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O mnie 

 

Nazywam się Maciej Bancarewicz, a nieruchomości to moja pasja. 

Pracę związaną z nieruchomościami rozpocząłem już kilka lat temu. W latach 2011-

2017 pracowałem jako doradca finansowy i kierownik oddziału Open Finance S.A., 

gdzie zajmowałem się finansowaniem nieruchomości (zakup na rynku pierwotnym, 

wtórnym i budowa). W roku 2012 postanowiłem ubiegać się o licencję pośrednika w 

obrocie nieruchomościami i w 2013 otrzymałem wpis do Centralnego Rejestru 

Pośredników w Obrocie Nieruchomościami prowadzonego przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. 

Od 2015 roku prowadzę własną agencję nieruchomości i pomagam klientom bezpiecznie kupić wymarzony 

dom czy mieszkanie nie tylko od strony jej finansowania, a również od strony prawnej. 

Od zawsze moja praca związana z nieruchomościami skupiała się na pomocy osobom Kupującym 

nieruchomość, począwszy od pomocy w uzyskaniu dogodnego finansowania na całkowitej reprezentacji 

Kupującego w całym procesie zakupu nieruchomości. Wpisuje się to w moje postrzeganie rynku 

nieruchomości – za wszystko i tak płaci Kupujący. 

Nie zajmuje się sprzedażą nieruchomości, pomagam je kupować. Jestem BuyingAgent! 
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Wstęp 
 

Opracowanie przeznaczone jest dla osób planujących zakup nieruchomości z rynku wtórnego na własną rękę 

czy też korzystających z usług pośrednika w obrocie nieruchomościami. 

W publikacji opisany jest pokrótce rynek nieruchomości w Polsce okiem osoby, która od wielu lat zajmuje się 

pomocą w finansowaniu i zakupie nieruchomości swoich klientom (często była to pierwsza kupowana przez 

nich nieruchomość). Przedstawione są warianty współpracy z agencjami nieruchomości, które aktualnie 

występują. 

Z opracowania dowiesz się również jaki jest proces zakupu nieruchomości, które dokumenty należy sprawdzić 

przed zakupem, jakie pułapki czekają przy zakupie nieruchomości z rynku wtórnego, jak ich uniknąć i na co 

zwrócić szczególną uwagę kupując nieruchomość. 

Opisane tu zasady postępowania przy zakupie nieruchomości są uniwersalne niezależnie od typu kupowanej 

nieruchomości (w przypadku działek lub domów wymagane będą jedynie dodatkowe dokumenty) i można je 

stosować niezależnie od tego czy kupujemy pierwszą czy kolejną nieruchomość oraz czy robimy to na własną 

rękę czy korzystając z usług pośrednika w obrocie nieruchomościami. 
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Proces zakupu nieruchomości 

 

Poszukiwanie kontaktu 

bezpośredniego do 

właściciela nieruchomości 

Wybór nieruchomości 

    

1 2 

Weryfikacja stanu 

prawnego 

3 
Analiza cen rynkowych 

4 
Negocjacje warunków 

transakcji 

5 
Umowa przedwstępna i 

protokół uzgodnień 

 

6 

Finansowanie 

nieruchomości 

7 

Przekazanie lokalu i 

przepisanie mediów 

8 
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1. Wybór nieruchomości 

Wybór nieruchomości to często jedna z ważniejszych decyzji w życiu. Abyśmy po zakupie czuli się w niej 

dobrze przed samym zakupem należy przeanalizować wszystkie ważne aspekty takie jak:  

- lokalizacja – w której części miasta jest położone, odległość od pracy, najbliższe otoczenie, 

infrastruktura (szkoły, przedszkola, sklepy), komunikacja z innymi częściami miasta czy nawet drogami 

wylotowymi, 

- wielkość mieszkania i liczba pokoi – w zależności od ilości późniejszych domowników powinniśmy 

zaplanować taką wielkość i liczbę pokoi, przy której będziemy czuli się komfortowo, 

- piętro – wybór piętra może być szczególnie istotny w przypadku osób starszych, gdzie często piętro 

powyżej pierwszego jest do zaakceptowania tylko w przypadku występowania windy, 

- usytuowanie mieszkania w bloku – od tego parametru często zależą takie rzeczy jak nasłonecznienie 

mieszkania (zazwyczaj w mieszkaniach na niższych piętrach bywa mniejsze, tak samo jest w przypadku 

mieszkań od strony północnej gdzie słońce bywa tylko latem i to we wczesnych godzinach porannych), 

dla niektórych osób istotny jest też widok z okna (zazwyczaj im wyżej tym lepszy), 

- standard lokalu – część osób woli zakup mieszkania kompletnie wykończonego, w którym mogą od 

razu zamieszkać, inni zaś preferują zakup mieszkania w stanie do kompletnego remontu i dostosowanie 

go do własnych potrzeb (trzeba wziąć pod uwagę, iż remont kapitalny wymaga stosunkowo dużych 

nakładów finansowych i jest rozłożony w czasie – jeżeli zależy nam na szybkim wprowadzeniu mnie jest 

to odpowiednia opcja dla nas). Moim zdaniem najgorszy wariant z możliwych to zakup mieszkania po 
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częściowym remoncie lub (co zdarza się dość często) po remoncie przeprowadzonym kilka lat temu – 

wtedy zazwyczaj cena mieszkania jest niewiele mniejsza niż podobnego mieszkania, urządzonego wg 

nowych standardów, w którym jeszcze nikt nie mieszkał, a samo mieszkanie i tak będzie wymagało 

przynajmniej odświeżenia aby dostosować je do warunków odpowiadającym nabywcy, 

- miejsce postojowe/garaż – coraz ważniejszym czynnikiem w ostatnich latach (zwłaszcza w nowym 

budownictwie) staje się przynależne miejsce postojowe w garażu podziemnym lub garaż. Zdarza się 

bowiem, że kupując mieszkanie bez przypisanego do niego miejsca, gdzie możemy parkować samochód 

będziemy zmuszeni robić to na innym dostępnym parkingu 

(nieraz nawet kilkaset metrów dalej), dodatkowym 

atutem miejsca postojowego w garażu 

podziemnym tudzież samego garażu jest 

użytkowanie go w okresie jesienno-zimowym, 

- balkon/taras – nie każdy jest w stanie 

zaakceptować mieszkanie bez tarasu lub chociaż 

niewielkiego balkonu, przed zakupem należy sprawdzić czy mieszkanie, 

które oglądamy go posiada i jak wygląda sytuacja po wyjściu nań (widok, nieprzyjemne zapachy, 

okna sąsiadów itp.), 

- piwnica/komórka lokatorska – moim zdaniem jest to kolejna dość istotna kwestia – prędzej czy później 

(zwłaszcza w przypadku rodzin z dziećmi) będą jakieś rzeczy, na które nie koniecznie będzie miejsce 

w mieszkaniu i mogłyby być trzymane w oddzielnym pomieszczeniu, 

 

Poszukiwanie ofert zazwyczaj 

odbywa się w Internecie. 

Nikt nie dopasuje Ci nieruchomości 

lepiej od Ciebie! 
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- maksymalna cena jaką jesteśmy w stanie zapłacić – planując budżet warto ustalić jakieś maksimum, 

pamiętajmy jednak, że różnica w cenie rzędu 10.000 zł może spowodować zakup większego mieszkania 

lub o wyższym standardzie zatem czasem warto być przygotowanym na niewielkie zwiększenie budżetu 

kosztem wielkości/jakości mieszkania. 

Nie ukrywajmy, że poszukiwania najczęściej mają miejsce w Internecie (niezależnie czy szuka sam 

zainteresowany czy robi to biuro nieruchomości w oparciu o jego preferencje). Pomimo dobrze zrobionej 

ankiety co do potrzeb i preferencji klienta naprawdę ciężko jest wybrać nieruchomość, która na pewno 

spodoba się klientowi… najczęściej trzeba znaleźć ich kilka i na spotkaniu z klientem wyselekcjonować tylko 

te, które rzeczywiście odpowiadają klientom. 

Jako agent nieruchomości reprezentujący kupujących najczęściej sugeruję klientom poszukiwanie 

nieruchomości w Internecie na własną rękę i niezależnie czy oferta będzie pochodziła bezpośrednio od 

właściciela czy też innego biura nieruchomości pomagam ją kupić. Według mnie to właśnie Ty dopasujesz 

nieruchomość najlepiej do swoich potrzeb – w takim wypadku mi odpada dość żmudna praca nad 

poszukiwaniem nieruchomości spełniających ustalone kryteria, Tobie pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze 

(taka usługa jest po prostu tańsza). W celu ustalenia wariantu współpracy (omówimy zakres mojej pracy, 

odpowiedzialności i cenę usługi) skontaktuj się ze mną. 
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2. Poszukiwanie kontaktu bezpośredniego do właściciela nieruchomości 

Większość ofert sprzedaży w Internecie pochodzi z biur nieruchomości. Klienci najczęściej nie znają wartości 

usługi biura nieruchomości, a zdarza się, że podpisują umowę pośrednictwa zakupu nieruchomości ‘pod 

przymusem’… w innym wypadku agent nawet nie poda im adresu nieruchomości. W związku z tym próbują 

ze wszystkich sił pominąć agencję w procesie zakupu. Należy pamiętać, że agent agentowi nie równy i część 

z nich w 100% poświęca się swojej pracy i może pomóc nam w znalezieniu kontaktu bezpośredniego do 

sprzedającego aby pominąć w zakupie agencję sprzedającą (tylko agenci reprezentujący Kupującego, ale o 

tym trochę później). 

Niezależnie od tego czy znajdziemy kontakt bezpośredni powinniśmy pojechać i obejrzeć wybrane 

mieszkanie. 

Pamiętajmy żeby podczas oglądania mieszkania nie 

okazywać zbyt dużych emocji (ani tych negatywnych 

dotyczących mieszkania – właściciel może się na nas po 

prostu obrazić, gdyż bardzo często właściciel ma jakieś 

emocje związane ze swoim mieszkaniem, ani tych 

pozytywnych – te zabijają późniejsze negocjacje). Ponadto nigdy na 

pierwszym spotkaniu podczas oglądania mieszkania pod żadnym pozorem nie wdawajmy się w 

negocjacje ceny… jedynie możemy łapać za słówka właściciela lub jego agenta nieruchomości, któremu 

bardzo często potrafi się wypsnąć „cena oczywiście do negocjacji” 😊 

 

Nie możesz znaleźć kontaktu 

bezpośredniego do właściciela 

nieruchomości? 

Skorzystaj z narzędzi dostępnych 

jedynie dla pośredników! 
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3. Weryfikacja stanu prawnego 

Jadąc obejrzeć wyselekcjonowane mieszkanie powinniśmy być do tego przygotowani tj. warto jest znać jego 

powierzchnię, piętro, wysokość opłat czynszowych, informację czy jest w zasobach spółdzielni czy 

nieruchomością zarządza wspólnota, czy jest to odrębna własność czy spółdzielcze własnościowe prawo do 

lokalu (SWPDL) – zazwyczaj większość z tych informacji lub nawet wszystkie jesteśmy w stanie zebrać z 

samego ogłoszenia nieruchomości w Internecie. Będąc na oględzinach mieszkania warto potwierdzić 

wspomniane wyżej informacje (jeżeli jakiejś nie było trzeba zapytać właściciela) i dopytać o  kilka innych 

szczegółów jak: ilość osób zameldowanych, ilość osób zgłoszonych do spółdzielni/wspólnoty (w związku z ich 

ilością będziemy w stanie oszacować przyszły czynsz). Ja najczęściej zadaje również pytanie o powód 

sprzedaży (czasem pozwala skuteczniej negocjować). Generalnie podczas oglądania wybranej nieruchomości 

powinniśmy zapamiętać jak najwięcej szczegółów, czasem nawet najdrobniejsze z nich pomagają w 

późniejszych negocjacjach.  

Pod żadnym pozorem nie zaczynaj negocjacji podczas pierwszej wizyty w mieszkaniu! – jeżeli od razu dasz po 

sobie poznać, że mieszkanie naprawdę Ci się podoba nie licz na skuteczne negocjacje (takie negocjacje 

zazwyczaj wyglądają jak targowanie się na rynku co do jakiegoś błahego zakupu, trwają kilka minut i nie 

przynoszą większych efektów). 

Jeżeli po obejrzeniu nieruchomości dalej jesteśmy zainteresowani jej zakupem, na tym etapie powinniśmy 

zebrać wszystkie informacje od sprzedającego dotyczące własności, podstawy nabycia, wysokości opłat 
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czynszowych i ewentualnych obciążeń nieruchomości tj. służebności, hipotek itp. Jeśli to możliwe poprośmy 

o przedstawienie np. ostatniego rachunku ze wspólnoty czy ostatnie obliczenie wysokości czynszu. 

 

4. Analiza cen rynkowych nieruchomości 

Zanim przejdziemy do negocjacji powinniśmy przeanalizować ceny rynkowe podobnych nieruchomości w 

okolicy. Kupujący najczęściej ma dostęp tylko do cen ofertowych nieruchomości z portali ogłoszeniowych. 

Należy jednak pamiętać, że ceny transakcyjne zazwyczaj różnią się od ofertowych. Najlepszym źródłem 

byłaby baza nieruchomości, z której korzystają rzeczoznawcy majątkowi – jest to lista rzeczywistych transakcji 

zawierająca wszystkie ważne informacje (cena, data transakcji, metraż, ilość pokoi, piętro itp.), taka lista jest 

wykorzystywana podczas sporządzania operatu szacunkowego (wycena rzeczywistej wartości 

nieruchomości) jednak takie rozwiązanie wiąże się z dodatkowymi kosztami i okresem oczekiwania 

(rzeczoznawca zazwyczaj potrzebuje kilku dni na sporządzenie takiej wyceny), co w momencie gdy jeszcze 

nie wiemy czy dojdzie do zakupu tej konkretnej nieruchomości wydaje się zbędne.  

Jeżeli korzystasz z usług biura nieruchomości poproś swojego agenta (powinien reprezentować tylko Twoje 

interesy) o sporządzenie analizy cen rynkowych w okolicy właśnie na podstawie cen transakcyjnych. 
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5. Negocjacje warunków transakcji 

Pamiętajmy, że negocjacje nie dotyczą tylko ceny! Oczywiście jest to najważniejszy parametr, który możemy 

negocjować. Nie zapominajmy jednak o wyposażeniu mieszkania (czasem warto tez zrezygnować z 

wyposażenia jeżeli właściciel odpowiednio obniży nam cenę lub nie zależy nam na tym wyposażeniu) 

terminach aktu notarialnego przenoszącego własność czy przekazania lokalu. Kolejna rzecz do negocjacji to 

zaliczka lub zadatek i ich wysokość. 

Bardzo skuteczna podczas negocjacji jest technika odwołania się do wyższej instancji tj. negocjowanie nie 

będąc jednocześnie osobą decyzyjną. Oczywiście nie zapominajmy o zaproponowaniu odpowiedniej ceny w 

stosunku do tej, którą chcemy wynegocjować (musi być też na tyle rozsądna, aby właściciel się przed nami 

nie ‘zamknął’ i dalej chciał negocjować. 

W takiej sytuacji bardzo przydaje się doświadczenie eksperta do spraw nieruchomości, który zanim zacznie 

negocjacje oceni sytuację i przeprowadzi je w odpowiedni sposób. 
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6. Umowa przedwstępna i protokół uzgodnień 

Na tym etapie zazwyczaj sprawdzony jest stan prawny i ustalona 

jest już cena samego mieszkania, sposób zapłaty, terminy 

aktu własnego przenoszącego własność czy przekazania 

lokalu.  

Umowę przedwstępną możemy podpisać w formie 

zwykłej umowy cywilno-prawnej pomiędzy sprzedającym 

a kupującym lub w formie aktu notarialnego. O ile sytuacja nie jest 

zbyt skomplikowana nie ma potrzeby iść z umową przedwstępną do notariusza – w końcu 

każda kolejna zmiana, aneks (o ile takie będą potrzebne) będzie musiała być zrobiona w formie aktu 

notarialnego, a to oznacza dodatkowy czas i koszty po stronie Kupującego. 

Umowa przedwstępna powinna zawierać dokładne dane właściciela/i nieruchomości oraz Kupującego/ych, 

dane samej nieruchomości (dokładny adres, powierzchnię, podstawę jej nabycia, numer Księgi Wieczystej – 

o ile nieruchomość takową posiada i informacje na temat ewentualnych obciążeń nieruchomości lub 

oświadczenie o ich braku), cenę za jaką chcemy ją kupić, sposób zapłaty, informacje o wpłaconych zadatku 

lub zaliczce (konsekwencje zadatku są zupełnie inne niż zaliczki) i termin w jakim zamierzamy podpisać akt 

notarialny przenoszący własność i przekazania lokalu. Proponuje nie korzystać z gotowych wzorów 

dostępnych w Internecie, niepochodzących z odpowiedniego źródła (notariusz, prawnik itp.)… bardzo często 

 

Wszystko to możesz zrobić sam! 

Tylko czy aby na pewno dobrze?! 
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zdarzają się w nich błędy i umowy te mogą nie zostać zaakceptowane przez bank, w którym będziemy ubiegać 

się o kredyt hipoteczny przeznaczony na zakup tej nieruchomości. 

WAŻNE! Nie wpisujmy w treść samej umowy wyposażenia, które nabywamy wraz z lokalem (a tym bardziej 

wyposażenia wraz z jego wartością). W przypadku finansowania zakupu bank najczęściej stwierdzi, iż nie 

może się na nim zabezpieczyć i sfinansuje nam jedynie zakup samej nieruchomości, a wyposażenie trzeba 

będzie kupić za gotówkę. Do takich celów stosuje się protokół uzgodnień stanowiący załącznik do samej 

umowy przedwstępnej. Jest to dokument, w którym strony transakcji umawiają się jakie wyposażenie zostaje 

lub też nie w kupowanej nieruchomości. 

 

7. Finansowanie nieruchomości 

Moim zdaniem zanim podejmiemy decyzję o zakupie nieruchomości na kredyt najlepiej jest wcześniej znać 

swoją zdolność kredytową (maksymalna kwota kredytu jaką jest nam w stanie pożyczyć bank), warunki 

kredytowania (wymagany wkład własny, okres kredytowania, wysokość raty, całkowity koszt kredytu, 

wymagane produkty dodatkowe itp.) i wymagane przez bank dokumenty oraz proces ubiegania się o kredyt.  

Pamiętaj! Nie każdy bank będzie w stanie pożyczyć Ci tę samą kwotę (różnice zdarzają się nawet kilkukrotne!) 

i warunki udzielonego kredytu mogą się znacznie różnić (oprocentowanie, a w związku z tym całkowite koszty 

do poniesienia). 
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Według mnie nie warto chodzić po bankach i porównywać ich ofert na własną rękę. Przede wszystkim w 

każdym banku pracownik będzie starał się za wszelką cenę przedstawić ofertę w taki sposób aby to właśnie 

ona była najkorzystniejsza ze wszystkich. Jeżeli dostaniemy ofertę banku do porównania w domu to ciężko 

jest porównywać oferty różnych banków biorących pod uwagę różne aspekty podczas obliczeń i 

przedstawionych w różny sposób. Nawet gdy jest to 

przedstawione na druku formularza informacyjnego, 

który powinien być taki sam w każdym banku 

porównanie dalej nie będzie łatwe – osoba 

niewprawiona zazwyczaj ma problem z uwzględnieniem 

wpływu na ofertę np. produktów dodatkowych, ich 

kosztu. Dodatkowo formularz informacyjny nie uwzględnia informacji 

na temat zdolności kredytowej, wymaganych dokumentów, procedury banku oraz okresu 

oczekiwania na decyzję. Wszystkie wspomniane wyżej informacje wraz z aktualnymi ofertami banków, 

dopasowaniem ich do klienta i tłumaczeniem zawiłości można otrzymać podczas jednej wizyty (lub czasem 

nawet spotkania online) z doświadczonym ekspertem kredytowym. 

Na własnym przykładzie powiem, że zazwyczaj podczas jednogodzinnego spotkania na podstawie 

otrzymanych od klienta informacji na temat jego sytuacji materialnej i zamiarów co do kredytu jestem w 

stanie z bardzo dużym prawdopodobieństwem wytypować banki, które w danym momencie mają najlepszą 

ofertę i zaakceptują sytuację klienta. Podczas takiego spotkania określisz swoją zdolność kredytową, poznasz 

 

BEZPŁATNIE porównaj oferty 

kilkunastu banków podczas jednego 

spotkania z ekspertem! 
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oferty około 20 banków, dowiesz się jak przebiega proces kredytowy, uzyskasz listę niezbędnych 

dokumentów i zobaczysz wysokość raty oraz całkowity koszt kredytu jaki Cię interesuje. Nie warto 

przepłacać! Umów się na spotkanie z ekspertem już dziś! 

UWAGA! Cała procedura jest dla Ciebie BEZPŁATNA! 

 

8. Przekazanie lokalu i przepisanie mediów 

Po podpisaniu aktu notarialnego pozostają już tylko: przekazanie lokalu i przepisanie mediów. 

Przekazanie lokalu powinno nastąpić przy udziale Sprzedającego, Kupującego i powinno zostać 

sformalizowane za pomocą protokołu zdawczo odbiorczego. Podczas przekazania lokalu pamiętajmy o tym 

aby sprawdzić czy odbierane przez nas mieszkanie jest w stanie takim na jaki się umawialiśmy podczas 

omawiania warunków transakcji i podpisywania umowy przedwstępnej, a zakres pozostawionego 

wyposażenia powinien być zgodny z podpisanym przez strony protokołem uzgodnień. Protokół przekazania 

lokalu powinien zawierać dane Sprzedającego, Kupującego samego lokalu oraz: 

- aktualne stany liczników wody, energii elektrycznej, cieplnej, gazu (o ile wszystkie występują), 

- ilość przekazanych kompletów kluczy do mieszkania, budynku, piwnicy, garażu, skrzynki pocztowej itp.  

Protokół zdawczo odbiorczy wraz z aktem notarialnym przenoszącym własność należy dostarczyć do 

spółdzielni/zarządcy wspólnoty i na ich podstawie zaktualizować informacje, wyliczyć nową wysokość 

czynszu (może być inna w zależności od zamieszkujących mieszkanie osób) i rozliczyć koszty utrzymania lokalu 
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do dnia jego przekazania (zazwyczaj koszt utrzymania lokalu do dnia przekazania ponosi Sprzedający i od tego 

momentu bierze go na siebie Kupujący, zdarza się jednak, najczęściej w spółdzielniach, że koszty są rozliczane 

wraz z końcem aktualnego miesiąca). 

Dodatkowo należy sporządzić protokoły przekazania liczników energii elektrycznej oraz gazomierza 

(wymagane są druki aktualnego dostawcy), na których wpisujemy dane licznika, dane Sprzedającego wraz z 

aktualnym adresem do korespondencji i numerem rachunku bankowego (w przypadku niedopłaty instytucja 

dostarczająca prąd lub gaz wystawi fakturę korygująca i wyśle na wskazany adres, w przypadku nadpłaty 

nadwyżkę przeleje na wskazany numer rachunku) i dane Kupującego, który będzie musiał udać się z tym 

dokumentem do firmy dostarczającej prąd lub gaz i przepisać umowę na dostarczanie na siebie. 

Korzystając z usług biura nieruchomości sporządzenie protokołu zdawczo odbiorczego wraz z kompletem 

dokumentów i pełnomocnictw do przepisania czynszu oraz mediów powinno być absolutnym standardem 

(niestety w wielu wypadkach tak nie jest). Biura nieruchomości dbające szczególnie o klienta Kupującego 

często biorą na siebie również załatwienie formalności w tych instytucjach, a Kupujący musi jedynie podpisać 

stosowne pełnomocnictwa. 
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Niezbędne dokumenty 

Niezależnie od tego czy wybrane przez  nas mieszkanie to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu czy też 

lokal stanowiący odrębną nieruchomość przed sporządzeniem umowy przedwstępnej lub przystąpieniem od 

razu do aktu notarialnego będziemy potrzebowali szeregu dokumentów odpowiednich dla danego rodzaju 

własności. 

Z ich pomocą będziemy mogli sprawdzić stan prawny wybranej nieruchomości, a notariusz będzie ich 

bezwzględnie wymagał do sporządzenia aktu notarialnego przeniesienia własności. 

Lista niezbędnych dokumentów zależnie od rodzaju nieruchomości wygląda następująco: 

 

Odrębna własność SWPDL 

- podstawa nabycia (przydział, akt notarialny zakupu, 

umowa darowizny, postanowienie sądu o nabyciu 

spadku itp.), 

- księga wieczysta, 

- wypis z rejestru lokali, budynków i gruntów, 

- podstawa nabycia (przydział, akt notarialny zakupu, 

umowa darowizny, postanowienie sądu o nabyciu 

spadku itp.), 

- księga wieczysta (o ile jest założona), 
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- zaświadczenie ze spółdzielni/od zarządcy budynku 

o braku zaległości z tytułu opłat czynszowych, 

- zaświadczenie ze starostwa dot. objęcia lub nie 

działki uproszczonym planem urządzania lasu (dla 

każdej z działek, w których jest udział w gruncie), 

- zaświadczenie z urzędu gminy/miasta dot. 

przeznaczenia działki w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego lub jego braku 

(dla każdej z działek), 

- zaświadczenie z urzędu gminy/miasta 

stwierdzające czy dana nieruchomość znajduje się 

na obszarze rewitalizacji, 

- zaświadczenia od wierzycieli (o ile tacy są) 

stwierdzające aktualne saldo zobowiązania i nr 

rachunku do całkowitej spłaty. 

- zaświadczenie ze spółdzielni stwierdzające komu 

przysługuje SWPDL wraz z informacją czy dla lokalu 

prowadzona jest księga wieczysta (jeżeli nie 

powinno zawierać wpis o braku przeciwskazań do jej 

założenia), 

- zaświadczenie ze spółdzielni stwierdzające brak 

egzekucji/postępowań komorniczych oraz saldo 

wynikające z opłat czynszowych, 

- zaświadczenia od wierzycieli (o ile tacy są) 

stwierdzające aktualne saldo zobowiązania i nr 

rachunku do całkowitej spłaty. 
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Prowizja pośrednika – kto i ile płaci? 

Osoby planujące zakup nieruchomości często zastanawiają się czy skorzystać z usług biura nieruchomości. 

Jedni bez zastanowienia decydują się na współpracę z pośrednikiem, inni natomiast uparcie próbują 

sfinalizować transakcję ‘na własną  rękę’. Jednym z głównych powodów takiej decyzji jest prowizja 

pośrednika… klient najczęściej nie wie kto, ile i za co płaci. 

 

Na polskim rynku nieruchomości jest kilka sposobów naliczania prowizji… prowizja od Sprzedającego, od 

Kupującego, od obydwu stron transakcji jednocześnie. Najczęściej jest 

pobierana jako wartość procentowa od wartości transakcji, 

rzadziej jako stała kwota lub też połączenie stałej kwoty 

i procentu od transakcji lub negocjacji. 

 

Prowizja od obu stron transakcji 

Najczęściej stosowana jest prowizja procentowa od wartości transakcji 

pobierana jednocześnie od obydwu stron transakcji – zazwyczaj w wysokości 2-3% od każdej ze 

stron. W takiej sytuacji agent nieruchomości zawiera umowę jednocześnie z Sprzedającym oraz Kupującym 

 

Kogo reprezentuje pośrednik? 

Ciebie czy sprzedającego? 
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nieruchomość i przynajmniej w teorii powinien reprezentować interesy obydwu klientów – w końcu wobec 

obu ma zobowiązania wynikające z umowy. 

Patrząc obiektywnie taka sytuacja, choć najczęstsza, jest najmniej uczciwa wobec każdego z wspomnianych 

klientów ze względu na występujący tu konflikt interesów. Pojawia się pytanie w jaki sposób można np. 

wynegocjować dla swojego klienta możliwie najlepsze warunki transakcji, w której obydwie jej strony mające 

skrajnie różne interesy (w końcu Sprzedający chce sprzedać jak najdrożej, a Kupujący kupić za jak najniższą 

cenę) reprezentowane są przez tego samego agenta. W takim wypadku pośrednik może jedynie pomóc 

stronom dojść do jakiegoś porozumienia na warunkach, które zaakceptują – co nie oznacza, że dla obydwu 

będą one dobre! 

 

Kupujący nie płaci prowizji – czy aby na pewno? 

Kolejny, w ostatnich latach coraz popularniejszy,  wariant to reprezentacja Sprzedającego. Ma miejsce gdy to 

on pokrywa wynagrodzenie agenta – takie oferty zazwyczaj opatrzone są hasłem „0% prowizji od 

Kupującego” lub też „Kupujący nie płaci prowizji”. Z punktu widzenia Kupującego pomimo braku prowizji 

pośrednika ten wariant nie zawsze musi być dla niego najtańszy. Co do zasady w takim wypadku prowizję 

pośrednika, zazwyczaj około 5% wartości transakcji, pokrywa w całości Sprzedający i najczęściej jest ona 

ukryta w cenie nieruchomości. Kupujący w związku z brakiem opłaty z jego strony pozostawiony jest sam 

sobie podczas negocjacji, a agent zazwyczaj trzyma stronę Sprzedającego.  
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Reprezentacja Kupującego 

Zdecydowanie rzadziej, niż w przypadku reprezentacji dwóch stron transakcji lub tylko Sprzedającego, zdarza 

się, że agent reprezentuje tylko Kupującego, działa w jego interesie i tylko od niego pobiera swoje 

wynagrodzenie. Patrząc z boku ten model współpracy jest najlepszy z punktu widzenia Kupującego, pomimo 

tego że to on płaci prowizję (zazwyczaj około 2-3% ceny transakcyjnej). Należy wziąć pod uwagę, że to właśnie 

Kupujący najwięcej ryzykuje podczas całej transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości. To on musi być pewien, 

że płacona przez niego cena (dziesiątki, setki tysięcy lub nawet miliony złotych) jest przede wszystkim 

odpowiednia dla kupowanej nieruchomości oraz, że wraz z nieruchomością nie kupuje długów poprzedniego 

właściciela lub też nie nabywa jej z niechcianymi lokatorami. W takim wypadku to właśnie agent musi 

dokładnie sprawdzić stan prawny nabywanej nieruchomości, wynegocjować najlepsze dla Kupującego 

warunki transakcji, zabezpieczyć jego interesy w umowie przedwstępnej (o ile taka jest) itp. 

I choć w poprzednich wariantach współpracy z biurem nieruchomości, gdy pośrednik wystawia fakturę 

obydwu stronom lub tylko sprzedającemu, całkowity koszt usługi pośrednika i tak ponosi Kupujący (pośrednio 

płaci też prowizję sprzedającego wliczoną w cenę nieruchomości) tylko w tym wypadku może być pewien, że 

pośrednik reprezentuje go w 100% i będzie dążył do możliwie najlepszych warunków transakcji dla swojego 

klienta. 
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Zakup nieruchomości z udziałem biura nieruchomości wcale nie musi być złem koniecznym. Trzeba tylko 

zwrócić szczególną uwagę jaki zakres jego usług obejmuje podpisywana z nim umowa pośrednictwa oraz 

czyje interesy może reprezentować. 
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Pułapki przy zakupie mieszkania 

W tym miejscu postaram się opisać zagrożenia, które możemy spotkać przy zakupie mieszkania na rynku 

wtórnym. Opiszę jak je należy rozumieć, gdzie ich szukać i w jaki sposób pomimo ich występowania 

bezpiecznie kupić nieruchomość z rynku wtórnego. 

Najczęściej występujące zagrożenia to: 

 

Hipoteka 

Hipoteka to z definicji ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości lub spółdzielczym własnościowym 

prawie do lokalu służące zabezpieczeniu wierzytelności wynikającej z oznaczonego stosunku prawnego, na 

mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości, z pierwszeństwem przed 

wierzycielami osobistymi każdoczesnego właściciela nieruchomości. Oznacza to, iż zbycie nieruchomości 

przez dłużnika nie narusza prawa wierzyciela hipotecznego – może on dochodzić zaspokojenia od 

kogokolwiek, kto stanie się właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Wierzyciel rzeczowy 

może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości. 

Wyróżniamy 3 podstawowe typy  hipotek: 
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1. Hipoteka bankowa, 

Hipoteka bankowa to zdecydowanie najpowszechniejszy rodzaj hipoteki – stanowi zabezpieczenie 

wierzytelności dłużnika na rzecz banku. W przypadku hipoteki uprawnionym jest wierzyciel, na rzecz którego 

ustanowiono hipotekę. Przysługuje mu prawo do zaspokojenia z nieruchomości swoich roszczeń w 

przypadku niespłacenia przez dłużnika wierzytelności, którą hipoteka zabezpiecza. Kluczowe jest to, 

że wierzyciel hipoteczny jest uprawniony do zaspokojenia się z nieruchomości obciążonej bez względu na to, 

kto jest jej właścicielem po ustanowieniu hipoteki. Czyli zmiana właściciela nieruchomości np. na skutek jej 

sprzedaży nie ma wpływu na istnienie i skuteczność hipoteki. Nowy właściciel z mocy prawa staje się tzw. 

dłużnikiem hipotecznym. 

Przed zakupem nieruchomości z wpisaną hipoteką bankową niezbędne jest ustalenie kilku faktów: 

a) Jedna hipoteka czy więcej? 

W Księdze Wieczystej nieruchomości może być wpisanych kilka hipotek. Do roku 2011 wg obowiązującego 

prawa banki jako zabezpieczenie swoich wierzytelności wpisywały dwie hipoteki tj. zwykłą i kaucyjną. W 

hipotece zwykłej ściśle określona była kwota wierzytelności banku, odpowiadająca kwocie kredytu. W 

hipotece kaucyjnej zaznaczana była natomiast wyłącznie maksymalna kwota wierzytelności, której 

zaspokojenia mógł żądać bank. Hipoteką zwykłą banki zabezpieczały się zatem do wysokości kredytu, 

natomiast wierzytelności przyszłe (odsetki, odsetki karne, koszty egzekucji itp.) były zabezpieczane hipoteką 

kaucyjną. Od 2011 roku nie ma już podziału na hipotekę zwykłą i kaucyjną a banki zabezpieczają się tak zwaną 

hipoteką umowną, która zabezpiecza wierzytelność do oznaczonej sumy pieniężnej, czyli do określonego 
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kwotowo pułapu, który z reguły w przypadku kredytu będzie wyższy niż jego kwota (zazwyczaj 150%, 175% 

lub nawet 200% kwoty kredytu) jako zabezpieczenie kapitału, odsetek oraz wszystkich ewentualnych kosztów 

postępowania i innych roszczeń o świadczenia uboczne. 

Kilka hipotek może też dotyczyć różnych zobowiązań, w tym także na rzecz różnych wierzycieli. W takim 

wypadku poniższe wskazówki powinny być zastosowane wobec każdej z nich z osobna. 

b) Hipoteka łączna 

hipoteka łączna umowna powstaje w celu zabezpieczenia tej samej wierzytelności obciążona zostanie więcej 

niż jedną nieruchomość. Dzieje się tak zazwyczaj w momencie, gdy wg banku wartość jednej nieruchomości 

jest niewystarczająca do pokrycia wierzytelności (najczęściej 

wartość kredytu zabezpieczonego na tych 

nieruchomościach w momencie jego zaciągania była 

większa niż wartość każdej z tych nieruchomości). W 

przypadku chęci zakupu nieruchomości z wpisaną do KW 

hipoteką umowną łączną zdarza się, że trzeba wystąpić do 

banku z wnioskiem o decyzję na wyrażenie zgody na wykreślenie 

hipoteki tylko z tej jednej nieruchomości – w takim wypadku bank musi obliczyć jaka 

kwota ze sprzedaży musi zostać spłacona tytułem spłaty zabezpieczenia, aby bank zgodził się na 

pozostawienie sobie pozostałych nieruchomości jako zabezpieczenie pierwotnej wierzytelności (procedura 

ta nierzadko trwa około 1-2 miesięcy i co ważne bank nie musi się na takie rozwiązanie godzić). 

 

Hipoteka to zazwyczaj nic strasznego. 

Ważne aby mieć dokumenty 

pozwalające ją wykreślić! 
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c) aktualne saldo zadłużenia 

Aby bank wyraził zgodę na zwolnienie hipoteki zobowiązanie, które zabezpiecza musi zostać spłacone w 

całości. Oznacza to zazwyczaj tyle, że aktualne saldo wierzytelności zabezpieczonej hipoteką powinno być 

mniejsze niż cena, za którą nieruchomość jest sprzedawana lub aktualny właściciel powinien uregulować 

różnicę wynikającą z aktualnego salda zadłużenia wraz z ewentualnymi kosztami wcześniejszej spłaty 

zobowiązania i ceny transakcyjnej nieruchomości (najlepiej zanim podpiszemy przedwstępną umowę kupna 

– sprzedaży nieruchomości lub aktem notarialnym umowy sprzedaży tejże nieruchomości… w takim wypadku 

mamy pewność, że właściciel dokona tej czynności). Dodatkowo niezbędne będzie zaświadczenie z banku 

wierzyciela zawierające:  

- dane umowy kredytu, który jest na niej zabezpieczony (w tym numer umowy oraz datę zawarcia),  

- aktualne saldo wraz z wysokością ewentualnych kosztów w związku z przedwczesną spłatą zobowiązania 

(nie zawsze występują),  

- numer rachunku technicznego (jest to rachunek przeznaczony tylko do obsługi kredytu, do którego dostęp 

ma tylko bank) przeznaczonego do całkowitej spłaty kredytu,  

- informacje iż bank nie zawarł z kredytobiorcą żadnej umowy zastępującej wierzytelność, 

- informacje, iż po całkowitej spłacie zobowiązania w kwocie wskazanej na zaświadczeniu bank zobowiązuje 

się do wystawienia dokumentu pozwalającego na wykreślenie hipoteki (jest to dokument niezbędny do 

wykreślenia hipoteki z Księgi Wieczystej). 
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Kilka hipotek może też dotyczyć różnych zobowiązań, w tym także na rzecz różnych wierzycieli. W takim 

wypadku powyższe wskazówki powinny być zastosowane wobec każdej z nich z osobna. 

2. Hipoteka przymusowa, 

Hipoteka przymusowa nie dotyczy zawartej pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem umowy. Powstaje ona gdy 

wierzyciel na podstawie tytułu wykonawczego żąda zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomości 

dłużnika. Hipoteka taka jest ustanawiana bez zgody właściciela nieruchomości. 

Chcąc kupić nieruchomość z wpisaną w KW hipoteką przymusową niezbędne będzie uzyskanie zaświadczeń 

od wierzycieli zawierających aktualne salda wierzytelności, rachunki do ich spłaty oraz informację iż po 

spłacie rzeczowych zobowiązań dostaniemy dokument pozwalający na wykreślenie hipoteki. 

3. Hipoteka na rzecz osoby fizycznej lub osoby prawnej 

Hipoteka taka zabezpiecza zobowiązania (najczęściej pożyczki od osób fizycznych lub spółek) wynikające z 

umowy pomiędzy dłużnikiem, a wierzycielem nie będącym bankiem.  

Chcąc kupić nieruchomość zabezpieczoną hipoteką na rzecz osoby fizycznej lub osoby prawnej nie będącej 

bankiem należy zażądać od wierzyciela dokumentu poświadczonego notarialnie zawierającego oświadczenie 

wierzyciela pozwalające na wykreślenie hipoteki z Księgi Wieczystej. Najczęściej wierzyciel nie chce podpisać 

takiego oświadczenia zanim nie dostanie określonej kwoty pieniędzy, która pokryje wysokość zobowiązania. 

W związku z tym najczęściej stosowane są dwa rozwiązania. Pierwsze występuje przy zakupie za gotówkę… 

wtedy należy zaprosić wierzyciela (lub jego przedstawiciela umocowanego notarialnie lub sądownie do 
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składania takich oświadczeń), aby po otrzymaniu pieniędzy i podpisaniu aktu notarialnego pomiędzy 

stronami transakcji podpisał wspomniane oświadczenie. Drugie z nich to podpisanie oświadczenia przed 

podpisaniem przez strony aktu notarialnego oraz przekazaniem go w depozyt notariuszowi, który swoją 

osobą gwarantuje prawidłowy przebieg transakcji, i przekazaniu go przez notariusza nabywcy nieruchomości 

pod warunkiem potwierdzenia przez wierzyciela otrzymania pieniędzy uregulowujących zobowiązanie. 

 

Komornik 

Stosunkowo częściej niż można byłoby się spodziewać trafiają się na rynku nieruchomości będące 

przedmiotem postępowania komorniczego (zazwyczaj wyglądają jak 

okazje). W przypadku, gdy komornik prowadzi 

postepowanie komornicze i zabezpieczył wierzytelności 

na nieruchomości w Księdze Wieczystej w dziale III 

powinien znaleźć się wpis (czasem, zanim pojawi się 

wpis, jest tam wzmianka, którą koniecznie trzeba 

wyjaśnić przed  podpisaniem umowy przedwstępnej) 

stanowiący ostrzeżenie o toczącym się postępowaniu. Wpis taki 

powinien zawierać nazwę kancelarii komorniczej i numer sprawy, dzięki którym można w dość łatwy 

sposób ustalić jakiego długu dotyczy wpis oraz co trzeba zrobić, aby komornik wystawił dokumenty 

pozwalające na ‘uwolnienie’ nieruchomości z długu (komornik nie ujawni nabywcy informacji dotyczących 

 

Zakup nieruchomości z wpisami od 

komornika też może być 

bezpieczny! 
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właściciela czy tym bardziej jego długu zatem musi to zrobić właściciel nieruchomości, najlepiej w naszej 

obecności).  

Zakup takiej nieruchomości obarczony jest nieco większym ryzykiem niż nieruchomości wolnej od obciążeń, 

nie jest natomiast niemożliwe przeprowadzenie bezpiecznej dla Kupującego transakcji zakupu (w przypadku 

zakupu finansowanego kredytem bankowym na taki zakup zgodzą się tylko nieliczne banki, w związku z tym 

najpierw trzeba zasięgnąć informacji u osoby zorientowanej w tematyce i posiadającej wiedzę dotyczącą 

procedur kilku czy nawet kilkunastu banków). 

Gdy już wyjaśnimy czego dotyczy dług, komornik wystawi właścicielowi dokument stwierdzający saldo 

zadłużenia, konto do jego spłaty oraz informację iż po jego spłacie komornik wystawi dokument 

potwierdzający spłatę wierzytelności oraz wyśle do sądu wniosek o wykreślenie wpisu w Księdze Wieczystej 

(UWAGA w takim wypadku należy działać tak szybko jak to możliwe, gdyż w międzyczasie może pojawić się 

inny wpis od innego wierzyciela, który dodatkowo obciąży nieruchomość). W pierwszej kolejności wpłacamy 

tylko kwotę wynikającą z tego dokumentu i koniecznie na wspomniany rachunek komornika. Dopiero po 

spłacie wierzytelności i otrzymaniu dokumentu od komornika stwierdzającego ten fakt oraz informację o 

złożeniu wniosku do sądu w celu wykreślenia wpisu z Księgi Wieczystej powinniśmy przelać sprzedającemu 

resztę pieniędzy wynikającą z różnicy ceny zakupu i kwoty przelanej na konto komornika. 
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Służebność osobista 

Służebność osobista uprawnia osobę, której dotyczy, do bezpłatnego użytkowania naszej nieruchomości (nie 

mylić z zameldowaniem) do momentu aż osoba ta zrzeknie się tego prawa lub nastąpi jej zgon. Prawo to 

dotyczy samej nieruchomości, co oznacza, że musi być respektowane niezależnie od jej właściciela. W 

przypadku, gdy przeoczymy zapisy dotyczące ustanowienia służebności osobistej na czyjąś rzecz może się 

zdarzyć, że po jakimś czasie od chwili zakupu nieruchomości zgłosi się do nas osoba, która posiada prawo 

mieszkania w części mieszkania np. pokoju i korzystania z przedpokoju, kuchni i łazienki – w takim wypadku 

nie mamy prawa jej odmówić! Według polskiego prawa nie ma przeciwskazań do zakupu nieruchomości 

obciążonej służebnością osobistą, a jej zniesienie może nastąpić tylko w przypadkach opisanych powyżej.  

Chcąc kupić nieruchomość obciążoną taką służebnością należy żądać od właściciela notarialnego 

potwierdzenia zrzeczenia się osoby uprawnionej do tego prawa lub jej aktu zgonu… tylko w takim wypadku 

transakcja będzie dla nas bezpieczna. 

Co do zasady prawo służebności osobistej powinno być wpisane do Księgi Wieczystej nieruchomości, której 

dotyczy. Jak pokazuje praktyka dość często zdarza się jednak iż nie jest ono tam wpisane. Chcąc uniknąć 

sytuacji, w której kupimy mieszkanie obciążone służebnością osobistą należy dokładnie przejrzeć zapisy w 

Księdze Wieczystej (dział III – PRAWA, ROSZCZENIA I OGRANICZENIA), podstawę nabycia nieruchomości w 

formie aktu notarialnego (zwłaszcza w przypadku darowizn zapisy te są dość powszechne) oraz żądać od 

sprzedającego zapisu w umowie przedwstępnej stwierdzającego iż nieruchomość nie jest obciążona żadnymi 

prawami, roszczeniami, ograniczeniami. 
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Dożywocie 

Specjalnym typem służebności osobistej jest umowa dożywocia. Najczęściej na mocy tej umowy osoba, której 

dotyczyć będzie to prawo przenosi na rzecz innej osoby własność nieruchomości w zamian za co osoba 

obdarowana świadczy darczyńcy dożywotnie utrzymanie. 

Szczegółowy zakres tego świadczenia powinna regulować 

umowa o dożywocie, w przypadku braku oznacza: 

przyjęcie jako domownika, zapewnienie wyżywienia, 

ubrania, mieszkania, opału, odpowiedniej pomocy i 

pielęgnowania w chorobie oraz sprawienie pogrzebu 

własnym kosztem według zwyczaju miejscowego. Prawo 

takie wygasa z chwilą śmierci osoby, której przysługiwało. Osoba, której to 

prawo przysługuje nie może go zbyć ani przekazać innej osobie. Może natomiast „przyjąć na 

mieszkanie” inne osoby tj. małżonka i dzieci małoletnie lub pozostające na jego utrzymaniu. 

W przypadku chęci zakupu nieruchomości obciążonej umową dożywocia bezwzględnie należy żądać od 

sprzedającego aktu zgonu osoby, której prawo to dotyczy lub sądowego postanowienia o jej zniesieniu – tylko 

wtedy możemy być pewni iż taka służebność nie będzie dla nas dodatkowym obciążeniem po zakupie takiej 

nieruchomości. 

 

 

 

Służebność osobista lub dożywocie to 

więcej niż lokatorzy! 
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Umowy przedwstępne 

Chyba każdy kto kupuje nieruchomość zastanawia się czy jest pierwszą osobą, która zawarła umowę 

przedwstępną z osobą sprzedającą mieszkanie. I słusznie! Swego czasu było to dość powszechne działanie 

nieuczciwych sprzedawców, którzy próbowali sprzedać kilkukrotnie te samą nieruchomość. 

Należy pamiętać, że umowę przedwstępną można zawrzeć w formie zwykłej umowy cywilno-prawnej 

pomiędzy sprzedającym i kupującym oraz w formie aktu notarialnego (co ciekawe ta forma wcale nie oznacza 

dużo wyższych kosztów notarialnych dla kupującego… notariusz najczęściej dzieli płatność za akt ostateczny 

przenoszący własność na dwa i pierwszą połowę trzeba zapłacić przy umowie przedwstępnej, a drugą po 

podpisaniu aktu przenoszącego własność – dodatkowy koszt to właściwie opłata za wypisy umowy 

przedwstępnej i opłata sądowa za wpis roszczenia do księgi wieczystej o ile jest wpisywane). Właśnie forma 

aktu notarialnego pozwala na wpisanie tzw. Roszczenia do działu III księgi wieczystej kupowanej 

nieruchomości. Oznacza to prawo do wykonania umowy, która została wpisana w roszczeniu nawet w 

przypadku gdyby którakolwiek ze stron chciała nie wykonać umowy (UWAGA! Roszczenie działa w obie strony 

tj. jeżeli kupujący się wycofa z transakcji sprzedający może żądać wykonania umowy). Co ważne roszczenie 

obowiązuje każdego kolejnego właściciela, a jego wykreślenie możliwe jest tylko w 2 przypadkach tj. za 

notarialnym wyrażeniem zgody przez Kupującego, który był stroną umowy przedwstępnej wpisanej do KW 

lub gdy minęło 12 miesięcy od daty, w której umowa miała być wykonana – w tym wypadku można wykreślić 

roszczenie bez zgody kupującego. 
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Chcąc kupić mieszkanie bezwzględnie należy zapisać w umowie przedwstępnej oświadczenie sprzedającego 

stwierdzające, że nie zawierał żadnych umów mających na celu zbycie lub obciążenie nieruchomości. Jeżeli 

w dziale III Księgi wieczystej są wpisy dotyczące umów przedwstępnych należy je najpierw wykreślić lub 

otrzymać od sprzedającego notarialną zgodę poprzedniego kupującego pozwalającą na jego wykreślenie i 

sporządzić własną umowę przedwstępną u notariusza. Jeżeli natomiast w dziale III Księgi Wieczystej znajdują 

się jakiekolwiek wzmianki należy je wyjaśnić w sądzie prowadzącym księgę jeszcze przed podpisaniem 

umowy przedwstępnej. 

 

Użytkowanie wieczyste gruntu 

Przy zakupie mieszkania może okazać się iż wraz z mieszkaniem nie kupujemy udziałów w gruncie, a w 

użytkowaniu wieczystym gruntu, co oznacza iż nie jesteśmy jego właścicielem a jedynie użytkownikiem 

wieczystym. Właścicielem takiego gruntu może być jedynie gmina, miasto, starostwo, województwo lub 

skarb państwa. 

Co do zasady większych różnic w samym użytkowaniu takiego mieszkania nie ma… jest ono zbywalne, 

dziedziczne, można je obciążać np. hipoteką na rzecz banku w związku z zabezpieczeniem jakiejś 

wierzytelności itp. Zasadniczą różnicą jest fakt iż w przypadku użytkowania wieczystego co roku oprócz 

podatku za grunt musimy wnieść również opłatę roczną za jego użytkowanie wieczyste. Bardzo istotny jest 

fakt iż wartość opłaty za użytkowanie wieczyste może zmienić się nawet kilku lub nawet 

kilkudziesięciokrotnie w stosunku do opłaty z ostatniego roku. Wynika to z przepisu, który daje możliwość 
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właścicielowi na aktualizację wyceny gruntu i na jaj podstawie dostosowania wysokości opłaty rocznej za 

użytkowanie wieczyste (stawka to 1% wartości gruntu pomnożona przez udziały jakie przynależą do własności 

mieszkania).  

Chcąc kupić mieszkanie posadowione na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste należy dowiedzieć się 

jaka jest roczna opłata za użytkowanie wieczyste przysługującej części gruntu oraz jak dawno była ustalana 

wartość gruntu, która daje podstawę do zmiany wysokości opłaty rocznej (w przypadku wyceny gruntu 

starszej niż kilka lat powinniśmy się spodziewać jej aktualizacji w trakcie kolejnych kilku lat). 

Co ważne niebawem powinna wejść w życie ustawa zmieniająca prawo użytkowania wieczystego w prawo 

własności. Nie oznacza to niestety brak opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Dla gruntów 

objętych przekształceniem w prawo własności opłata będzie obowiązywała przez kolejnych 20 lat pod 

postacią opłaty przekształceniowej (wraz z nią pojawić ma się odpowiedni zapis w dziale III Księgi Wieczystej 

stwierdzający obowiązek wnoszenia takiej opłaty. 
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SWPDL – zadłużenia przechodzą na nabywcę 

SWPDL czyli Spółdzielcze Własnościowe Prawo do Lokalu to dość specyficzna forma własności nieruchomości 

albowiem nie jest się właścicielem samej nieruchomości (np. mieszkania wraz z częściami nieruchomości 

wspólnych tj. budynku czy działki, na której stoi), a tylko właścicielem samego prawa do tego lokalu. Co do 

zasady nie ma większych różnic w użytkowaniu pomiędzy SWPDL a prawem odrębnej własności lokalu np. 

mieszkalnego… obydwa są dziedziczne, zbywalne, mogą zostać 

obciążone np. hipoteką w związku z zabezpieczeniem 

kredytu itp. Podstawową różnicą jest wspomniana 

forma własności lokalu wraz z częściami wspólnymi 

całej nieruchomości, w której się znajduje lub ‘tylko’ 

prawa do samego lokalu i związany z tym podatek od 

nieruchomości gruntowych – w przypadku własności płaci się go 

co roku do właściwego dla nieruchomości urzędu gminy lub miasta, a w przypadku SWPDL 

nie jesteśmy do tego uprawnieni (nie posiadamy własności gruntu) i najczęściej płaci go spółdzielnia, a nas 

obciąża tym podatkiem w comiesięcznym czynszu. 

Kolejna bardzo ważna różnica to przechodzenie zadłużenia np. z tytułu czynszu w spółdzielni na nowego 

właściciela. 

Chcąc nabyć SWPDL bezwzględnie należy żądać od właściciela zaświadczenia ze spółdzielni 

potwierdzającego, iż to właśnie jemu przysługuje SWPDL do nabywanego lokalu wraz z informacjami: czy dla 

 

Sprawdź zadłużenia na SWPDL – po 

zakupie przechodzą na nabywcę! 
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tego lokalu prowadzona jest Księga Wieczysta, czy są prowadzone jakieś postępowania egzekucyjne czy 

komornicze (w przypadku, gdy dla lokalu nie jest prowadzona Księga Wieczysta spółdzielnia ma obowiązek 

poinformować o ograniczeniach czy roszczeniach dotyczących tego SWPDL) oraz informacji o zaległościach z 

tytułu opłat czynszowych/eksploatacyjnych lub ich braku. Zaświadczenie takie wydawane jest w spółdzielni 

mieszkaniowej tylko dla właściciela SWPDL lub osoby umocowanej do jego odbioru. W przypadku 

wystąpienia zaległości z tytułu opłat czynszowych/eksploatacyjnych na rzecz spółdzielni możemy zawrzeć 

stosowne zapisy o uregulowaniu ich przez zbywcę z wpłacanego przez nas zadatku/zaliczki lub (w mojej 

ocenie jest bezpieczniej) w ramach zadatku/zaliczki wpisać do umowy przedwstępnej odpowiednią wartość 

i uregulować zaległości bez udziału zbywcy bezpośrednio na konto spółdzielni, po czym należy ubiegać się o 

zaświadczenie stwierdzające brak zaległości. 

 

SWPDL – nieuregulowane grunty 

Cały czas na rynku nieruchomości występują mieszkania bez założonej Księgi Wieczystej – są to spółdzielcze 

własnościowe prawa do lokalu zamieszkiwane najczęściej przez pierwszego właściciela, który nie miał 

potrzeby jej zakładania. Co do zasady nie ma problemu z wyodrębnieniem Księgi Wieczystej dla takiego 

mieszkania. Warunek konieczny, który musi być spełniony do wyodrębnienia takiej księgi jest jeden - grunt, 

na którym stoi budynek musi być własnością lub oddany w użytkowanie wieczyste spółdzielni, w której 

zasobach jest to mieszkanie.  
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Zdarzają się sytuacje, w których nie można wyodrębnić Księgi Wieczystej dla lokalu – gdy grunt, na którym 

stoi budynek ma nieuregulowany stan prawny (z taką sytuacją najczęściej spotkamy się w Warszawie).  

UWAGA! Takie mieszkanie nie może być kupione za środki pochodzące choć w części z kredytu hipotecznego 

– bank nie zabezpieczy się na takiej nieruchomości (jedynym wyjątkiem jest podstawienie dla banku innej 

nieruchomości, która będzie zabezpieczeniem kredytu). W takich wypadkach zakup nieruchomości możliwy 

jest tylko za gotówkę, jednak kupując taki lokal trzeba się zastanowić czy chcemy kupić mieszkanie z 

nieuregulowanym stanem prawnym gruntu, na którym stoi budynek. 

Stan prawny gruntu możemy sprawdzić w dwojaki sposób. Po pierwsze w Księdze Wieczystej dla gruntu, na 

którym stoi budynek nie powinno być mówiących o tym zapisów. Kolejna rzecz to zaświadczenie ze 

spółdzielni mieszkaniowej dla kupowanego lokalu, gdzie spółdzielnia, w przypadku nieuregulowanego stanu 

prawnego gruntów, ma obowiązek wpisania tego w zaświadczeniu lub po prostu wpisania informacji iż nie 

ma żadnych przeciwskazań do wyodrębnienia czy też założenia Księgi Wieczystej dla kupowanego lokalu. 

 

Różnice w powierzchniach 

Niejednokrotnie zdarza się, że w dostarczonych przez Sprzedającego dokumentach dotyczących 

nieruchomości różnią się dane dotyczące powierzchni mieszkania. Czasem jest to wynikiem zwykłej ludzkiej 

pomyłki podczas sporządzania aktu notarialnego lub zakładania/aktualizowania Księgi Wieczystej. Przy okazji 

sporządzania umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości, zwłaszcza w przypadku gdy zamierzamy 
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kredytować jej zakup kredytem hipotecznym na niej zabezpieczonym, mamy doskonałą okazję aby sprawdzić 

czy w każdym dokumencie wpisana jest ta sama powierzchnia (wypis z rejestru lokali, Księga Wieczysta, 

podstawa nabycia, zaświadczenie ze spółdzielni/zarządcy budynku). Jedyna dopuszczalna rozbieżność jest w 

Księdze Wieczystej, gdzie bardzo często spotykamy się z powierzchnią lokalu wraz z powierzchnią 

pomieszczeń przynależnych (piwnica, bokówka, komórka lokatorska), jednak w takim wypadku powinniśmy 

sprawdzić powierzchnię bez uwzględniania pomieszczeń przynależnych – jeżeli gdzieś jest błąd najczęściej 

jest sporo czasu aby go sprostować… w innym wypadku bank może odmówić nam udzielenia kredytu  do 

momentu poprawienia błędu (jeżeli błąd jest w Księdze Wieczystej może się zdarzyć, że bank wyda decyzję 

pozytywną jednak wypłatę kredytu będzie warunkował sprostowaniem Księgi Wieczystej w akcie 

notarialnym przenoszącym własność. 
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Podsumowanie 

Zakup nieruchomości to bardzo często jedna z ważniejszych decyzji w życiu… w końcu angażujemy duże 

pieniądze - nieraz są pożyczone z banku, a nasze zobowiązanie może trwać nawet 30 lat. W takim momencie 

nie można pozwolić sobie na jakikolwiek błąd – w przeciwnym wypadku konsekwencje mogą się za nami 

ciągnąć latami.  

Starałem się na tyle ile to możliwe pisać te opracowanie 

językiem zrozumiałym dla każdej osoby, nawet tej,  która 

do tej pory z zakupem nieruchomości nie miała nic 

wspólnego i dopiero przymierza się do pierwszej 

transakcji w swoim życiu. Oczywiście przytoczone 

sytuacje nie wyczerpują tematu bezpiecznego zakupu 

nieruchomości na rynku wtórnym, jednak są to zagrożenia, które 

występują najczęściej, a wymienione dokumenty i odpowiednie zrozumienie wpisanych w 

nich danych w większości wypadków powinny pozwolić na bezpieczny zakup i późniejszy ‘spokojny sen’ w 

kupionej nieruchomości. 

 

 

Uważasz to opracowanie za 

wartościowe? 

Przekaż je swoim znajomym! 
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Mam nadzieję, że to o czym mogłeś/-aś tutaj przeczytać będzie przydatne przy najbliższym zakupie 

nieruchomości.  

Będzie mi niezmiernie miło jeśli podzielisz się ze mną opinią na temat tego opracowania i jeżeli wydało Ci się 

wartościowe udostępnij je wszystkim znajomym zainteresowanym zakupem nieruchomości.  

Jeśli jednak nie masz pewności co do swojej wiedzy na temat zakupu nieruchomości skontaktuj się z 

profesjonalistą! 
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 Masz Pytania? 

608-226-057 

biuro@mieszkajusiebie.pl 

www.mieszkajusiebie.pl 
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