksymalne bezpieczeństwo przy przenoszeniu własności nieruchomości.  
 
W międzyczasie może wydarzyć się bardzo wiele, dlatego konieczne jest 
wprowadzenie bezpiecznych dla Państwa zapisów, które zapobiegałyby 
ewentualnym karom umownym na rzecz dewelopera i gwarantowały Państwu 
możliwość odstąpienia od umowy w sytuacji zmiany okoliczności po Państwa 
stronie.  



GWARANCJA I RĘKOJMIA, TERMINY 
WYBUDOWANIA LOKALU/DOMU 
Sprawdzić należy również warunki rękojmi i jeżeli taka jest udzielana także 
gwarancji. Konieczne jest również precyzyjne określenie standardu wykończenia i 
wyposażenia Państwa przyszłego domu czy mieszkania. Jeżeli dom lub mieszkanie 
jest dopiero na etapie budowy, umownego zapisu wymaga termin wybudowania i 
przekazania domu lub ustanowienia odrębnej własności lokalu.  

Pamiętać należy jednak również o terminie ukończenia całej inwestycji, co może być 
istotne chociażby z uwagi na drogę dojazdową do Państwa potencjalnego nowego 
domu czy mieszkania.  



TERMIN ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY, 
MOŻLIWOŚĆ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
W umowie przedwstępnej musi być ustalony termin zawarcia umowy przenoszącej 
własność lub prawo użytkowania wieczystego.  
 
Zwracam również uwagę, że konieczne jest  prowadzenie odpowiednich zapisów 
które uchronią Państwa od potencjalnych konsekwencji np. w przypadku braku 
uzyskania kredytu hipotecznego. Najlepiej jeżeli będą Państwo mieli możliwość 
odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy bank nie udzieli Państwu kredytu 
hipotecznego. 



SPRAWDZENIE UMOWY  
PRZEDWSTĘPNEJ LUB DEWELOPERSKIEJ 

1 

2 

3 

Bezpieczeństwa przeniesienia praw, terminu 
zawarcia umowy sprzedaży 

Weryfikację w zakresie ewentualnych kar 
umownych 

Weryfikację w zakresie możliwości odstąpienia 
od umowy i skutków prawnych takiego 
odstąpienia 

4 

5 

Weryfikację w zakresie gwarancji i rękojmi 

Weryfikację w zakresie gwarantowanego 
standardu wykończenia  i wyposażenia 
nieruchomości 



SPRAWDZENIE KWESTII 
TECHNICZNYCH 



STANDARD WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA, 
FACHOWY ODBIÓR NIERUCHOMOŚCI 
Bezpieczny zakup nieruchomości nie powinien odbyć się bez sprawdzenia kwestii 
technicznych. Jeszcze przed wybudowaniem należałoby zweryfikować projekt 
architektoniczno-budowlany i standard wykończenia i wyposażenia.  
 
W trakcie odbioru nieruchomości konieczne jest dokładne sprawdzenie stanu 
technicznego lokalu czy domu, gdyż jest to najlepszy moment na dochodzenie 
roszczeń z tego tytułu. 
 
 



DOSTĘPNOŚĆ MEDIÓW, ŚWIADECTWA 
CHARAKTERYSTKI ENERGETYCZNEJ 
Zwracam także uwagę na konieczność sprawdzenia świadectwa charakterystyki 
energetycznej, co pozwoli oszacować potencjalne koszty ogrzewania.  
 
W skrajnych przypadkach należy rozważyć badanie kamerą termowizyjną.  
 
Weryfikacji wymaga również dostępność mediów w budynku.  



SPRAWDZENIE KWESTII  
TECHNICZNYCH 

1 

2 

3 

Sprawdzenie formalne projektu architektoniczno-
budowlanego 

Weryfikację standardu wykończenia  
i wyposażenia nieruchomości 

Zbadanie stanu technicznego w trakcie odbioru 

4 

5 

Weryfikację dostępności mediów 

Zweryfikowanie świadectwa charakterystyki 
energetycznej ewentualnie badanie kamerą 
termowizyjną 



SPRAWDZENIE UMOWY 
SPRZEDAŻY 



BEZPIECZEŃSTWO 

Zawarcie umowy ustanawiającej odrębną własność lokalu to ostateczne 
finalizowanie zakupu Państwa wymarzonego mieszkania i często wiąże 
się z ogromnymi emocjami. Ważne jest jednak, żeby zachować czujność i 
zagwarantować sobie maksimum praw, gdyż będzie to rzutować na 
Państwa zadowolenie z zakupionej nieruchomości.  



PRZENIESIENIE PRAW A 
PŁATNOŚĆ CENY 
W umowie należy zweryfikować przede wszystkim bezpieczeństwo 
ustanowienia odrębnej własność lokalu czy przeniesienia prawa 
własności lub prawa użytkowania wieczystego i powiązane z tym bardzo 
ściśle bezpieczeństwo płatności. 



GWARANCJA I RĘKOJMIA, 
DOSTĘPNOŚĆ MEDIÓW 
Niezbędne jest również sprawdzenie warunków rękojmi, czy ewentualnie gwarancji. 
Analizy wymaga również wniosek wieczystoksięgowy zawarty w akcie notarialnym, 
w szczególności w przypadku zakupu lokalu mieszkalnego gdyż wpis do księgi 
wieczystej ma charakter konstytutywny.  
 
Pamiętać należy również o bardziej prozaicznych kwestiach, jak rozliczenie dostaw 
wody, gazu, czy energii elektrycznej, oraz terminie i warunkach przekazania lokalu. 



SPRAWDZENIE UMOWY  
SPRZEDAŻY 

1 

2 

3 

Bezpieczeństwo przeniesienia praw i płatności 
ceny 

Weryfikację w zakresie ewentualnych kar 
umownych i możliwości odstąpienia od umowy  
i skutków prawnych takiego odstąpienia 

Weryfikację w zakresie gwarancji i rękojmii 

4 

5 

Weryfikację w zakresie rozwiązania kwestii 
rozliczenia dostawy wody, gazu, energii 
elektrycznej, oraz usług telekomunikacyjnych 

Weryfikację w zakresie przekazania lokalu 



bezpieczny 
zakup 

nieruchomości 

http://www.bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/


PEWNY 
DEWELOPER 

1 

SPRAWDZONE 
UMOWY 

2 ZWERYFIKOWANA  
CENA I KOSZTY 

3 DOBRY STAN 
TECHNICZNY 4 

DROGA DO WŁASNEGO 
MIESZKANIA LUB DOMU 

http://www.bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/


PYTANIA? 



www.BezpiecznyZakupNieruchomosci.pl 
/blog 

W trakcie spotkań z osobami zainteresowanymi bezpiecznym zakup nieruchomości (np. w 
trakcie seminariów na targach mieszkaniowych) spotykamy się z szeregiem pytań, które 

grupujemy i umieszczamy na naszej stronie internetowej w zakładce pytania: 

 
 

 

Zgromadzone tam informacje stanowią zatem wartościowe, bo praktyczne źródło wiedzy 
nt. procesu nabywczego nieruchomości. Zachęcamy do odwiedzenia i zadawania pytań. 

 



ZNAJDŹ NAS  
W SOCIAL MEDIACH 
Zapraszamy do śledzenia Nas w mediach społecznościowych. Dokładamy staranności, 
żeby nasze fanpage dostarczały szeregu ciekawych informacji nt. rynku nieruchomości 
i były wartościowym źródłem wiedzy dla osób zamierzających nabyć nieruchomość. 



DO KOGO ZWRÓCIĆ 
SIĘ PO POMOC? 

Bezpieczny Zakup Nieruchomości 
 

Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie rynku nieruchomości w zakresie spraw 
prawnych, technicznych i finansowych.  

 
Pomożemy dochodzić Twoich praw na każdym etapie z drogą sądową włącznie.  

 
Najlepiej jednak jest zapobiegać a nie leczyć, dlatego uważamy że najlepszym 

rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy fachowców rynku nieruchomości. 

http://www.bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/


DLACZEGO WARTO 
WSPÓŁPRACOWAĆ 
Z BZN? 

OSZCZĘDZASZ CZAS 
Pomagamy na każdym etapie 
zakupu. Reprezentujemy Klientów 
w negocjacjach oraz przy tworzeniu aktu 
notarialnego. W rezultacie cały proces 
postępuje sprawnie, nie wymagając 
od Ciebie nadmiernego zaangażowania. 

ŚPISZ SPOKOJNIE 
Kupno nieruchomości to ważna życiowa 
decyzja. Korzystając z naszego 
kompleksowego wsparcia, ten krok będzie 
możliwie uproszczony i dopasowany do 
Twoich oczekiwań. 

OSZCZĘDZASZ PIENIĄDZE 
Nasz zespół składa się z fachowców o 
wzajemnie uzupełniającym się 
doświadczeniu i kompetencjach. Dzięki 
temu, chronimy naszych Klientów przed 
poniesieniem dodatkowych kosztów 
transakcji. 

ZAJMUJESZ SIĘ TYM CO WAŻNE 
Kupując nieruchomość nie warto 
ryzykować. Z pewnością cenne jest 
obiektywna ocena i wsparcie fachowców. 
Zaufaj naszej wiedzy, nie tracąc czasu na 
wątpliwości. 

http://www.bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/


STUDIUM PRZYPADKU 



KROK 
PIERWSZY 

Klient zainteresowany 
nabyciem konkretnego 
mieszkania już po 
negocjacjach z 
deweloperem. Klientowi 
bardzo zależy na 
czasie, uważa, że 
deweloper udzielił mu 
świetnego rabatu, więc 
nie ma na co czekać. 

KROK 
DRUGI 

Sporządziliśmy audyt 
nieruchomości i 
zasugerowaliśmy, że cena za 
mieszkanie jest zawyżona. 
Klient zdecydował się na 
powierzenie nam 
dodatkowych negocjacji 
z deweloperem.  

KROK 
TRZECI 

Przedstawiliśmy 
argumenty, których 
dostarczył nam audyt 
nieruchomości.  
 
 
 

HISTORIA  
KONKRETNEGO KLIENTA 

EFEKT 

Cena ostatecznie jest 
mniejsza o 10% Klient 
zyskuje w tym 
konkretnym przypadku: 
  

40.000 zł  



KROK 
PIERWSZY 

Zgłosił się do Nas klient 
zainteresowany 
audytem 
nieruchomości. 
Powierza to zadanie 
nam. 

KROK 
DRUGI 

Dokonujemy audytu. Okazuje 
się, że część nieruchomości 
gruntowej przeznaczona jest 
na budowę jednej z 
przelotowych ulic Warszawy. 
Na nieruchomości nie będzie 
żadnych dostępnych miejsc 
parkingowych dla mieszkańców 
a dodatkowo nieruchomość 
będzie na skrzyżowaniu dwóch 
ruchliwych ulic i w miejscu 
gdzie będzie wjazd i wyjazd  
z tunelu. 

KROK 
TRZECI 

Klient rezygnuje z 
zakupu nieruchomości 
ponieważ nie miał 
świadomości 
istniejących zagrożeń. 
Powierza nam 
poszukiwanie 
nieruchomości, która 
spełni wszystkie jego 
oczekiwania.  

HISTORIA  
KONKRETNEGO KLIENTA 

EFEKT 

Ostatecznie  klient 
kupuje podobną 
nieruchomość w lepszej 
cenie a dodatkowo 
dzięki naszym 
negocjacjom otrzymuje 
miejsce parkingowe w 
garażu podziemnym 
gratis  



www.BezpiecznyZakupNieruchomosci.pl 

www.KalkulatorNotarialny.pl 

http://www.bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/
http://www.bezpiecznyzakupnieruchomosci.pl/
http://www.kalkulatornotarialny.pl/

