
Szeroka oferta zakupu lokali na rynku sprzyja podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z propozycji deweloperów. Rynek 
nie jest jednak jednolity, a oferta nie jest równa ofercie.

Przegląd rynku może doprowadzić do spotkania z opcją zakupu domu w formie zakupu trwającej budowy.

Historia takiego zakupu może przypominać stary żart o mężczyźnie z niedźwiedziem na łańcuchu chodzącym po targu 
i szukającym handlarza, który parę miesięcy wcześniej sprzedał tego niedźwiedzia jako szczenię owczarka.

Ustawa deweloperska

Analizując zakup trwającej budowy, jako alternatywy dla zakupu domu jednorodzinnego w pierwszej kolejności 
odwołać należy się do tzw. ustawy deweloperskiej tj:

1. Ustawy z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 
(Dz. U. z 2021r poz. 1445)

2. Ustawy z dnia 20 maja 2021r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 
oraz deweloperskim funduszu gwarancyjnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1177) – wchodzi w życie z dniem 
01.07.2022r.

Skoro zakup budowy ma być alternatywą dla zakupu opartego o ustawę deweloperską warto wiedzieć, jakie prawa 
przyznaje nam ustawa.

Dlaczego wychodząc kupić dom możemy wrócić z niedźwiedziem 
i jak się przed tym przestrzec.



www.cieslicki.pl

biuro@cieslicki.com

+48 606 256 044

ul.Jagiellońska 67 

wejście B pok. 14

70-382 Szczecin

Przede wszystkim ustawodawca dostrzegając słabszą pozycję nabywcy prawa do domu jednorodzinnego czy lokalu 
mieszkalnego wprowadził do systemu prawa ustawę regulującą zasady prowadzenia przedsięwzięć deweloperskich 
oraz zasady sprzedaży praw przez deweloperów.

Celem przepisów ustawy było ustalenie systemu ochrony praw konsumentów.

W ramach tych rozwiązań ustawodawca sformalizował sposób sprzedaży deweloperskiej, a w ramach tego nałożył na 
deweloperów szereg obowiązków, które muszą oni spełnić oferując mieszkania do nabycia.

Pierwszym z narzędzi służących ochronie jest informacja na temat przedsięwzięcia. Deweloper ma tu obowiązek 
sporządzenia prospektu informacyjnego, w którym przedstawi szereg informacji na temat własnego przedsięwzięcia.

Drugim z narzędzi jest rachunek powierniczy. Zasada jego działania sprowadza się do konieczności otwarcia przez 
dewelopera rachunku, przez który realizowane będą wpłaty jego klientów. W największym skrócie bank wypłaca 
środki deweloperowi albo po tym, jak ten skończył dany etap budowy albo po tym, jak przeniósł prawo na nabywcę.

Co to oznacza taka struktura transakcji?

Przede wszystkim powoduje określone rozłożenie ryzyk związanych z realizowaniem całego przedsięwzięcia 
deweloperskiego i gdyby chcieć przedstawić ten rozkład w tabeli wyglądałby on mniej więcej tak:

Klarownie widać, że w przypadku realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego na podstawie ustawy deweloperskiej w 
zasadzie wszystkie ryzyka realizacji lokali spoczywają na deweloperze.

To co pozostaje po stronie nabywcy to terminowa zapłata ceny.

Obie strony mają również możliwość „przymuszenia” drugiej do zawarcia umowy docelowej tj. umowy przenoszącej 
własność mieszkania/domu.

Zakup budowy

Spotykaną na rynku alternatywą dla rozwiązań deweloperskich w zakresie sprzedaży domów jest zbycie 
nieruchomości w trakcie zabudowy.

Podstawą tego rozwiązania są przepisy kodeksu cywilnego, które dopuszczają sprzedaż nieruchomości w trakcie jej 
zabudowy.

Jest to zatem zwykła sprzedaż działki z istniejącą na niej zabudową.

Ryzyko Deweloper Nabywca

Budowy, a w tym:

1. Prace projektowe

2. Znalezienia rzetelnych wykonawców;

3. Znalezienia materiałów na budowę;

4. Wadliwości materiałów

5. Złej pracy wykonawców;

6. Czasowego przerwania budowy;

7. Wypadków na budowie;

TAK NIE

Dotrzymania terminów wydania lokalu TAK NIE

Zmiany cen:

1. Materiałów budowlanych;

2. Wynagrodzenia za roboty budowlane;
TAK NIE
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Sprzedaży tej towarzyszy umowa o roboty budowlane zawierana ze sprzedającym i na podstawie tej umowy o roboty 
budowlane sprzedający zobowiązuje się wykonać roboty budowlane pozostałe do wykonania na budowie na czas 
sprzedaży nieruchomości.

Podstawowa różnica wobec przedsięwzięć deweloperskich sprowadza się do braku jakiejkolwiek ustawowej ochrony 
kupującego.

Zwyczajowo w umowie sprzedaży zawierane są klauzule wskazujące na to, że kupujący zna stan techniczny 
nieruchomości i znajdującej się na tej nieruchomości zabudowy, a w tym wie, że budowa jest w trakcie i nie jest 
skończona. Oświadczenia przewidują wyrażenie akceptu dla stanu budowy z dnia aktu notarialnego. Bywają takie, 
zawierające zrzeczenie się roszczeń związanych z tym stanem.

Umowie sprzedaży towarzyszy zawierana w zwykłej formie pisemnej umowa o roboty budowlane. Ta umowa 
reguluje kwestię dokończenia budowy przez sprzedającego nieruchomość. Często to dopiero w tej umowie 
przenoszone są prawa do projektu budowlanego. To ta umowa precyzuje jakie roboty będą wykonane i z czyich 
materiałów.

Umowy te formułowane są w taki sposób, aby zminimalizować potencjalne roszczenia nabywcy do „kończącego 
budowę”. Sprowadza się to do: 1) szerokich oświadczeń o akceptacji projektu takim, jaki jest; 2) szerokich oświadczeń 
o akceptacji stanu technicznego budowy; 3) ogólnie formułowanych terminów dokończenia prac; 4) braku kar 
umownych za nienależyte wykonanie umowy.

Przede wszystkim zaś rozwiązanie to przenosi ryzyko procedur budowlanych na nabywcę. Po zakończeniu swojej 
budowy, nabywca musi dokonać zgłoszenia i uzyskać stosowne dokumenty od nadzoru budowlanego.

Fiasko tej procedury obciąża nabywcę, a nie sprzedającego budowę.

W tym przypadku rozkład ryzyk wygląda zupełnie inaczej i gdyby przedstawić go za pomocą tabeli miałby następujący 
wygląd:

Odpowiedzialność sprzedawcy ma co najwyżej drugorzędny charakter tzn. w pierwszej kolejności nabywca po 
zapłacie ceny nie ma domu, ale musi ten dom własnym sumptem dokończyć.

Ewentualne błędy w trakcie budowy, braki materiałów, zwyżki cen materiałów, nieterminowe zachowania 
sprzedawcy lub innych wykonawców robót budowlanych skutkują powstaniem roszczeń wobec nich. Dochodzenie 
tych roszczeń wymaga dalszych wydatków i ponoszenia dalszych kosztów.

Ryzyko Deweloper Nabywca

Budowy, a w tym:

1. Prace projektowe

2. Znalezienia rzetelnych wykonawców;

3. Znalezienia materiałów na budowę;

4. Wadliwości materiałów

5. Złej pracy wykonawców;

6. Czasowego przerwania budowy;

7. Wypadków na budowie;

NIE TAK

Dotrzymania terminów wydania lokalu NIE TAK

Zmiany cen:

1. Materiałów budowlanych;

2. Wynagrodzenia za roboty budowlane;
NIE TAK
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Nie dość, że nabywca nie posiada domu – a jedynie rozpoczętą budowę domu – to jeszcze musi ponosić wszelkie 
ryzyka tej rozpoczętej budowy.

Zdecydowanie przestrzegamy przed akceptacją tego rodzaju rozwiązań.

Jest ona możliwa do akceptacji, ale wymaga nie tylko asysty prawnej dla identyfikacji i właściwego zaadresowania 
wszystkich kwestii prawnych ale i asysty technicznej, która przed nabyciem budowy sprawdzi stan tej budowy i da 
certyfikat na jej zgodność z dokumentacją projektową i prawem.

Dochodzenie roszczeń od nierzetelnego sprzedawcy rozpoczętej budowy przypomina, jak żywo poszukiwania 
handlarza, który sprzedał niedźwiedzia jako szczenię owczarka.

Jakub Cieślicki

Radca Prawny
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