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Szanowni Czytelnicy 

Oddajemy w Państwa ręce publikację, której powstanie było 
spowodowane wyjściem naprzeciw Waszym potrzebom.
Zorientowaliśmy się bowiem - bywając w Państwa biu-
rach - że drukujecie samodzielnie artykuły, opubli-
kowane przez nas na portalu www.geodezyjny.com.
Dlatego, aby ułatwić zainteresowanym zebranie w jednym 
miejscu najbardziej merytorycznych artykułów z bloga, 
a także, by podzielić się wiedzą naszych znajomych spe-
cjalistów z branży nieruchomości - przygotowaliśmy opra-
cowanie, które jest kompilacją najistotniejszych zagadnień 
w tej dziedzinie. Publikacja ta jest również uhonorowaniem 
pracy naszej fi rmy, która w tym roku obchodzi 10-lecie ist-
nienia. Mamy nadzieję, że dzięki naszej wiedzy, zaczną 
Państwo zarabiać znacznie więcej na nieruchomościach.
Jednocześnie, zapraszamy do regularnego od-
wiedzania wszystkich naszych stron, gdzie sy-
stematycznie publikujemy nowe artykuły: 

W bieżącym numerze:

• Bałagan, chaos, niewiedza wynajmujących i najem-
ców - Adrian Hołub - str. 6

• 9 kroków do skutecznego wynajmu  biura - Marek 
Banach - str. 10

• Wykładnia planu miejscowego - dr Maciej J. Nowak 
- str. 14

• Granice nieruchomości w polskim systemie praw-
nym - Adrian Hołub - str. 17

• Zlecać pomiar powierzchni czy nie? - Monika Hołub 
- str. 21

• Klauzula relokacyjna - Karol Tarniowy - str. 26
• Co powinno zawierać zamówienie na pomiar po-

wierzchni? - Adrian Hołub - str. 28
• Zajęcie pasa drogowego dla przyłączy i nadwie-

szeń budynku - Adrian Hołub - str. 32
• Czego nie wiesz o swoim biurze - Maciej Ozdoba - 

str. 36
• Chcesz lepsze warunki zabudowy? - Adrian Hołub 

- str. 39
• Najem. Klauzule umowne i ich skutki podatkowe - 

Stella Brzeszczyńska - Str. 42
• Pompowanie powierzchni najmu - Adrian Hołub - 

str. 45
• Powierzchnia liczona do celów podatkowych- Ad-

rian Hołub - str. 47
• Powierzchnia liczona do celów najmu - Adrian Ho-

łub - str. 50
• GLA (Gross Leasable Area)w normach: BOMA, Te-

gova i PN-ISO 9836 - Adrian Hołub - str. 52
• Nieruchomości a SEO - Jan Pająk - str. 57
• 7 Grzechów głównych wynajmujących - Adrian Ho-

łub - str. 61
• Norma Boma w pomiarach powierzchni - Adrian 

Hołub - str. 66
• Norma Tegova w powierzchni najmu - Adrian Hołub 

- str. 68
• Boma wynajmującym opłaca się najbardziej - Ad-

rian Hołub - str. 70
• Jak wyeliminować w 100% błędy pomiaru po-

wierzchni budynków? - Monika Hołub - str. 73
• Czy twoja inwestycja ma poprawnie wyliczoną po-

wierzchnię zabudowy? - Adrian Hołub - str. 77
• Norma PN-ISO 98362015-12 - Adrian Hołub -      

str. 84
• Kontenery - budynki czy budowle? - Adrian Hołub 

- str. 88
• Wszystko o współczynnikach poierzchni wspólnej 

- Adrian Hołub - str. 91
• Co powinen zawierać raport z pomiarów po-

wierzchni - Adrian Hołub - str. 95
• PN-ISO 9836:1997 norma pomiaru powierzchni - 

Adrian Hołub - str. 97
• Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych - Adrian 

Hołub - str. 100
• Nie lubisz płacić podatków od garaży wielopozio-

mowych? - Adrian Hołub - str. 102
• Boma Retail - pomiary powierzchni galerii handlo-

wych - Adrian Hołub - Str. 107

www.geodezyjny.com
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CO-OWNER POLISH GEODETIC GROUP



OGÓLNOPOLSKI 
KONGRES

NIERUCHOMOŚCI
JAK ZARABIAĆ WIĘKSZE PIENIĄDZE 

NA NIERUCHOMOŚCIACH

Warszawa
8 listopada 2017 r.

16
doświadczonych

prelegentów

60
minut panelu
dyskusyjnego

9
merytorycznych

prelekcji

 ∞
korzyści

dla nieruchomości

PANEL I – PODKRĘCAMY ZYSKI Z NIERUCHOMOŚCI
• Jak wykonane pomiary powierzchni budynku mogą dać 

Inwestorowi do kilkunastu % więcej zysków corocznie 
– Adrian Hołub (co-owner Polish Geodetic Group)

• Podatki w nieruchomościach – Stella Brzeszczyńska 
(prawnik i doradca podatkowy)

• Klauzule umowne wzbudzające najwięcej kontrower-
sji pomiędzy stronami umowy najmu – Karol Tarniowy 
(prawnik w Kaczmarczyk Orzechowski Sp. k.)

• Dobre i złe praktyki w zapisach umów najmu – starcie 
wszystkich stron. Skład panelu: Maciej Wójcikiewicz 
(Senior Director Valuation Department w CBRE), Jakub 
Parys (Senior Consultant w Savills), Sylwia Pytko-Bur-
ska (Senior Property Manager Colliers International), 
Magdalena Reńska (Regionalny Dyrektor ds. Wynajmu 
w Skanska Property Poland), Małgorzata Fibakiewicz 
(Head of Office Agency w BNP Paribas Real Estate), 
Maciej Ozdoba (Asociate Director w Nuvalu Polska), 
Grażyna Zamorska – Wykrota  (Wiceprezes zarządu 
Herbewo International). Moderator – Justyna Dru-
żyńska (Director of Office Operations Master Mana-
gement Group Sp. z o.o.).Trendy w  aranżacji biur – jak 
nie stracić pieniędzy i pracowników? –Monika Szawer-
nowska (Concept Space).

• Ogólnopolskie zasady obliczania powierzchni najmu w 
kamienicach –Adrian Hołub (co-owner Polish Geodetic 
Group)

• Lunch

PANEL II  – WYCISKAMY PROCES INWESTYCYJNY
• Wykładnia planu miejscowego, czyli jak interpretować 

planistyczne ograniczenia zabudowy – dr Maciej J. No-
wak (radca prawny, pracownik akademicki)

• Due diligence przy procesie inwestycji budowlanych – 
Mariusz Wysocki (APA Paul Rene Sp. z o. o.)

• Zagadnienia środowiskowe w procesie inwestycyjnym 
– dr Michał Fic (właściciel Geofic / Aquageo, biegły 
wojewody)

• Efektywność energetyczna budynków komercyjnych – 
Barbara Berta (Technical Director w BNP Paribas Real 
Estate)

• Kolacja i drink bar umożliwi rozmowy prywatne
• Recital skrzypcowy do kolacji – kwartet smyczkowy 

organizowany przez lutnicy.pl

Szczegóły
i rejestracja:

www.academy.geodetic.co
785 041 079
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ADRIAN HOŁUB
Geodeta, Trener, Publicysta, Wy-
kładowca akademicki, Inwestor. 
Współwłaściciel Geodezyjny.com 
i Polish Geodetic Group.

Geodeta, doradca w zakresie ko-
mercjalizacji powierzchni, trener, 

publicysta branżowy wykładowca akademicki i inwestor 
nieruchomości. Współwłaściciel Polish Geodetic Group. 
Wieloletni praktyk w pomiarach i kalkulacjach powierzch-
ni budynków biurowych, handlowych, magazynowych, 
mieszkaniowych, kamienic i innych. W czasie 10 letniej 
praktyki pomierzył lub nadzorował pomiar ponad 3,7 mln 
m² powierzchni w tysiącach obiektów. Absolwent: Poli-
techniki Warszawskiej Wydziału Geodezja i Kartografia, 
Specjalizacja Kataster i Gospodarka Nieruchomościa-
mi. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału 
Geografii i Studiów Regionalnych. Ukończył także Studia 
podyplomowe z Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomoś-
ciami w Wydziale Nauk Ekonomicznych przy SGGW (li-
cencja pośrednika numer 15818). Od 10-ciu lat współ-
pracuje w zakresie norm obmiarów powierzchni na stałe 
z największymi firmami z rynku nieruchomości komercyj-
nych w Polsce i Europie. Za dotychczasową pracę zawo-
dową otrzymał ok. 90 referencji i listów z podziękowa-
niami. W roku 2013 rozpoczął certyfikowane szkolenia 
z norm obmiaru powierzchni m.in. dla dyrektorów, kadry 
zarządzającej, developerów, asset / property / lease ma-
nagerów, radców prawnych, architektów i innych spe-
cjalistów z rynku nieruchomości. Do tej pory przeszkolił 
ponad 1,2 tys. osób. Od 2015 r. artykuły jego autorstwa 
ukazują się w takich czasopismach jak: Real Estate Ma-
nager i Nieruchomości C.H. Beck. Od 2017 r.  Ekspert 
Legalis Administracja i Legalis Księgowość Kadry i Biznes. 
Otrzymał tytuł Lidera Przedsiębiorczości roku 2009 za 
technologię pomiaru powierzchni on-line w trybie rze-
czywistym. W 2010 r. zdobył tytuł “Firma Przyjazna Pra-
cownikom”. Więcej informacji na: academy.geodetic.co.

DR MACIEJ J. NOWAK
Radca prawny, kierownik Pracowni 
Ekonomiki Przestrzennej na Zachod-
niopomorskim Uniwersytecie Tech-
nologicznym w Szczecinie

Jest radcą prawnym, kierownikiem 
Pracowni Ekonomiki Przestrzennej na Zachodniopomor-
skim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Po-
nadto jest także członkiem Komitetu Przestrzennego Za-
gospodarowania Kraju Polskiej Akademii nauk. dr Maciej 
J. Nowak to również autor licznych publikacji z zakresu 
prawnych uwarunkowań planowania przestrzennego 
i gospodarki nieruchomościami. Jest prelegentem Beck 
Akademii. Więcej informacji na: akademia.beck.pl.

KAROL TARNIOWY
Adwokat w warszawskiej kancela-
rii Kaczmarczyk Orzechowski Legal 
Services. 

Posiada wieloletnie doświadczenie 
w zakresie obsługi prawnej wiodą-

cych podmiotów na rynku nieruchomości komercyjnych 
i biurowych. W ramach dotychczasowej praktyki zawodo-
wej doradzał podmiotom gospodarczym notowanym na 
rynku kapitałowym, w tym największej spółce na rynku 
nieruchomości komercyjnych w Europie oraz wiodącej 
spółce wynajmu powierzchni biurowych w regionie CEE 
i SEE. Alumn programów stypendialnych i mentoringo-
wych m.in. Programu Kariera organizowanego przez Pol-
ską Radę Biznesu, Akademii Energii prowadzonej przez 
Fundację im. L. Pagi oraz Giełdę Papierów Wartościo-
wych w Warszawie, jak również programu Mentors4Star-
ters współorganizowanego przez Forum Ekonomiczne 
w Davos za pośrednictwem Global Shapers Warsaw Hub. 
Ukończył także studia podyplomowe w Szkole Głów-
nej Handlowej w Warszawie. Członek Warszawskiej 
Izby Adwokackiej. Więcej informacji na: www.kols.pl.

 
STELLA
BRZESZCZYŃSKA
Prawnik i doradca podatkowy 
w Kancelarii Doradztwa Prawnego 
i Podatkowego

Prowadzi Kancelarię Doradztwa 
Prawnego i Podatkowego, która specjalizuje się w zagad-
nieniach podatkowych związanych z szeroko pojętym pra-
wem nieruchomości. Autorka wielu publikacji z zakresu 
prawa podatkowego, w tym m.in.: Opodatkowanie obrotu 
nieruchomościami; Nieruchomość w firmie; Nierucho-
mość. Aspekty cywilnoprawne i podatkowe. Ukończyła 
studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Warszawskiego oraz Podatkowe Studia Pody-
plomowe na SGH (dyplom z wyróżnieniem, specjalizacja 
– opodatkowanie obrotu nieruchomościami). Doświad-
czenie zawodowe zdobywała w Ministerstwie Finansów 
oraz w spółkach doradztwa podatkowego. Doświadczony 
wykładowca – prowadzi wykłady z prawa podatkowe-
go dla biegłych rewidentów, księgowych, doradców po-
datkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, 
zarządców nieruchomości. Współpracuje m.in. z SGH, 
CEE, Stowarzyszeniami Pośredników w Obrocie Nieru-
chomościami. Prowadzi także wykłady na Targach Miesz-
kaniowych dotyczące opodatkowana transakcji na rynku 
nieruchomości.  Współpracuje z przedsiębiorcami z rynku 
nieruchomości, pośrednikami w obrocie nieruchomoś-
ciami oraz ze wspólnotami mieszkaniowymi i zarządcami 
nieruchomości. Więcej informacji na: akademia.beck.pl.

AUTORZY ARTYKUŁÓW
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MAREK BANACH
Agent Grand Brokers

Od ponad 10 lat jego aktywność 
zawodowa związania jest z ryn-
kiem nieruchomości. Od samego 
początku ukierunkowana została 
na sektor nieruchomości komer-

cyjnych. Jego największe osiągnięcia zawodowe dotyczą 
rynku biurowego oraz retail. Pracując dla różnych pod-
miotów wynajął łącznie ponad 15.500 m2 powierzch-
ni biurowej i handlowo-usługowej oraz uczestniczył 
w procesach ekspansji sieci handlowych. Był pomysło-
dawcą i założycielem pierwszej kompleksowej bazy da-
nych nieruchomości komercyjnych w Trójmieście pod 
nazwą tpnk.pl. Prowadził także wieloosobowe biuro 
nieruchomości. Przy okazji szerokiego spectrum zadań 
nabył również praktyczną wiedzę z zakresu zarządza-
nia nieruchomościami oraz analiz rynkowych. Dzisiaj 
działa niezależnie w grupie agentów Grand Brokers na 
zlecenie sektora komercyjnego i mieszkaniowego. Po-
siada licencję zawodową pośrednika w obrocie nieru-
chomościami. Więcej informacji na: grandbrokers.pl.

MONIKA HOŁUB
Inwestor, współwłaściciel Polish 
Geodetic Group.

Od początku istnienia firmy geode-
zyjny.com zajmuje się działaniami 
marketingowymi i PR-owymi. Orga-
nizuje wszystkie wydarzenia szko-

leniowe i kongresowe. Jest kreatorem marki Polish Geo-
detic Group i wszystkich jej produktów. Wszechstronna 
znajomość narzędzi pozwala jej na szeroki zakres kompe-
tencji w różnych, prężnie działających profilach. W firmie 
odpowiada za kontakty z wybranymi klientami, ofertowa-
nie, negocjacje oraz prace w zakresie architektury krajo-
brazu. Jest pomysłodawcą i koordynatorem Ogólnopol-
skiego Kongresu Nieruchomości Geodetic oraz kieruje 
działaniami związanymi z wydawnictwem Gazety Geo-
detic, która będzie corocznym przedsięwzięciem. Posiada 
także 7-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu dofinanso-
wań z funduszy UE. Łącznie pozyskała ponad 80 mln zł 
w tym część dla własnych firm. Współinwestor budyn-
ku handlowo – biurowego w Dzielnicy Warszawa Ursus. 
Jest absolwentką SGGW na Kierunku Architektura Kra-
jobrazu ukończonego z tytułem magistra inż. architekta 
krajobrazu. Więcej informacji na: academy.geodetic.co.

MACIEJ OZDOBA

Tworzy zespół Nuvalu Polska od 
początku istnienia firmy.  Maciej 
jest absolwentem Politechniki War-
szawskiej. W swojej karierze zawo-
dowej Maciej był agentem wyłącz-
nym biurowców Garden Plaza, Point 

West, Pałac Dembińskich oraz kompleksu biurowego Vi-
pol Plaza. Do szerokiej listy obsługiwanych najemców na-
leżą m.in. BRE Bank SA, Bacardi Martini Polska, GrECo JLT 
Polska czy Charles Voegele, a z sektora instytucjonalnego  
Ambasada Republiki Ukrainy, Główny Inspektorat Farma-
ceutyczny oraz Polski Związek Lekkiej Atletyki. W ramach 
kongresu weźmie udział w panelu dyskusyjnym na temat 
dobrych i złych praktyk w zapisach umów najmu.

JAN PAJĄK
Właściciel Agencji Reklamowej 
OMEGA ART 

Posiada ponad 17-letnie doświad-
czenie w prowadzeniu projektów 
z zakresu: logo, strony internetowe, 

Corporate Identitity. Zdobywca licznych nagród w mię-
dzynarodowych i krajowych konkursach projektowania 
graficznego. Projekt opakowań na serię ekskluzywnych 
wód toaletowych ChatNoir zdobyły pierwsze miejsce 
w konkursie International Paper Packaging Stars 2016, 
dla najlepszego opakowania kosmetycznego. Zrealizo-
wał tysiące projektów dotyczących plakatów, ulotek, ka-
talogów i kompleksowego CI w zakresie kampanii ogól-
nopolskich i międzynarodowych. Projektował dla takich 
firm jak: BIODERMA, NUXE, FortePharma, Świt Pharma, 
Helical, DCR, CHEMA, Colliers, Jones Lang Lasalle, Jysk, 
Douglas, Cubus, ILC, Saturn, Sports Direct, Bubble Post, 
Clever Strategy, Glob Stream, Majesty, Apteka Eskulap, 
Miasto i Gmina Koprzywnica, NFZ, Apteka Uroda, Lie-
rac, Epsilon, Water, Court House, MDI Networx, True 
Currency, Regis Ferriere, Moon Production, Subsidium 
i in.  Absolwent Polsko – Francuskiej Szkoły Administracji 
i Zarządzania – posiadacz Certyfikatu Administracji i Za-
rządzania Przedsiębiorstw Uniwersytetu w Lille, Francja. 
Absolwent Szkoły Muzycznej w klasie trąbki w Krzeszo-
wicach. Więcej informacji  na: www.omegaart.eu.
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Bałagan, chaos, niewiedza
wynajmujących i najemców
Na co zwracać uwagę przy normach obmiarów powierzchni 
Adrian Hołub

Przez 10 ostatnich lat pomierzyliśmy ponad 3,7 mln m2 powierzchni budynków różnymi nor-
mami i obserwujemy duży chaos w tej dziedzinie, który wynika często z niewiedzy w za-

kresie norm obmiarów powierzchni. Dotyczy to zarówno najemców jak i wynajmujących.

Wielokrotnie widzieliśmy zdziwie-
nie obu tych stron po przedsta-
wieniu im różnic w powierzchniach 
mierzonych różnymi normami lub 
samym faktem istnienia różnych 
norm. Jeszcze większe zdziwie-
nie jest właścicieli i zarządców 
budynków, gdy przedstawiamy 
im różnice w powierzchniach, po-
między pomiarem wykonanym 
przez nas według tej samej nor-
my, którą rzekomo operują obec-
nie na tym samym obiekcie. 
Okazuje się, że opracowania (rzuty 
kondygnacji), którymi dysponują 
i tym samym naliczają na ich pod-
stawie podatki i koszty najmów 
są opracowaniami niewiadomego 
pochodzenia. Często, są to rysun-
ki od architektów obejmujące inny 
zakres opracowania. Czasami są to 
jakieś archiwalne rysunki, albo co 
gorsze, pomiary z różnych etapów 

budowy, które nie odzwierciedlają 
ostatecznych i rzeczywistych miar. 
Różnice te przekładają się na wy-
mierne koszty najmów oraz płaco-
ne podatki. Poniżej przedstawiam 
najważniejsze kwestie w tym za-
kresie, które przekładają się na 
rozbieżności w zakresie opracowy-
wanych powierzchni. Warto wie-
dzieć, że często można ich uniknąć.

Duża liczba norm na 
rynku polskim

W Polsce są stosowane zarów-
no normy polskie jak i zagranicz-
ne. Najpopularniejszymi wśród 
norm zagranicznych są BOMA, 
Tegova, GIF, RISC a wśród pol-
skich obowiązują norma PN-ISO 
9836:1997 i Ustawa o podatkach 
i opłatach lokalnych (UOPIOL).

Norma PN 70/B-02365 jest normą 
archiwalną. Na rynek polski wchodzi 
obecnie międzynarodowa norma 
IPMS, powstała na rzecz ujednoli-
cenia standardów pomiaru nieru-
chomości na świecie i ma na celu 
zastąpienie dotychczas stosowa-
nych zróżnicowanych standardów 
i poprawę spójności i przejrzystości 
globalnego rynku nieruchomości. 

Moim 
subiektywnym 
zdaniem, IPMS 

to jednak kolejna 
norma, która 

nie wyeliminuje 
dotychczasowych 

norm i powstała 
głównie w celach 

biznesowych 
do generowania 
ruchu w branży,

wypromowania pewnych orga-
nizacji i zwiększenia (jak to tyl-
ko możliwe) powierzchni najmu. 
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Uważam, że za chwilę kolejna „gru-
pa nacisku” zaproponuje lub na-
rzuci kolejną normę, która będzie 
dopasowana pod ich wymagania.

Brak obowiązującej 
normy przy najmie 

powierzchni

W Polsce jedyny obowiązek narzuca 
norma PN-ISO 9836:1997, według 
której stosuje się ją przy sprzedaży 
notarialnej mieszkań, lokali i budyn-
ków znajdujących się na terenie RP. 
Wartości powierzchni są wpisywa-
ne do aktów notarialnych, do ksiąg 
wieczystych, do wypisów z re-
jestrów budynków i do wypisów 
z rejestru lokali. Natomiast sama 
wartość budynku wyceniana jest 
przez rzeczoznawcę w operacie
szacunkowym na podstawie po-
wierzchni najmu według do-
wolnej normy – zwykle najko-
rzystniejszej dla sprzedającego. 
Inną kwestią jest stosowanie normy 
do celów najmu, gdzie można wy-
brać dowolną normę i dodatkowo ją 
modyfikować. W efekcie najemcom 
przedkładane są do podpisywania 
umowy z powierzchniami mierzony-
mi o nieujednoliconym standardzie. 
Sami wynajmujący bardzo czę-
sto nie mają wiedzy w zakre-
sie różnic pomiędzy normami. 
Skąd, więc tą wiedzę mają mieć 
najemcy? Poza tym, coraz częś-
ciej wynajmujący wprowadzają
dodatkowo różne modyfikacje 
norm, bądź łączą normy ze sobą 
w celu maksymalizacji powierzch-
ni komercyjnej. Zwykle najem-
cy w umowach akceptują pod-
pisem taką informację, jednak
często nie są świadomi konsekwen-
cji, jakie ona za sobą niesie. W takich 
sytuacjach często najemca płaci nie 
tylko za powierzchnie wspólne wy-
nikające z wyliczenia współczynni-
ka add-on factor, ale coraz częściej 
płaci za ścianki działowe, za szach-
ty, za ściany i słupy konstrukcyjne, 
z których fizycznie nie korzysta.
Wszystko zależy od stosowanej 

normy oraz pomysłu na mody-
fikację. Dla przykładu w 2008 r. 
jeden z właścicieli budynku z luk-
susowymi mieszkaniami, zażyczył 
sobie pomiar powierzchni miesz-
kań po obrysie zewnętrznym ścian 
zewnętrznych. Zapewne żaden 
z kupujących nie skontrolował ku-
powanej powierzchni mieszkania. 
W naszym wieloletnim doświad-
czeniu zdarzały nam się pojedyn-
cze zlecenia tego typu. Wynika 
to z jednej strony z niskiej świa-
domości kupujących mieszkania, 
którzy ufają ślepo deweloperom, 
a z drugiej strony z braku reklamy 
firm geodezyjnych w zakresie wy-
konywania tego typu pomiarów, 
ponieważ jest to mało opłacalne.

Brak procedur 
kontroli pomiarów 

powierzchni

Zamówienie pomiaru powierzchni, 
pomiar i przekazanie opracowania - 
proces prac wydaje się być prosty. 
Jednak zamawiający nie ma pew-
ności, że firma wykonała pomiar 
prawidłowo, ponieważ żaden organ 
państwowy czy instytucja nie nad-
zoruje tych opracowań, tak jak to 
jest w przypadku innych prac geo-
dezyjnych. Inne prace geodezyjne 
są w postaci operatów składane do 
urzędu i tam podlegają szczegóło-
wej kontroli, której czas trwa około 
30 dni. Jeśli właściciel lub zarządca 
budynku chce sprawdzić, czy po-

miar powierzchni daną normą jest 
właściwy musi wynająć kolejną fir-
mę i krzyżowo ją skontrolować, co 
wiąże się z podwójnymi kosztami.
W naszej dotychczasowej pracy 
wielokrotnie zdarzało nam się, że 
wskazywaliśmy błędy innych firm 
w zakresie wliczania lub nie pew-
nych powierzchni danego budynku 
do celów podatkowych lub najmu. 
Błędy te zazwyczaj wynikały z nie-
znajomości norm lub błędnej ich in-
terpretacji. Ponadto często zdarza 
się, że firmy geodezyjne nie mierzą 
wszystkich pomieszczeń - często 
niedostępne pomieszczenia wpaso-
wują w opracowanie na podstawie 
podczytywanych projektów archi-
walnych, co przekłamuje rzeczywi-
stość. Takie działanie przekłada się 
na błędne wyliczanie współczyn-
ników add-on factor piętrowych 
i budynkowych, które odpowia-
dają sumarycznie, za naliczanie 
powierzchni najmu. Poza tym tak 
niska jakość i dokładność opraco-
wania przekłada się też na kolejne 
wieloletnie działania na obiekcie 
(przeprojektowywanie, aranżacje 
wnętrz, zarządzanie obiektem). 

Brak nadzoru 
nad pomiarami 

i opracowaniem pól 
powierzchni

W porównaniu do poprzednie-
go problemu tu chodzi o kontrolę 
wewnętrzną w firmie wykonującej 
pomiary. Właściciele i zarządcy 
budynków często negocjują cenę 
pomiaru powierzchni do stawek 
graniczących z opłacalnością da-
nego zlecenia, co z kolei przekła-
da się na pominięcie przez firmy 
wykonawcze etapu kontroli pole-
gającej na przekazaniu opracowa-
nia innej osobie lub grupie osób 
celem weryfikacji wykonanego 
opracowania. Mało, która firma 
ma wypracowane algorytmy kon-
troli podczas sprawdzania opra-
cowań z pomiaru powierzchni.
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Generalna zasada całej geodezji 
powinna brzmieć, że żaden rezul-
tat opracowania geodezyjnego 
nie powinien wychodzić do klien-
ta bez szczegółowego sprawdze-
nia. Niestety przy panującej na 
rynku polskim „królowej cenie” 
w wielu firmach jest to niemożli-
we, pomimo ich szczerych chęci.
Brak obowiązującej technologii 
pomiarowej. System pomiaru po-
wierzchni wykorzystywany przez 
większość firm oparty jest na po-
miarze głównie ręcznym dalmie-
rzem laserowym. Coraz częściej 
firmy stosują pomiar bardziej do-
kładnym tachimetrem. Następnie 
pomiar odnotowywany jest na 
szkicu pomiarowym, a potem przez 
tą samą lub inną osobę wprowa-
dzany do programu typu CAD.
Należy zwrócić uwagę, że umoż-
liwia to 3-krotną możliwość 
wystąpienia pomyłki: podczas 
czytania pomiaru z urządzenia, za-
pisywania na szkicu i wprowadza-
nia pomiaru ze szkicu do komputera. 
Etapem, gdzie może wystąpić 
błąd jest też sam pomiar, który 
opiera się na wiązce lasera, któ-
ra musi się odbić od właściwej 
powierzchni. Często jednak laser 
zamiast od ściany, odbija się od 
liścia kwiatu stojącego na szafie, 
od mebli czy stojących tam doku-
mentów. Innym przykładem może 

być pomiar wykonywany do prze-
szklonego elementu, kiedy to la-
ser może przekłamywać wartości. 
Dlatego, w tej technice etap kon-
troli jest bardzo ważny, a jak wy-
kazano wcześniej często pomijany.
My wypracowaliśmy innowacyjny 
system pomiaru i automatyczne-
go opracowywania przez system 
komputerowy w programach typu 
CAD na miejscu pracy, co pozwala 
znacznie przyspieszyć wykonanie 
zlecenia oraz pominąć etap kontro-
li przy 100-procentowej eliminacji 
błędów. System ten stosują jedy-
nie około 3 firmy w Polsce, a war-
to zauważyć, że w Polsce zdarzają 
się też tacy „specjaliści”, co mierzą 
pojedyncze lokale zwykłą miarką.

Brak wzoru wyglądu 
ostatecznego 
opracowania 

i zakresu informacji

Jest to uciążliwe zarówno dla nas 
geodetów oraz dla zamawiających 
pomiary powierzchni. Często, bo-
wiem właściciele budynków lub 
zarządcy sami nie potrafią okre-
ślić zakresu informacji, szczegó-
łowości rysunku w odniesieniu 
do ich potrzeb. Zawsze to my, ze 
względu na obszerne doświad-

czenie w tej materii, wskazujemy 
zamawiającemu, co może mu się 
przydać teraz lub w przyszłości. 

Często jednak 
wynajmujący 

chcąc 
zaoszczędzić na 

zleceniu, eliminują 
pewne zakresy 
opracowania, 

a po jakimś czasie 
wracają, żeby 

domówić kolejne, 
co rzecz jasna 

jest dla nich mniej 
opłacalne. 

Zapewne koszty takich działań są 
przerzucane również na najem-
ców. Często osoby zamawiające 
pomiar ze względu na zajmowa-
ne w firmie stanowisko (np.: spe-
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cjalista ds. zamówień) nie mają 
merytorycznej wiedzy na temat 
wymagań architektów budynków, 
wnętrz czy projektantów sieci. 
Często powoduje to, że rezygnują 
z elementów opracowania, które 
są niezbędne do późniejszych prac. 
Zdarzało nam się, że zlecano nam 
pomiar całego piętra zajmowane-
go przez jednego najemcę według 
normy BOMA i w celu obniże-
nia ceny wykonania opracowania 
zamawiający rezygnował z wry-
sowywania ścianek działowych 
czy drzwi albo z wymiarowania 
i innych podstawowych elemen-
tów architektonicznych, które 
powinny znaleźć się na rysunku.

Zbyt częste zmiany 
w ustawodawstwie 

i samych normach

Dla uzmysłowienia sytuacji pokrót-
ce chronologia zmian wybranych 
norm. W budownictwie obligatoryj-
na jest norma PN-ISO 9836:1997 
i Ustawa o podatkach i opłatach 
lokalnych (Uopiol). W 2012 r. roz-
porządzeniem wycofano normę 
PN/70-B z lat 70-tych, która pomi-
mo to będzie jeszcze długo obec-
na na rynku pomiarowym, ponie-
waż tą normą pomierzonych jest 

ok. 90% budynków mieszkalnych. 
Norma BOMA była wprowa-
dzona   w    1996 r.  a  zmienio-
na    w     2010 r. norma Tegova 
wersja 1 z 1997 r. i zmieniono ją 
w 2012r. Metoda pomiaru GLA jest 
wymyślona przez właścicieli centr 
handlowych i każdy właściciel 
galerii handlowej korzysta z niej 
według własnego pomysłu i przy 
każdym obiekcie inaczej. Niedaw-
no na rynek weszła wspomniana 
wcześniej norma IPMS. Dodając 
do tego wspomniane wcześniej 
modyfikacje i łączenie norm przez 
wynajmujących, powoduje to cha-
os, który skutkuje brakiem możli-
wości porównywania budynków 
o podobnych parametrach, po-
wierzchniach czy konstrukcjach.
Dla przykładu zwykły, prosty 
magazyn może być pomierzony 
według następujących norm (ko-
lejność od najlepszej dla najem-
cy do najgorszej dla najemcy):
• Ustawa o podatkach 

i opłatach lokalnych
• PN ISO 9836:1997
• P N - 7 0 / B - 0 2 3 6 5
• Netto – podejście rynkowe
• BOMA Industrial
• Brutto – podejście rynkowe
Mało szczegółowe normy,
konstrukcje budynków i zastoso-
wane w nich elementy (np.: półpię-
tra, antresole, pustki, nawisy, czy 

piękna elewacja) są coraz bardziej 
wymyślne i normy zwyczajnie nie 
uwzględniają i nie opisują wszyst-
kich zasad mierzenia. Skutkuje to 
podejmowaniem decyzji na miej-
scu pomiaru oraz w porozumie-
niu z zamawiającym, co w danej 
sytuacji należy zrobić, bo norma 
tego przypadku nie uwzględnia. To 
przekłada się na wliczenie do opra-
cowania pewnych powierzchni lub 
nie, a co za tym idzie naliczenie ich 
do najmu lub nie. Dlatego do ca-
łego portfela nieruchomości war-
to mieć jedną firmę, która zawsze 
w jeden i ten sam sposób pomierzy 
i opracuje wszystkie powierzchnie.

Najem powierzchni 
i lokali użytkowych

www.ksiegarnia.beck.pl
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Określenie grupy 
docelowej najemców

Zaprojektowano. Wbito łopatę. 
Wyłaniają się pierwsze kondygna-
cje. Miejmy nadzieję, że w trakcie 
projektowania konsultowano się 
ze specjalistami rynku biurowego 
w celu optymalizacji siatki, bryły 
etc. Albo, jeśli mamy do czynienia 
z modernizowaną starszą substan-
cją, że obiekt odpowiadać będzie 
jakkolwiek potrzebom współczes-
nego środowiska pracy. Mamy 
zatem pewien ustandaryzowany 
budynek biurowy typu spekulacyj-
nego, przygotowany do rozpoczęcia 
procesu komercjalizacji. Co teraz?
Przede wszystkim należy okre-
ślić docelową grupę najem-
ców. Kogo chcemy w budynku.
 Dla kogo jest on najlepiej uszyty. 
Jaka branża będzie naszym ancho-
rem. Oczywiście nie można tego 
uczynić bez wnikliwej obserwacji 
aktywności najemców w najbliż-
szym otoczeniu konkurencyjnym, 
a jeśli brak należytego punktu od-
niesienia wówczas pozostaje po-
siłkować się w szerszym zakresie 
danymi makro. Trafne sprofilowa-
nie docelowego najemcy ułatwia 
na dalszym etapie procesu komer-
cjalizacji dopasowanie narzędzi 

i komunikatów marketingowych. 
Jak na wojnie. Poznaj swojego, 
i tu musimy użyć cudzysłowu, 
„wroga”. Lepiej na tym wyjdziesz.

Wybór modelu 
rozliczeń 

z najemcami

Rynek biurowy standaryzuje się 
obecnie dość powszechnie w mo-
delu trójskładnikowego syste-
mu opłat. Mam na myśli czynsz, 
opłaty eksploatacyjne i media. 
Coraz rzadziej, aczkolwiek duże 
znaczenie ma tutaj klasa obiektu, 
spotykamy się z systemem dwu-
składnikowym, tzn. czynsz i media. 

Należy podjąć 
decyzję biznesową, 

w którym z tych 
modeli chcemy 
funkcjonować 

w relacji 
z najemcą.

 W którym z modeli łatwiej bę-
dzie administrować obiektem. 
Nie zapominajmy bowiem, że współ-
praca z zarządcą i jakość tej współ-
pracy ma przemożny wpływ na 
późniejszą atrakcyjność produktu. 
Wybór modelu będzie jednak 
w dużej mierze pochodną kroku 
nr 1. On w zasadzie zdeterminuje 
oczekiwania rynku w tym wzglę-
dzie. Chociaż - model rozliczeń 
może stać się elementem gry, gdy 
otoczenie konkurencyjne jest trud-
ne bądź wręcz agresywne. Weźmy 
na przykład opłaty eksploatacyjne 
(service charge). Pięć budynków 
w okolicy oferuje zbliżone stawki 
czynszu i opłat eksploatacyjnych. 
Ale tylko jeden oferuje stawkę 
opłat eksploatacyjnych w postaci 
zryczałtowanej zamiast zaliczko-
wej. Z punktu widzenia najemcy 
łatwe do zaprognozowania. Bu-
dynek ma plusa na etapie wstęp-
nej analizy. Pytanie oczywiście na 
ile ryzykowne jest przyjmowanie 
modelu opłaty zryczałtowanej. To 
temat na osobną dyskusję. Rów-
nie istotne będzie zastanowienie 
w przedmiocie wprowadzenia do 
systemu rozliczeń współczynni-
ka/ów powierzchni wspólnych 
(add-on-factor). Zalecam w tym 
względzie dogłębne analizy.

9 kroków do 
skutecznego wynajmu biura
Na co zwracać uwagę przy wynajmowaniu powierzchni pod biuro 
Marek Banach

Dynamiczny, by nie powiedzieć gwałtowny, rozwój rynku biurowego w Polsce powoduje, 
że znaczna część budynków funkcjonuje w gęstym otoczeniu konkurencyjnym. Wysokie 

nasycenie powierzchnią biurową doprowadziło do dominacji rynku najemcy nad rynkiem wy-
najmującego. W wielu lokalizacjach o najemcę trzeba wręcz zabiegać a wachlarze pakietów za-
chęt rozwijają się coraz szerzej. W jaki sposób skutecznie powalczyć o dobry najem, czy w ogó-
le o najem? Jakie kroki podjąć w celu pokazania najemcom, że dany produkt jest godny uwagi? 



Adrian Hołub I Geodeta I Trener I Publicysta I Inwestor I Wykładowca | 608 577 042 I adrian.holub@geodezyjny.com I 

9

POLISH GEODETIC GROUP 
Measure it soon!

Sporządzenie 
dokumentu 
specyfikacji 
technicznej 

Mowa oczywiście o dokumen-
cie uproszczonym, na potrzeby 
ofertowania. Powinien składać 
się z dwóch sekcji, mianowicie tej 
odnoszącej się ogólnie do budyn-
ku i jego części wspólnych oraz 
szczegółowej, odnoszącej się do 
standaryzacji lokali. Z dokumentu 
powinno jasno i precyzyjnie wyni-
kać w jakim standardzie bazowym 
wykończenia (fit-out) oferowane 
są lokale i jakie parametry sanitar-
ne, energetyczne i teletechnicz-
ne założono dla owego bazowego 
standardu. Co nam to daje? Pozy-
tywny komunikat dla rynku. Znam 
swój obiekt a ty najemco wiesz 
czego możesz się spodziewać 
przystępując do analiz na potrze-
by wstępnego projektu aranżacji 
etc. Produkt pozycjonuje się jako 
na swój sposób przewidywalny 
i kontrolowalny. W dokumencie nie 
powinno zabraknąć wskazania ra-
mowej procedury konsultacji z za-
rządcą w kwestiach technicznych 
i aranżacyjnych. W całokształcie 
porządkuje on i systematyzuje 
wiedzę o budynku, bardzo po-
trzebną dla zespołu komercjalizacji.

Przygotowanie 
draftu umowy najmu

Wiemy pod kogo piszemy, pod jaki 
model rozliczeń i jaką złożoność 
technikaliów obiektu. Czyli jaki inte-
res umowa ma zabezpieczać. Lepiej 
przygotować dobry draft już teraz, 
niż naprędce pisać go na kolanie po 
pierwszym zapytaniu ofertowym. 
Truizmem będzie stwierdzenie, że 
umowę piszemy na złe czasy. Ale 
tak jest. Lepiej zatem aby objętoś-
ciowo stanowiła godne odzwier-
ciedlenie skali i jakości produktu. 
Koniecznie z częścią definicyjną 

oraz załącznikami. Dlaczego? Bo do 
definicji oraz załączników możemy 
przerzucić ciężar najistotniejszych 
potencjalnych zmian standardu 
umowy, utrzymując trzon doku-
mentu stosunkowo nieobciążonym 
edycją procesu negocjacyjnego. Le-
gitymowanie się solidnym draftem 
na tym etapie pozwala skoncentro-
wać na działaniach sprzedażowych, 
które stanowić będą o sukcesie.

Sporządzenie wzoru 
oferty 

Tak zwany layout oferty najmu, 
przeznaczony głównie do wysyłki, 
to wbrew pozorom bardzo ważny 
element w procesie komercjaliza-
cji budynku. Forma i treść takie-
go dokumentu często decydują 
o odbiorze wynajmującego przez 
rynek. Z dokumentu przebija albo 
nie – profesjonalizm, doświadcze-
nie biznesowe czy cele stojące 
za produktem. Lepiej przyłożyć 
się do stworzenia takiego szab-
lonu, w duchu estetyki i przej-
rzystości. I klasycznej konstrukcji 
– kto, komu, co (z podziałem na 
budynek i lokal) i za ile. Wszyst-
ko opatrzone klauzulą ważności. 

Wprowadzenie 
produktu na rynek

Dopiero teraz możemy inicjować 
klasyczne działania marketingowo-
-sprzedażowe. Przygotowano bo-
wiem profil produktu, wyposażono 
w pełną wiedzę o nim oraz o ocze-
kiwaniach biznesowych wynajmu-
jącego osoby odpowiedzialne za 
prowadzenie procesu komercjali-
zacji. Wszystko mówiąc kolokwial-
nie „ma ręce i nogi”. Odpowiedni 
dobór kanałów ofertowania bę-
dzie miał wyjątkowe znaczenie 
przede wszystkim na początku. 
Należy zastanowić się czy promo-
cja oferty nastąpić ma wyłącznie 
własnym sumptem, czy przy za-
angażowaniu wyłącznego agenta/
wielu agencji a może w wariancie 
mieszanym. Nie każdy produkt 
wymaga szumu na rynku. A nad-
mierny szum często wręcz szkodzi. 
Na rynku biurowym wskazana jest 
swoista subtelność w przekazie. 
Natomiast z reguły nie będzie ta-
nio. Z uwagi na wspomniane gęste 
otoczenie konkurencyjne. Budżet 
marketingowy musi uwzględniać 
interwały wzmożonego i słab-
nącego zainteresowania ofertą.
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Prezentacje obiektu

Temat, przy którym chciałbym wy-
raźnie zasygnalizować rolę osoby 
odpowiedzialnej w danym momen-
cie za budowanie relacji z klientami. 
Kompleksowa wiedza o własnym 
produkcie, wiedza o produktach 
konkurencji, o uwarunkowaniach 
infrastrukturalnych najbliższej i dal-
szej okolicy, o aktualnych oraz prze-
widywanych trendach w sektorze 
biurowym, sposób artykułowania 
i wyrażania sądów, umiejętność 
słuchania klienta i szybkiego wy-
chwytywania jego słabych i moc-
nych stron plus uśmiech – to 
wszystko, ale jedynie w 20-30% 
składa się na ostateczny sukces, 
czyli transakcję najmu. Ostatecznie 
i tak będzie decydował Pan Excel. 
Mimo to absolutnie koniecznym 
jest aby na polu dobrego wrażenia 
osiągnąć maksymalny możliwy wy-
nik. Pamiętajmy bowiem znowu jak 
gęste jest otoczenie konkurencyj-
ne. Prezentacji obiektu nie należy 
przeprowadzać według z góry usta-
lonego tego samego scenariusza. 
Należy je modelować pod klienta. 
Niekiedy zaczynając od klasycznej 
przebieżki po obiekcie, niekiedy od 
prezentacji przy stole konferencyj-
nym a dopiero potem przebieżki 
itd. Wskazana jest duża sponta-
niczność i elastyczność. Popar-
ta jak wspomniałem wzorowym 
przygotowaniem merytorycznym.

Odpowiedzi 
na zapytania 
i negocjacje

Komercjalizacja obiektu biurowego 
to proces mocno rozłożony w cza-
sie. Od prezentacji do wciągnięcia 
obiektu na przykład na tzw. krót-
ką listę może minąć kilka miesięcy. 
Ważne aby w tym czasie utrzy-
mywać kontakt z klientem i starać 
się budować z nim zdrową relację. 
Oczywiście mówimy tu o modelu 
klasycznym. Często przecież bywa 

tak, że to złożenie konkretnej ofer-
ty klientowi poprzedza pierwszą 
prezentację. Jakby nie było ko-
munikacja z klientem to zazwyczaj 
postępowanie wieloetapowe. Na 
pewnym etapie dochodzimy do 
punktu kulminacyjnego negocjacji, 
toczonych albo w formule odpo-
wiedzi na zapytania (RFI lub RFP) 
albo spotkań roboczych. Jedna 
podstawowa zasada – konsekwen-
cja. Konsekwencja począwszy od 
pierwszego kontaktu z klientem, 
poprzez prezentacje i odpowiedzi, 
aż do procedowania nad draftem 
umowy. Konsekwencja rozumia-
na jako niezłomność trwania przy 
pryncypiach biznesowych. Ta kon-
sekwencja nie prowadzi po prostu 
do niepotrzebnego wydłużenia pro-
cesu pozyskiwania danego najemcy. 
Nie daje pretekstów do stawiania 
coraz to nowych postulatów. Po-
zwala szybciej domknąć transakcję.

Podpisanie umowy 
i wydanie lokalu

Wydawać by się mogło krok już 
trywialny. Ale czy wynegocjowana 
i wydrukowana umowa to podpi-
sana umowa? Nie. Szalenie istotna 
dla domknięcia dealu jest komuni-
kacja finalna. Sposób rozgrywania 
ról. Inicjatywa zawsze winna leżeć 

po stronie wynajmującego, nawet 
jeśli najemca myśli, że jest inaczej. 
Czysta gra psychologiczna. Nie-
rzadko przecież przed złożeniem 
podpisu dochodzi do wznowienia 

negocjacji. Tego chcemy uniknąć. 
Dlatego wystrzegamy się w ko-
munikacji generowania sytuacji ot-
wartych, nieokreślonych w czasie 
i przestrzeni. W tym celu określa-
my ramy czasowe, terminy jakiegoś 
wydarzenia (pilnując ich oczywiście 
po drodze) oraz definiujemy ści-
śle jego zakres. Umowa ma wów-
czas realne szanse się sfinalizować. 

Życzyłbym 
wszystkim 

wynajmującym 
by pozyskiwanie 

najemców nie 
wymagało 
żmudnych 

przygotowań czy 
uprzednich analiz 

rynkowych.
 Niestety nawet w wąskiej gru-
pie produktów, wymagana jest 
przez rynek należyta staranność 
i oprawa „teatralna”. Świadczy to 
o dojrzałości rynku oraz jego po-
szczególnych uczestników. A jak 
nas zapamiętają tak później bę-
dzie w procesie rekomercjalizacji.
Procedura wydania oraz 
sposób przeprowadze-
nia wydania, w zależności od 
wielkości przekazywanej po-
wierzchni, winna stanowić ukoro-
nowanie  procesu komercjalizacji. 
Nie zapominajmy jednak o odpo-
wiednim skonstruowaniu doku-
mentu protokołu. Jestem zwolen-
nikiem wzbogacania go o materiał 
graficzny, obrazujący przedmiot 
najmu, poszczególne jego strefy 
i funkcje. Część opisowa zaś powin-
na spójnie do niego nawiązywać.
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Przeznaczenie 
terenu

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 usta-
wy z 27.3.2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1073) w planie miejscowym 
określa się obowiązkowo przezna-
czenie terenów oraz linie rozgra-
niczające tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania. W rozporzą-
dzeniu Ministra Infrastruktury 
z 26.8.2003 r. w sprawie wyma-
ganego zakresu projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego (Dz.U. Nr 164, 
poz. 1587) dodano, że ustalenia 
dotyczące przeznaczenia tere-
nów powinny zawierać określe-
nie przeznaczenia poszczególnych 
terenów, a także wyróżniające go 
symbol literowy i numer. Okre-
ślenie przeznaczenia terenu ozna-
cza stwierdzenie, jakiego rodzaju 
przedsięwzięcia i inwestycje mogą 
być realizowane w ramach danego 
terenu. Przeznaczenie nie oznacza 
zatem zazwyczaj możliwości zreali-
zowania tylko jednej inwestycji, ale 
pewnej grupy inwestycji o określo-
nych, wspólnych cechach. Może 
się również zdarzyć, że określenie 
jakiegoś przeznaczenia determino-
wać będzie brak możliwości reali-
zacji inwestycji na danym terenie.

Poszczególne rodzaje terenów 
muszą być dostosowane w planie 
miejscowym do konkretnego prze-
znaczenia. Jeżeli wymóg ten nie 
jest spełniony, lub nawet tylko nie 
jest spełniony w stopniu dostatecz-
nym, w pełni niebudzącym wątpli-
wości – otwiera to drogę do pod-
ważenia całego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzenne-
go. W orzecznictwie w tym kon-
tekście stwierdzono, że plan miej-
scowy jest aktem szczególnym, 
gdyż zawiera normy planowe czyli 
takie, które zakładają osiągnięcie 
poszczególnych celów. W związku 
z powyższym pod pojęciem prze-
znaczenia terenu należy rozumieć 
określenie na przyszłość celu, któ-
remu dany teren ma służyć. Jeżeli 
plan miejscowy zawiera normy ot-
warte i umożliwiałby w ten sposób 
dowolne kształtowanie poszcze-

gólnych terenów, niewątpliwie 
taki przypadek nie wypełnia wy-
mogów  ustawowych (rozstrzyg-
nięcie nadzorcze Wojewody War-
mińsko - Mazurskiego  z  1.4.2015 
r., PN.4131.64.2015, Legalis).

Właśnie jasność 
i precyzja planów 

miejscowych 
stanowi jeden 

z podstawowych 
warunków, które 

powinny one 
spełniać. Znaczny 

brak precyzji 
stanowi podstawę 

do podważenia 
planu.

Jednocześnie, jeżeli w planie miej-
scowym jest ona zachowana, moż-
na w nim zapisać znacznie wię-
cej. Nawet (chociaż jest to dosyć 
trudne) w pewnych przypadkach 

Wykładnia 
planu miejscowego
Wybrane problemy
dr Maciej J.Nowak

Wykładnia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sprowadza szereg 
problemów. To ona jednak przesądza w wielu wypadkach o realnych możliwościach za-

gospodarowania. W artykule zwrócono uwagę na najważniejsze praktyczne kwestie związane 
z tym tematem.
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można mieszać przeznaczenie te-
renu – oczywiście pod warunkiem 
zgodności z wymogami ładu prze-
strzennego (na ten temat m. in. wy-
rok WSA we Wrocławiu z 7.5.2014 
r., II SA/Wr 116/14, Legalis). 

Zasady 
kształtowania 

zabudowy

Czym innym od przeznacze-
nia terenu jest określenie zasad 
kształtowania zabudowy. Oczy-
wiście oba zagadnienia będą ze 
sobą powiązane w bardzo istotny 
sposób. Zgodnie z art. 15 ust. 2 
pkt 6 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym 
w planie miejscowym trzeba obo-
wiązkowo określić zasady kształ-
towania zabudowy oraz wskaźniki 
zagospodarowania terenu w tym: 
• maksymalną i minimalną in-

tensywność zabudowy (jako 
wskaźnik powierzchni całko-
witej zabudowy w odniesieniu 
do powierzchni działki budow-
lanej), 

• minimalny udział powierzchni 
biologicznie czynnej w odnie-
sieniu do powierzchni działki 
budowlanej, 

• maksymalną wysokość zabu-
dowy, 

• minimalną liczbę miejsc do par-
kowania,

• linie zabudowy i gabaryty 
obiektów.

Ustawodawca wskazał na kilka klu-
czowych parametrów zabudowy. 
Maksymalna i minimalna intensyw-
ność zabudowy jako element pla-
nu miejscowego doczekała się ze 
wskazanej grupy chyba największej 
liczby orzeczeń. Zwraca się uwagę 
przede wszystkim na to, że niniej-
sze pojęcie musi być rozumiane 
w sposób zgodny z treścią regulacji 
ustawowych – czyli jako wskaźnik 
powierzchni całkowitej zabudo-
wy w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej. Czyli w przy-
padku, gdy jakaś rada gminy pró-

buje definiować to inaczej – taki 
plan miejscowy powinien zostać 
podważony. Przykład takiego błę-
du to zdefiniowanie w planie mak-
symalnej i minimalnej intensyw-
ności zabudowy jako „wskaźnika 
powierzchni całkowitej zabudo-
wy w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej, przy przyjęciu, 
że powierzchnia całkowitej zabudo-
wy odnosi się do wszystkich kon-
dygnacji nadziemnych budynków” 
(rozstrzygnięcie nadzorcze Wo-
jewody Warmińsko-Mazurskiego 
z 7.7.2015 r., PN.4131.182.2015, 
Legalis). Warto również zastrzec, 
że w analizowanym kontekście 
ustawodawca używa zwrotu 
„działka budowlana” a nie „działka”. 
Przez „działkę budowlaną” usta-
wodawca rozumie nieruchomość 
gruntową lub działkę gruntu, któ-
rej wielkość, cechy geometryczne, 
dostęp do drogi publicznej oraz 
wyposażenie w urządzenia infra-
struktury technicznej spełniają 
wymogi realizacji obiektów bu-
dowlanych. Czym innym niż inten-
sywność zabudowy jest (również 
obowiązkowe z perspektywy planu 
miejscowego) określenie maksy-
malnej wysokości zabudowy. Tak 
więc występuje również koniecz-
ność wyznaczania w planie mak-
symalnej wysokości odnoszącej 
się do poszczególnych budynków 
(rozporządzenie nadzorcze Woje-
wody Wielkopolskiego z 1.4.2015 
r., KN.I.4131.I.85.2015.2, Legalis). 
Osobne problemy sprawiać będzie 
niewątpliwie pojęcie linii zabudo-
wy. Zastrzec tutaj trzeba, że linia 
zabudowy musi być wyznaczana 
względem dróg publicznych, a nie 
np. względem działek sąsiednich 
(w tamtym zakresie usytuowanie 
obiektów budowlanych regulują 
bowiem inne przepisy). Względem 
nie wszystkich działek trzeba za-
tem określać linie zabudowy. Poza 
tym należy też wyraźnie odróżnić 
linię zabudowy od linii rozgrani-
czających tereny o różnym prze-
znaczeniu. Przy wyznaczaniu linii 
zabudowy trzeba brać pod uwa-

gę przepisy ustawy z 21.3.1985 r. 
o drogach publicznych (tekst jedn. 
Dz.U. z 23.8.2016 r. poz. 1440) 
zwłaszcza art. 43 tej ustawy. Okre-
śla on minimalne odległości, które 
co do zasady powinny być zacho-
wane między obiektem budowla-
nym a zewnętrzną krawędzią jezdni 
(rozstrzygnięcie nadzorcze Woje-
wody Lubelskiego z 29.7.2015 r., 
PN-II.4131.348.2015, Legalis). 
W literaturze urbanistycznej wy-
różnia się pojęcie obowiązującej 
i nieprzekraczalnej linii zabudo-
wy.  Linia obowiązująca, to taka, 
na której musi stanąć frontowa 
ściana budynku lub innej budowli. 
Natomiast linia nieprzekraczalna 
to tylko obszar, w ramach któ-
rego dopuszcza się wznoszenie 
budynków oraz innych budowli.
W orzecznictwie zaznacza się, że 
pojęcie „linii zabudowy”, którym 
posługują się przepisy ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym zawiera w sobie 
zarówno „obowiązujące linie za-
budowy”, jak też „nieprzekraczal-
ne linie zabudowy” (wyrok NSA 
z 16.1.2015 r., II OSK 222/14, 
Legalis). To, czy lokalny normo 
dawca użyje linii zabudowy nie-
przekraczalnej, czy obowiązującej, 
pozostawiono jego uznaniu (wyrok 
WSA w Gorzowie Wielkopolskim 
z 28.1.2015 r., II SA/Go 895/14, 
Legalis). Także konkretne zasto-
sowanie linii zabudowy zależy od 
konkretnego planu miejscowego. 
Warto określić konsekwencje zde-
finiowania w planie danej linii za-
budowy jako nieprzekraczalnej. Jak 
wskazał WSA w Krakowie, oznacza 
to tylko tyle, że linia zabudowy 
jest nieprzekraczalna w kierunku 
drogi publicznej (pasa drogowe-
go), natomiast nie jest obowiązu-
jąca w tym znaczeniu, że elewacja 
frontowa budynku nie musi zostać 
posadowiona ściśle w tej właśnie, 
wyznaczonej analizą, linii (wy-
rok WSA w Krakowie z 2.4.2012 
r., II SA/Kr 1157/11, Legalis).



POWIERZCHNIE  DLA 
WYMAGAJĄCYCH

Unikatowe powierzchnie biurowe  
w centrum Krakowa do wynajęcia

Ekskluzywne apartamenty  
w zabytkowych kamienicach 

Nowoczesne rozwiązania techniczne

Niezwykłe tarasy, zielone strefy 
relaksu, inspirujące widoki

Najwyższa dbałość o każdego klienta

T: (+48) 12 634 45 50 
www.herbewo.pl

A: ul. Prądnicka 4, 30-002 Kraków
E: office@herbewo.krakow.pl
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Granica działki 
ewidencyjnej 

a granica 
nieruchomości

Zanim wdrożymy się w szereg 
wiadomości omawiających ro-
dzaje granic nieruchomości, ich 
wartość, hierarchie oraz sposo-
by ustalania zacznijmy od de-
finicji granicy działki ewiden-
cyjnej i granicy nieruchomości:

- granica działki ewidencyjnej
zgodnie z rozporządzeniem Mini-
stra Rozwoju Regionalnego i Bu-
downictwa z dnia 29.03.2001r.  
w sprawie ewidencji gruntów i bu-
dynków (rozp. EGiB) jest to część 
obwodu działki ewidencyjnej, 
w postaci linii łamanej lub odcinka, 
wspólną dla dwóch sąsiadujących 
ze sobą działek ewidencyjnych lub 
pokrywająca się z granicą państwa 
– w przypadku działek ewidencyj-
nych przylegających do tej granicy.

- granica nieruchomości 
jest to linia łamana lub odcinek roz-
dzielający części powierzchni ziem-
skiej stanowiące odrębny przed-
miot własności (grunty), jak również 
budynki trwale związane z grun-
tem lub części takich budynków, 
jeżeli na mocy przepisów szczegól-
nych stanowią odrębny od gruntu 

przedmiot własności. Przytoczo-
na powyżej definicja wynika z art. 
46 ustawy Kodeks Cywilny z dnia 
23 kwietnia 1964r. (ustawa KC).
Chcąc rozróżnić te dwie po-
wyżej przytoczone definicje, 

najprościej 
możemy 

powiedzieć, że 
każda granica 

nieruchomości 
jest jednocześnie 

granicą działki 
ewidencyjnej,

zależności tej natomiast  nie mo-
żemy zastosować w przypadku 
granic działek ewidencyjnych, gdyż 
te są składowymi działek ewiden-
cyjnych wchodzących w skład 
danej nieruchomości gruntowej.
Rozszerzając omawiany temat war-
to przytoczyć również definicję 
działki ewidencyjnej, którą zgodnie 
z rozp. EGiB stanowi ciągły ob-
szar gruntu, położony w granicach 
jednego obrębu, jednorodny pod 
względem prawnym, wydzielony 

z otoczenia za pomocą linii gra-
nicznych. Zauważmy, że w przy-
padku definicji działki ewiden-
cyjnej nie ma mowy o odrębnym 
przedmiocie (prawie) własności lub 
użytkowania wieczystego, jak ma 
to miejsce w przypadku definio-
wania nieruchomości. Czyli jeden 
właściciel/użytkownik wieczysty 
może mieć kilka działek ewid. sta-
nowiących jedną nieruchomość, 
natomiast nigdy nie zaistnieje taka 
sytuacja, w której jedna działka 
ewid. stanowi kilka nieruchomości. 
Pogłębiając definicję nieruchomo-
ści, w której wartością przewodnią 
jest odrębny przedmiot własności, 
musimy sięgnąć do jej definicji za-
wartej w art. 24.1 ustawy o księ-
gach wieczystych i hipotece z dnia 
06.07.1982 r. (ustawa o KWiH), 
który mówi, że dla każdej nierucho-
mości prowadzi się odrębną księgę 
wieczystą, chyba że przepisy szcze-
gólne stanową inaczej. Powyższy  
zapis przywołanej ustawy mówi 
nam, że jest tyle nieruchomości ile 
jest założonych ksiąg wieczystych. 
Może przecież nastąpić taka sytua-
cja, której jeden właściciel ma 100 
działek ewidencyjnych, dla których 
założonych zostało 10 odrębnych 
ksiąg wieczystych (w każdej księdze 
znajduje się np. 10 działek ewid.). 
Definiując pojęcie nieruchomości 
zgodnie z literalnym zapisem defi-
nicji nieruchomości wg ustawy KC 
mamy do czynienia z jedną nieru-

Granice nieruchomości  
w polskim systemie prawnym
Na co zwracać uwagę przy wytyczaniu granic nieruchomości
Adrian Hołub 

Dla każdego z nas granica nieruchomości kojarzy się z linią przedstawioną na mapie 
z urzędu.  Mając w dłoni z reguły mapę ewidencji gruntów i budynków lub mapę zasad-

niczą uważamy, że wszystko, co jest tam wkreślone odzwierciedla prawidłowy stan na grun-
cie. Niestety nie zawsze tak jest. Co należy, zatem wiedzieć na temat granic nieruchomości?
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chomością, ponieważ występuje 
jeden przedmiot własności w po-
siadaniu jednego właściciela. Na-
tomiast zgodnie z ustawą o KWiH 
będziemy mieli 10 nieruchomości, 
ponieważ tyle zostało ich wyod-
rębnionych we właściwym są-
dzie wieczysto-księgowym. Ta 
rozbieżność była przez wiele lat 
sporem wielu cywilistów, sędziów 
i publicystów z zakresu prawa 
cywilnego. Ostatecznie rozwa-
żania co do prawidłowej de-
finicji pojęcia nieruchomości 
zostały rozwiązane wraz wyro-
kiem Sądu Najwyższego z dnia 
26 lutego 2003r. – II CKN 
1306/00  stwierdzającym, iż jest 
tyle nieruchomości, ile jest ksiąg 
wieczystych, ponieważ – według 
art. 24 ustawy o księgach wie-
czystych i hipotece – dla każdej 
nieruchomości prowadzi się księ-
gę wieczystą, chyba że przepi-
sy szczególne stanowią inaczej. 

Rodzaje granic 
oraz ich hierarchia 

i wartość

Dla każdego z nas granica nierucho-
mości kojarzy się z linią przedsta-
wioną na mapie otrzymanej z właś-
ciwego urzędu (najczęściej są to 
Wydziały Geodezji i Kartografii przy 
każdym starostwie powiatowym). 
Mając w dłoni z reguły mapę ewi-
dencji gruntów i budynków lub 

mapę zasadniczą uważamy, że 
wszystko co jest tam wkreślone 
odzwierciedla prawidłowy stan na 
gruncie a co najważniejsze uka-
zuje prawidłowy przebieg gra-
nic naszej działki/nieruchomości.
Niestety nie zawsze tak jest. O tym 
czy granica przebiega w sposób 
wskazany jak na otrzymanej ma-
pie z urzędu czy inaczej najlepiej 
jest zasięgnąć wiedzy doświad-
czonego geodety uprawnionego 
posiadającego zakres 2 upraw-
nień zawodowych w dziedzinie 
geodezji i kartografii (rozgrani-
czanie i podziały nieruchomości 
(gruntów) oraz sporządzanie do-
kumentacji do celów prawnych). 
Dokonując próby rozróżnie-
nia granic, możemy powie-
dzieć, że w polskim systemie 
prawa mamy do czynienia z:
• granicami ewidencyjnymi
• granicami określającymi 

stan prawny nieruchomości.
Granicami ewidencyjnymi mo-
żemy nazwać granice wykaza-
ne w prowadzonej przez staro-
stów powiatów bazie Ewidencji 
Gruntów i Budynków (EGiB) gra-
nice działek, których przebieg:
- nie został nigdy wcześniej usta-
lony w wyniku wykonanych prac 
geodezyjnych, a granice zostały 
naniesione do bazy EGiB w wyniku 
wektoryzacji map ewidencyjnych 
i pierworysów stanów posiadania.
- granice wykazano w bazie EGiB 
na podstawie wykonanych bezpo-
średnich pomiarów geodezyjnych, 

w wyniku których pomierzono 
stan na gruncie w dacie wykona-
nia pomiaru, ale z prac tych nie 
został sporządzony żaden pro-
tokół ustalający przebieg granic.
Granicami określającymi stan 
prawny nieruchomości, często 
błędnie nazywanymi granicami wg 
stanu prawnego są granice dzia-
łek/nieruchomości, których prze-
bieg granic poprzedzony został 
przeprowadzeniem odpowiedniej 
procedury administracyjnej lub 
cywilnej zakończonej ostateczną 
decyzją administracyjną lub pra-
womocnym orzeczeniem sądu. 

Używanie 
określenia  

granice wg stanu 
prawnego, jest 

pewnego rodzaju 
błędnym skrótem 

myślowym, 
który w polskim 

systemie prawnym 
nie występuje. 

Natomiast używanie formy granic 
określające stan prawny nierucho-
mości jest prawidłowe i wynika 
przede wszystkim z odpowied-
nich aktów prawa (decyzji admi-
nistracyjnych lub postanowień 
sądów), które w sposób konsty-
tutywny (prawotwórczy) tworzą 
określony przebieg granic, a spo-
rządzona dla tych postępowań 
dokumentacja geodezyjna (ope-
rat techniczny) określa sposób 
w jaki zostały granice ustalone. 
Z przypadkiem granic określają-
cych stan prawny nieruchomo-
ści będziemy mieli najczęściej 
do czynienia w postępowaniach:
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1)  administracyjnych w sprawie:

• podziału nieruchomości,
• scalenia i podziału nierucho-

mości,
• scalenia i wymiany gruntów,
• rozgraniczenia nieruchomości,
• ustalenia linii brzegu,
• modernizacji ewidencji grun-

tów i budynków lub wykony-
waną w latach wcześniejszych 
odnową operatu ewidencji 
gruntów, w których doko-
nywano czynności ustalenia 
przebiegu granic działek ewi-
dencyjnych.

2)  cywilnym w sprawie:

• sądowego rozgraniczenia nie-
ruchomości,

• zniesienia współwłasności nie-
ruchomości,

• dokonania działu spad-
ku, w którym dokonywany 
jest podział nieruchomości.

Jeżeli dla w/w postępowań istnie-
je jednoznaczna i przyjęta do pań-
stwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego, dokumenta-
cja geodezyjno – prawna (operat 
techniczny) umożliwiająca jedno-
znaczne odtworzenie przebiegu 
granic ustalonych w powyższych 

postępowaniach, wówczas mamy 
możliwość odtworzenia prze-
biegu granic określających stan 
prawny nieruchomości na gruncie 
jeśli został on zniszczony, zatar-
ty lub jest błędnie użytkowany. 
Sytuacja zaczyna nam się kompli-
kować w momencie, gdy dla aktów 
prawa zatwierdzających powyższe 
postępowania brakuje dokumenta-
cji geodezyjnej lub ta istniejąca jest 
niewystarczalna do prawidłowe-
go i jednoznacznego odtworzenia 
przebiegu granic. Wówczas jedy-
nym i prawnie przewidzianym roz-
wiązaniem jest uchylenie i dopro-
wadzenie do nieważności aktów 
prawa (decyzji administracyjnych, 
orzeczeń sądów) zatwierdzają-
cych określony przebieg granic 
i przeprowadzenie danej proce-
dury ponownie w oparciu o obo-
wiązujące przepisy. Takich sytuacji 
jest jednak bardzo mało, są one 
skomplikowane prawnie, kosztow-
ne i często są usilnie zastępowane 
np. procedurą ustalenia przebiegu 
granic wynikającą z rozp. EGiB lub 

dokonaniem błędnego i niepra-
widłowego wyznaczenia przebie-
gu granic w myśl art. 39 ustawy 
Prawo geodezyjne i kartograficz-
ne z 17.05.1989r. (ustawa PGiK).
Porównując granice ewidencyjne 
i granice określające stan praw-
ny nieruchomości, bezkompromi-

sowo te drugie są jak najbardziej 
prawdziwe, pewne i stanowią 
wyznacznik do przeprowadzania 
wszelkich dalszych procedur ad-
ministracyjnych, sądowych a tak-
że prawidłowej realizacji obiektów 
budowlanych w procesach inwe-
stycyjnych.  Granice określające 
stan prawny zawsze i w każdym 
przypadku posiadają przewagę nad 
granicami ewidencyjnymi. Może-
my również powiedzieć, że każda 
granica określająca stan prawny 
nieruchomości jest jednocześnie 
granicą ewidencyjną, ponieważ 
tak samo jak granica ewidencyjna 
też jest (powinna być) wykazana 
w bazie EGiB prowadzonej przez 
starostę powiatu.  Powyższej za-
leżności nie możemy powiedzieć 
w przypadku granic ewidencyjnych 
w stosunku do granic określają-
cych stan prawny nieruchomości.
Kolejną cechą rozróżniającą obie 
granice jest to, że granice określa-
jące stan prawny nieruchomości 
zawsze powinny podlegać proce-
durze wznowienia znaków gra-
nicznych lub wyznaczenia punk-
tów granicznych zgodnie z ustawą 
PGIK, natomiast granice ewiden-
cyjne najczęściej będą podlegały 
ustaleniu przebiegu granic w myśl 
rozp. EGiB lub ustawy PGiK, 
chociaż zdarzają się sytuację, że 
granice ewidencyjne również 
podlegają wyznaczeniu co nie 
powoduje zmiany ich wartości. 

Sposoby ustalenia 
przebiegu granic

Zlecając geodecie pracę polegającą 
na „okazaniu granic” wielu nam wy-
daje się, że ten geodeta bierze daną 
mu mapę i wyznacza nam granice. 
Nic bardziej mylnego. Musimy wie-
dzieć, że do kompetencji każdego 
starosty powiatu (prezydenta mia-
sta na prawach powiatu) należy 
również prowadzenie państwowe-
go zasobu geodezyjnego i kartogra-
ficznego na szczeblu powiatowym. 
W znajdujących się najczęściej 
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w każdym starostwie Wydziale 
Geodezji i Kartografii,  są doku-
menty do przebiegu granic o róż-
nej wartości, jakości i możliwości 
odtworzenia przebiegu granic lub 
dokonania ustalenia przebiegu gra-
nic, które są pobierane przez geo-
detę poprzez dokonanie zgłoszenia 
pracy geodezyjnej. W momencie 
otrzymania zlecenia geodeta naj-
częściej nie wie, jaka praca czeka 
go do wykonania aby prawidłowo 
i w sposób zgodny z prawem prze-
prowadzić procedurę związaną 
z oznaczeniem granic na gruncie. 

W polskim 
systemie prawnym 

nie ma jednej 
„procedury” aby 

wyznaczyć granice 
na gruncie. Jest 
ich co najmniej 

kilka, a ich 
dobór zależy 

od otrzymanej 
przez geodetę 
dokumentacji 

geod- kart. 
z urzędu a także 

jego wiedzy 
i doświadczenia.

A więc aby oznaczyć gra-
nicę na gruncie, możemy:
- dokonać rozgraniczenia nie-
ruchomości w myśl przepisów 
ustawy PGiK (art. 29 -38), które 

ma na celu ustalenie przebiegu 
granic przez określenie położe-
nia punktów i linii granicznych, 
utrwalenie tych punktów znaka-
mi granicznymi na gruncie oraz 
sporządzenie odpowiednich do-
kumentów. Rozgraniczenie nie-
ruchomości jest postępowaniem 
administracyjnym prowadzonym 
przez wójta, burmistrza, prezy-
denta miasta. W tym przypadku 
pracę geodezyjną wykonuje upo-
ważniony przez organ prowadzą-
cy sprawę geodeta uprawniony.

-   dokonać wznowienia znaków 
granicznych lub wyznaczenia 
punktów granicznych na podsta-
wie art. 39 ustawy PGiK, które 
jest czynnością techniczną wy-
konywaną przez geodetę upraw-
nionego, nie jest to postępowanie 
administracyjne. Wznowienia zna-
ków granicznych lub wyznaczenia 
punktów granicznych można do-
konać tylko i wyłącznie, gdy prze-
bieg granic został już uprzednio 
ustalony, a znaki graniczne zostały 
zniszczone, przesunięte lub zatarte 
a także, gdy istnieje jednoznaczna 
dokumentacja geod-kart. umoż-
liwiająca odtworzenie położenia 
punktów granicznych w terenie.

- dokonać ustalenia przebiegu gra-
nic działek ewidencyjnych zgod-
nie z zapisami rozp. EGiB (§37-39) 
w przypadku, gdy brak jest doku-
mentacji geodezyjnej lub istniejąca 
jest niewiarygodna i niemiarodajna. 
Procedura ta również nie jest postę-
powaniem administracyjnym, tylko 
czynnością techniczną wykonywa-
ną przez geodetę uprawnionego, 
na zlecenie zainteresowanej strony.

- dokonać ustalenia linii brzegu 
zgodnie z zapisami ustawy Prawo 
wodne z dnia 18.07.2001r. (art.14 
– 15b) dotyczącego ustalenia pra-
widłowego obszaru zajętego przez 
śródlądowe wody powierzchnio-
we oraz morskie wody wewnętrz-
ne. Jest to procedura administra-
cyjna, prowadzona przez organy 

przewidziane w ustawie, najczęś-
ciej przez starostów powiatów.
A więc jak widzimy trochę tych 
procedur jest, każda z nich ma swo-
je wady i zalety, a opisanie każdej 
z nich pokrótce zajmowałoby do-
brych kilka stron wyjaśnień i prowa-
dzenia czytelnika w dalszą wiedzę 
i kruczki praktyczne i prawne wy-
konywanych czynności. Procedury 
co do oznaczenia granic na gruncie 
nie wybiera geodeta na zasadzie 
doboru czy ułatwienia sobie pracy, 
bo jedna jest łatwiejsza od drugiej. 
Takiej sytuacji nie ma. Każda z form 
prawnych wyznaczenia granic 
wymaga dopasowania się geode-
ty do zaistniałej sytuacji a przede 
wszystkim otrzymanych z urzędu 
dokumentów do przebiegu granic.

Gospodarka  
nieruchomościami

www.ksiegarnia.beck.pl
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Wyeliminowanie 
błędów 

w deklaracjach 
podatkowych

Pierwszym powodem wykonania 
pomiaru powierzchni budynku są 
obowiązki podatkowe. W Polsce 
w tym celu stosuje się Ustawę 
o podatkach i opłatach lokalnych 
12 styczeń 1991r (Uopiol) oraz 
jej techniczne wsparcie w postaci 
normy PN-ISO 9836:1997. Pomiar 
według tych standardów jest  ob-
ligatoryjny na każdym budynku 
znajdującym się na terenie Polski. 
Wydaje się być proste – gdzie tu ko-
rzyści? Jak pokazuje nasza dotych-
czasowa obserwacja, bardzo czę-
sto następuje mylenie powierzchni 
w deklaracjach podatkowych 
poprzez zaczerpnięcie ich z nie-
właściwych rysunków architekto-
nicznych czasami pomierzonych 
innymi normami (odmienne defini-
cje względem Uopiol). Wynika to 
z tego, że co innego stanowi „po-
wierzchnia użytkowa” w ustawie 
a inaczej jest definiowana w normie 

PN-ISO 9836:1997). To powoduje, 
że płacone podatki nie pokrywają 
się ze stanem faktycznym. Nie raz 
jest to wartość mniejsza niż powin-
na być, co może wynikać z tego, że 
w deklaracji nie była uwzględniana 
powierzchnia garażu podziemnego 
wraz z komunikacją (ruch samo-
chodowy). Innym przykładem jest 
to, że w deklaracji nie podaje się ca-
łych pięter technicznych, za które 
należy płacić podatki. Uopiol każe 
płacić za powierzchnię użytkową, 

ale w innym znaczeniu niż mówi 
o tym PN-ISO 9836:1997. Czasa-
mi w deklaracjach są ujmowane 
wartości za duże – na przykład wli-
czane są klatki schodowe, szachty, 
szyby windowe lub nie robi się re-
dukcji powierzchni  ze względu na 
wysokość pomieszczenia. Częstym 
błędem (tym razem niepotrzebne 
zawyżenie powierzchni) jest poda-
wanie wartości powierzchni z in-
nych norm np. z normy BOMA czy 
normy Tegova, gdzie w przypadku 

ZLECAĆ POMIAR    
powierzchni czy nie?
Koszt pomiaru może Ci się zwrócić do roku
Monika Hołub

Chęć zaoszczędzenia na wykonaniu pomiaru powierzchni jest zwykle poparta brakiem 
wiedzy na temat korzyści zarówno materialnych jak i niematerialnych (oszczędność cza-

su pracy zarządcy nieruchomości czy osoby od komercjalizacji - czyli chęć zaoszczędzenia 
pieniędzy). Z wieloletniego doświadczenia wiemy, że koszty pomiarów zwracają kwotę usłu-
gi już po kilku miesiącach - max do 1 roku. Większość wynajmujących myśli, że pomiar po-
wierzchni jest im niepotrzebny. Jednak po każdym przytoczonym przez nas przykładzie 
popartym konkretnymi liczbami i złotówkami szybko śmiech zamienia się w zaciekawienie 
i zdziwienie zarazem. Dlaczego, więc warto robić pomiary lub ich aktualizacje? Poniżej wy-
punktowałam najczęściej występujące korzyści płynące z dokonywania pomiarów powierzchni.
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elewacji osłonowych mierzy się do 
szyby (od strony biura). Wprzypad-
ku Uopiol mierzy się do ściany (do 
nadproża nad szybą a jeżeli nie wy-
stępuje to mierzy się do początku 
ramy okiennej, do początku profilu 
aluminiowego). Generalnie może to 
być różnica ok. 7-18cm szeroko-
ści. Można by rzec,  że nie jest to 
dużo, ale jeśli ten sam błąd zrobimy 
na całym piętrze i przemnożymy 
przez kilka czy kilkanaście kon-
dygnacji to nam wyjdzie już spora 
różnica. Przykład: dla 10-kondyg-
nacyjnego budynku zlokalizowa-
nego w Warszawie o wymiarach 
35m na 20m różnica wyszła 16cm 
szerokości (odległość od początku 
profilu aluminiowego a szybą). Po 
szybkim liczeniu jest to ok 4 500zł 
rocznie niepotrzebnie wydanych 
pieniędzy na podatki. Innym przy-
kładem zawyżenia niepotrzebnie 
powierzchni do podatku jest zali-
czanie ostatniego piętra w garażu 
wielopoziomowym, gdzie ostatnia 
kondygnacja nie jest przykryta (nie 
ma dachu). Za taką powierzchnię 
nie płacimy podatku - szerzej o tym 
w innym artykule.

Z płacenia 
podatku 

są również 
wyłączone 

niektóre lokale 
najemców, co 

zawsze jest 
zaskoczeniem 

dla zarządców 
i inwestorów.

Dotyczy to lokali, gdzie najemcą są 
podmioty świadczące usługi me-
dyczne. Dotyczy to nie tylko lo-

kali, gdzie odbywa się handel czy 
świadczenie faktycznych zabiegów. 
Dotyczy to także  lokali biurowych 
firmy medycznej, gdzie pracują 
działy księgowe, PR, marketingowe 
i HR. Od takich powierzchni rów-
nież nie płaci się podatku! Innym 
segmentem zwolnionym od podat-
ku są lokale stanowiące pustostany 
w obiektach zabytkowych. Podat-
ku nie płaci się wyłącznie za okres 
kiedy ten pustostan ma miejsce.
Ostatnio nowelizacja Ustawy o po-
datkach i opłatach lokalnych z je-
sieni 2016 roku zmusza wspólnoty 
mieszkaniowe do pomiaru i opłaty 
za powierzchnię części wspólnych 
w budynkach (mieszkalnych, biu-
rowych – jeżeli są wyodrębnione 
lokale, a znam przykłady takich 
bardzo dużych biurowców). W bu-
dynku mieszkalnym powierzchnią 
wspólną są: korytarze, przedsionki 
przed klatką schodową, wszystkie 
pomieszczenia techniczne w bu-
dynku (w tym maszynownie nad 
szybem dźwigowym) oraz ga-
raż jeżeli nie ma założonej KW 
(nie stanowi odrębnego lokalu).

Pompowanie 
powierzchni z najmu

Kolejnym powodem, kiedy zleca się 
pomiar powierzchni budynku jest 
chęć wynajęcia jak największej po-
wierzchni budynku. Aby to zrobić 
trzeba wybrać odpowiednia normę. 
W tym przypadku najczęściej wy-
korzystywana w Polsce jest norma 
BOMA (70%), a zaraz za nią  jest 
Tegova (10%) i PN-ISO 9836:1997 
(10%). Pozostałe 5% pomiarów po-
wierzchni rozkłada się na normy 
niemiecka GIF i angielska RICS. 
Galerie handlowe z kolei mierzone 
są nienormatywną metodą GLA, 
a obecnie zauważam jak dla mnie 
szalony trend w kierunku pomiarów 
obiektów handlowych według nor-
my BOMA Retail (lata 2015-2017). 
Możliwe, że wdrażana od niedaw-
na norma IPMS zmieni podział pro-
centowy w tym zakresie. Ja osobi-

ście w to wątpię, bo jest to kolejna 
norma. Tylko po co wprowadzać 
kolejne normy? Stosując odpo-
wiednią normę możemy zwięk-
szać albo zmniejszać sumaryczną 
powierzchnię najmu, można jesz-
cze zastosować modyfikacje norm 
i „ustrzelić to co chcemy”. Szerzej 
o tym zjawisku w innym artykule.

Kupno - sprzedaż

Pomiary powierzchni wykonuje 
się również w celu transakcji kup-
na - sprzedaży nieruchomości biu-
rowych, handlowych. Tu należy 
rozróżnić czym jest sprzedaż bu-
dynku a czym jego wartość. Sama 
sprzedaż budynku (powierzchnia 
wpisana do aktu notarialnego a po-
tem do KW) znajdującego się w RP 
opiera się o polską normę PN-ISO 
9836:1997 (chyba nigdzie w Polsce 
powierzchnia z KW nie pokrywa 
się z powierzchnią z Rent-rolla). 
Natomiast, wartość budynku wy-
licza rzeczoznawca majątkowy 
z algorytmu, który uwzględnia 
powierzchnię najmu (tu już dowol-
na norma) mnożoną przez średnią 
cenę najmu w okolicy i przez okre-
śloną liczbę lat najmu. Czasami bu-
dynki biurowe mogą mieć wartości 
wyższe od kosztów całej inwestycji 
wraz z zakupem działki, ale zdarza 
się też, że ta wartość może wyjść 
niższa od faktycznie poniesionych 
kosztów. Do celów transakcji kup-
na – sprzedaży warto mieć aktu-
alne opracowanie z wykazem po-
wierzchni najmu (z rozbiciem na 
powierzchnię „czystą” i tą zwięk-
szoną przez współczynniki piętro-
we i współczynnik budynkowy). 
Jest to przydatne w przypadku, gdy 
wcześniej na obiekcie były wpro-
wadzane remonty, zmiany w aran-
żacji wewnętrznych części budynku 
lub w przypadku, gdy kupujący wy-
maga przedstawienia powierzch-
ni najmu budynku w określonej 
normie. Przykładem są niemieckie 
firmy, które operują głównie na 
normie GIF. Aktualna powierzch-
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nia najmu jest również potrzebna 
do kredytów bankowych i to już 
na fazie projektowania budynku.

Akty notarialne

Aktualna powierzchnia dotyczy 
również podpisywania aktów no-
tarialnych, w celu wyliczenia części 
ułamkowych powierzchni wspól-
nych (mieszkaniówka), które na-
stępnie są wpisywane w Księgach 
Wieczystych. Powierzchnie te 
służą też do rozliczeń kosztów po-

wierzchni wspólnych całej wspól-
noty. Wyliczenie ułamka powstaje 
poprzez zsumowanie powierzchni 
użytkowych wszystkich miesz-
kań w budynku (bez balkonów, 
tarasów, loggii, antresoli ale z po-
mieszczeniami przynależnymi np.: 
komórki lokatorskie) i taką wartość 
mnożymy razy 100, po to aby nie 
było liczb „po przecinku”. A w licz-
niku umieszcza się osobno dla każ-
dego mieszkania jego powierzchnię 
użytkową (bez balkonów, tarasów, 
loggii ale z pom. przynależnymi) 
przemnożoną również razy 100. 
W ten sposób powstaje ułamek, 
który przemnażamy przez po-
szczególne koszty, jakie generu-
je wspólnota na powierzchniach 
wspólnych w budynku czy działce 
aby otrzymać kwotę dla poszcze-
gólnego mieszkania. Przykładowo 
mieszkanie ma powierzchnię użyt-
kową 55,42m² a suma wszystkich 
mieszkań w budynku to 15553,36 
to ułamek jaki nam wyjdzie wy-
nosi  5542/1555336 i jeżeli za 
ogrodnika musimy zapłacić jako 

wspólnota 5000zł miesięcznie to 
te przykładowe mieszkanie za-
płaci 17,81zł miesięcznie (ułamek 
danego mieszkania razy kwota).

Kontrola 
sprzedającego

Czasami podczas transakcji kupna 
– sprzedaży (mieszkaniówka) jedna 
ze stron chce skontrolować dru-
gą stronę. W wyrokach sądowych 
widnieją, bowiem oszustwa dewe-
loperów, którzy kupującym przed-
kładają zawyżone powierzchniowo 
metryczki lokali, a co za tym idzie 
uzyskują oni niesłusznie naliczone 
korzyści majątkowe (np.: Nasza fir-
ma nadzorowała rozprawy sądowe 
w zakresie oszustw dewelopera AS-
-Bau we Wrocławiu, który zawyżał 
powierzchnie w metryczkach lokali 
przedstawianych kupującemu - de-
weloper miał dwie metryczki lokalu 
o różnych powierzchniach a była 
wpisana ta sama data, ta sama 
norma i ten sam geodeta podpisał 
dwie rożne metryczki – sprawa za-
kończona z sukcesem, wyrok sądu). 
Od 29 kwietnia 2012 roku została 
wycofana norma PN-B/70-02365 
(anulowana – ma status normy ar-
chiwalnej) na mocy rozporządzenia 
w sprawie szczegółowego zakre-
su i formy projektu budowlanego 
i wszystkie pomiary mieszkaniówki 
(biurowce, magazyny i inne) muszą 

być według jedynej obowiązują-
cej normy obmiaru powierzchni 
w Polsce czyli PN-ISO 9836:1997, 

ale i tutaj deweloperzy (tylko nie-
którzy!) „wymyślili” sobie, że do 
powierzchni użytkowej mieszka-
nia doliczają powierzchnię pod 
wszystkimi ścianami działowymi, 
lub wybiórczymi ścianami działo-
wymi z czym absolutnie się nie zga-
dzam. Przypominam ściany działo-
we w normie PN-ISO 9836:1997 
wchodzą do powierzchni kon-
strukcji. W osobnym artykule bar-
dzo szeroko opisaliśmy ten temat.

Łatwiejsze 
zarządzanie 
budynkiem

Posiadanie operatu (rzutów) zawie-
rającego aktualne odzwierciedle-
nie obsługiwanego budynku we-
dług wybranej normy to kolejny 
powód wykonywania pomiarów 
szczególnie, jeżeli na takie rzuty 
naniesiemy dodatkowe informacje. 
Przekłada się to potem na liczne 
kwestie dotyczące, m.in. aspek-
tów negocjacyjnych, architekto-
nicznych i technicznych budynku. 
Wykonanie pomiaru powierzchni, 
który odwzoruje stan rzeczywi-
sty zarządzanego obiektu według 
wybranej normy (zasad pomiaru) 
posłuży przez wiele lat w łatwiej-
szym operowaniu powierzchniami 
podczas rozmów z poszczególnymi 
najemcami, technikami na obiek-
cie czy ekipami remontowymi i do 
rozliczeń z tymi osobami. Ważne, 
aby do pomiaru samej powierzchni 
geodecie zlecić pomiary wszyst-
kich ścian (nośnych jak i działo-
wych), pomiar lokalizacyjny profili 
przy elewacjach osłonowych - tyl-
ko w tych miejscach można posta-
wić ścianki działowe, stanowiące 
granice najmu. Warto, aby zlecić 
również wymiarowanie wszyst-
kich ścian (potencjalni najemcy czy 
ekipy remontowe, serwisowe mają 
ułatwione wyobrażenie o wiel-
kości pomieszczeń czy szachtów). 
Nic nie stoi na przeszkodzie aby 
do pomiarów powierzchni (czyli 
powiedzmy pomiaru podłogi) do-
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rzucić pomiar sufitów, na których 
dokładnie zostaną pomierzone: 
instalacje tryskaczowe, miejsca 
nawiewów, oprawy lamp i inne 
elementy instalacji w budynku, itp.

Drogi zarządco, 
proszę sobie 

wyobrazić jak 
wspaniałe byłoby 

Twoje życie, 
gdyby w jednym 
pliku CAD mieć 

informacje 
o całym budynku

czyli: wszystkie powierzchnie naj-
mu, wszystkie powierzchnie do po-
datku, aktualną architekturę z wy-
miarowaniem, aktualny rzut sufitów 
i podłóg ze wszystkimi instalacjami, 
itp. Na takim pliku pracowaliby 
wszyscy a jedna tylko firma wy-
konywałaby drobne aktualizacje 
powierzchni. Zawsze można po-
marzyć prawda?  Albo zadzwonić 
do geodety. Tylko, jak przekonać 
właściciela, aby za to zapłacił?  
To może znów warto pomarzyć.

Przepisy BHP 
i przeciwpożarowe

Aktualne pomiary powierzchni są 
niezbędne również do wykonania 
aktualnych planów ewakuacji. Są to 
wymagania dotyczące przepisów 
BHP i przeciwpożarowych. Mieli-
śmy takie zlecenia po kontrolach 
straży pożarnej, bo nie było aktu-
alnych planów ewakuacji (rozkład 
ścian na planie ewakuacyjnym nie 
pokrywał się z rzeczywistością). 
Powstałe rzuty z pomiarów po-
wierzchni idealnie pasują do stwo-
rzenia planów ewakuacyjnych.

Poprawa jakości 
opracowania

Zdarza się, że czasami trzeba po-
prawić jakość opracowania, na 
którym obecnie pracuje właści-
ciel lub zarządca, dlatego w takich 
celach zleca się ponowny pomiar 
powierzchni. Ma to znaczenie, gdy 
obecne opracowanie jest niskiej 
jakości, która może przejawiać się 
w postaci braku elektronicznej 
wersji opracowania, chaotyczne-
go opracowania lub posortowania 
warstw w wersji cyfrowej (.dxf, 
.dwg, dziwi mnie czasami 200-300 
warstw w projektach architekto-
nicznych. Wynika to z tego, że wie-
le rzeczy jest pomieszanych i nie na 
swoim miejscu, zbyt małej dokład-
ności poprzedniego pomiaru, opra-
cowaniu poprzedniego pomiaru 
z projektu a nie z pomiaru rzeczy-
wistego, itp., oraz wobec wątpliwej 
jakości/dokładności poprzednie-
go opracowania. Często w daw-
no nieaktualizowanych obiektach 
nie ma w ogóle wersji cyfrowych 
z pomiarami powierzchni budynku. 
W tym celu tworzy się wersję elek-
troniczną opracowania. Odbywa 
się to dwojako: na zasadzie pomia-
ru w terenie lub poprzez wekto-
ryzację z rysunków przekazanych 
przez zlecającego. Jednak, wekto-
ryzacja nigdy nie będzie odzwier-
ciedleniem rzeczywistego stanu 
obiektu, bo opatrzona jest błędami 
skanu podkładu w wersji papiero-
wej i błędami treści wersji papiero-

wej. Warte podkreślenia jest to, że

koszty 
wektoryzacji 

i koszty pomiaru 
rzeczywistego 
na obiekcie są 

porównywalne. 
Przy czym 

wektoryzacja 
z papieru to 

pieniądze 
wyrzucone 

w błoto.

Raporty i statystyki

Posiadanie aktualnych rzutów bu-
dynków pomierzonych w jednym 
czasie tą samą lub tymi samymi 
normami (tymi samymi zasadami 
wyliczenia powierzchni najmu – nie 
utożsamiać tego z normą) przydaje 
się również do sporządzania rapor-
tów i statystyk w danej firmie, któ-
ra chce mieć portfel nieruchomości 
wykonany według jednej zasady 
pomiaru i standardu opracowania 
(przykład PHN-u, który zlecił nam 
pomiar ponad 100 budynków w ca-
łej Polsce, zlecili i mają porządek).
Mam nadzieję, że po tym artykule 
zwiększy się świadomość właś-
cicieli, zarządców i specjalistów 
z branży nieruchomości w zakresie 
rozsądnego i celowego wydawania 
pieniędzy na usługi geodezyjne 
w zakresie pomiarów powierzchni. 
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Doświadczenia negocjacyjne wska-
zują, że strony stosunku najmu mie-
wają nierzadko trudności ze sfor-
mułowaniem klauzuli relokacyjnej 
w sposób należycie zabezpieczają-
cy ich interesy. Pragnąc uniknąć im-
pasu negocjacyjnego oraz zagwa-
rantować skuteczne stosowanie 
klauzuli relokacyjnej, warto zwró-
cić uwagę na następujące kwestie.

Precyzyjne 
zdefiniowanie 

przesłanek 
stosowania klauzuli 

relokacyjnej

Lokal jako przedmiot umowy najmu 
stanowi element przedmiotowo 
istotny („essentialia negotii”) treści 
stosunku najmu. Bez określenia 
przedmiotu umowy najmu w ogó-
le nie dochodzi do jej zawarcia. 
Z uwagi na co, każda zmiana przed-
miotu najmu winna być dyktowana 
koniecznością i stanowić przypadek 
szczególnego rodzaju. Nieakcepto-
walna jest swoboda i dowolność 
jednostronnej zmiany przedmiotu 
najmu w trakcie obowiązywania 

umowy najmu. Z uwagi na co, ce-
lem uniknięcia sytuacji konflikto-
gennych, postulowanym jest, aby 
klauzula relokacyjna w sposób jed-
noznaczny i precyzyjny określała 
sytuacje, w których może dojść 
do przeniesienia najemcy do in-
nego lokalu. Stosownie do czego, 
w postanowieniach relokacyjnych 
powinniśmy znaleźć bezpośrednie 
odwołanie do zdarzeń uzasadniają-
cych zastosowanie przedmiotowej 
klauzuli. W analizowanym przypad-
ku będą to planowane bądź prowa-
dzone na obszarze centrum han-
dlowego prace modernizacyjne. 
W sytuacji, gdy zapis ma charakter 
prognozowy co do planowanych 
w przyszłości prac, wówczas nale-
żałoby zakreślić margines czasowy 
podjęcia takich działań. Propono-
wane rozwiązanie pozwala nie tyl-
ko skwantyfikować ryzyko reloka-
cji po stronie najemcy, ale również 
ustalić, na jakim etapie znajduje się 
przedsięwzięcie wynajmującego.

Ponadto, sam fakt rozpoczęcia 
bądź prowadzenia prac remon-
towych w centrum nie powinien 
jeszcze uzasadniać skorzystania 
z opcji relokacji do innego lokalu. 

Niewątpliwie, dopiero zaistnienie 
negatywnych następstw prowa-
dzenia takich prac winno stanowić 
podstawę do uruchomienia pro-
cesu relokacji. Warto podkreślić, 
że sygnalizowane niedogodności 
powinny mieć charakter obiektyw-

ny i realny, a przy tym dotykać co 
najmniej jednej ze stron stosunku 
najmu. Odpowiednio, wskazuje się, 
że w odniesieniu do wynajmujące-
go winna to być niemożność pro-
wadzenia prac modernizacyjnych 
ze względu na fakt zajmowania 
lokalu przez najemcę, natomiast, 
w przypadku najemcy przebudowa 
centrum handlowego powinna koli-
dować z prowadzeniem przez nie-
go działalności w lokalu. Obie wy-

KLAUZULA 
relokacyjna 
Jak należycie zabezpieczyć obie strony stosunku najmu lokalu usługowego?
Karol Tarniowy

Polski rynek nieruchomości komercyjnych charakteryzuje względna dojrzałość. Jak wynika 
z danych branżowych, ponad połowa istniejących centrów handlowych funkcjonuje na polskim 

rynku 10 lat i dłużej. Przedmiotowy stan rodzi wiele wyzwań dla uczestników rynków, w szczegól-
ności związanych z modernizacją i przearanżowaniem przestrzeni centrów handlowych. W kon-
sekwencji czego, w wielu umowach najmu, jak również aneksach prolongacyjnych spotkać można 
klauzule relokacyjne, których podstawowym założeniem jest sprawne przeprowadzenie procesu 
przebudowy centrum, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości zmiany przedmiotu najmu, 
w sytuacji, gdyby konieczność taka wynikała z zakresu planowanych bądź prowadzonych prac.
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żej wskazane okoliczności powinny 
znaleźć literalny wyraz w klauzuli 
relokacyjnej, jako alternatywne 
przesłanki skorzystania z niej, bez 
względu na fakt, czy uprawnienie 
takie zastrzeżone zostało na rzecz 
jednej, czy obu stron umowy najmu.

Określenie 
parametrów 

lokalu, do którego 
ma nastąpić 

przeniesienie 

Podstawowym obowiązkiem wy-
najmującego jest oddanie najemcy 
lokalu w najem. Konsekwentnie, 
w przypadku konieczności zasto-
sowania klauzuli relokacyjnej, to 
na wynajmującym ciąży obowiązek 
zaproponowania najemcy alterna-
tywnego pomieszczenia. Nadto, ze 
względu na ograniczony zasób lo-
kalowy, wynajmujący powinien być 
uprawniony do zaproponowania 
innych pomieszczeń położonych 
w danym centrum handlowym. Po-
wyższe nie stoi na przeszkodzie, 
aby strony ustaliły ogólne para-
metry lokalu, do którego nastąpić 
ma relokacja. Rozwiązaniem za-
bezpieczającym obie strony może 
być chociażby graniczne wskazanie 
metrażu, jaki satysfakcjonowałby 
najemcę w nowym lokalu i jed-
nocześnie byłby możliwy do udo-
stępnienia przez wynajmującego.  
Dodatkowo, strony mogą ustalić 
warunki biznesowe najmu lokalu, 
do którego nastąpić ma reloka-
cja przy zachowaniu rentowności 
kontraktu najmu w przyszłości.

Wskazanie 
procedury relokacji

Równie ważnym elementem przy 
kształtowaniu klauzuli relokacyj-
nej jest ustalenie zasad składania 
propozycji relokacji oraz zakreśle-
nie terminów, w których najemca 
powinien odpowiedzieć na złożoną 

przez wynajmującego ofertę oraz 
strony powinny zawrzeć nową 
umowę (rozwiązującą i zastępują-
cą dotychczasową) lub podpisać 
stosowny aneks do obowiązują-
cej umowy najmu. Brak akceptacji 
propozycji bądź nieporozumienie 
się co do warunków relokacji po-
winno uzasadniać możliwość roz-
wiązania dotychczasowej umowy 
z zachowaniem odpowiedniego 
okresu wypowiedzenia. Przez od-
powiedni okres wypowiedzenia 
należy rozumieć czas niezbędny do 
zakończenia działalności najemcy 
w lokalu, przy czym okres ten nie 
powinien zasadniczo wpływać na 
wydłużenie procesu modernizacji. 
Niewątpliwie, rozwiązanie pole-
gające na wypowiedzeniu umowy 
może być postrzegane jako dość 
radykalne, niemniej jednak, uznać 
należy je za w pełni zasadne, al-
bowiem kontynuowanie stosunku 
najmu, czy to w sytuacji blokowa-
nia inwestycji wynajmującego, czy 
też niemożliwości prowadzenia 
działalności w lokalu przez najem-
cę, wydaje się bezcelowe. W tym 
miejscu podkreślić należy, że wy-
powiedzeniu umowy najmu zawar-
tej na czas oznaczony z powyż-
szej przyczyny, nie sprzeciwia się 
Kodeks cywilny. Zgodnie z zasadą 
wyrażoną w art. 673 § 3 Kodek-
su cywilnego, jeżeli czas trwania 
najmu jest oznaczony, zarówno 
wynajmujący, jak i najemca mogą 
wypowiedzieć najem w wypad-
kach określonych w umowie. Za 
taki też przypadek strony umowy 
najmu mogą uznać sytuacje prze-
widziane w klauzuli relokacyjnej.

Roszczenia 
majątkowe 
wynikające 

z zastosowania 
klauzuli relokacyjnej

Kwestią mogącą rodzić istotne 
rozbieżności negocjacyjne, jest 
możliwość formułowania roszczeń 

majątkowych potencjalnie wyni-
kających z zastosowania klauzuli 
relokacyjnej. Wątpliwości dotyczą 
w szczególności nakładów poczy-
nionych przez najemcę w loka-
lu, które na skutek zastosowania 
klauzuli relokacyjnej nie zostały 
zamortyzowane w pełnym, zamie-
rzonym przez najemcę i ustalonym 
w umowie okresie najmu. Rozlicze-
nie nakładów poczynionych przez 
najemcę reguluje art. 676 Kodek-
su cywilnego. Zgodnie z przywo-
łanym przepisem, jeżeli najemca 
ulepszył rzecz najętą, wynajmu-
jący, w braku odmiennej umowy, 
może według swego wyboru albo 
zatrzymać ulepszenia za zapłatą 
sumy odpowiadającej ich wartości 
w chwili zwrotu, albo żądać przy-
wrócenia stanu poprzedniego. 
Norma wyrażona w tym postano-
wieniu ma charakter dyspozytyw-
ny, co nie wyklucza możliwości jej 
wyłączenia lub ograniczenia wedle 
woli stron. Powyższe znajduje od-
zwierciedlenie w stanowisku Sądu 
Najwyższego, zgodnie z którym 
kwestia rozliczeń po zakończe-
niu umowy najmu może być roz-
strzygnięta w niej lub w odrębnym 
porozumieniu zawartym między 
wynajmującym i najemcą (wyrok 
z dnia 8 lipca 2010 r., II CSK 85/10, 
Lexis.pl nr 2331126, OSNC-ZD 
2011, nr A, poz. 13). Stosownie do 
czego, strony mają pełną swobo-
dę uregulowania przedmiotowe-
go zagadnienia, nie wykluczając 
zobowiązania do zwrotu warto-
ści niezamortyzowanych nakła-
dów, jak również zrzeczenia się 
wszelkich roszczeń z tego tytułu.

W świetle powyżej poczynionych 
uwag, stwierdzić należy, że klauzu-
la relokacyjna nie musi być utożsa-
miana z przeszkodą zawarcia, czy 
też przedłużenia umowy najmu. 
Od rzetelności i lojalności stro-
ny umowy najmu zależy, na ile to 
postanowienie będzie stanowiło 
ryzyko, a na ile szansę wspólnego 
sukcesu komercyjnego zarówno 
najemcy jak i centrum handlowego. 
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Lokalizacja obiektu

Często zapytania ofertowe (doty-
czy to szczególnie galerii handlo-
wych i banków) owiane są tajemni-
cą. Znaczy to tyle, że zamawiający 
często utajniają, jaki jest to budy-
nek, gdzie jest zlokalizowany, jaki 
ma charakter. Zdarzały mi zabawne 
sytuacje, kiedy to po zerknięciu na 
rzut rysunku, który rzekomo był 
utajniony, od razu wiedziałem, jaka 
to galeria handlowa, bo w Polsce 
mierzyliśmy ich wiele. Osoby od za-
mówień były przerażone, że gdzieś 
w e-mailu zapomniały wykasować 
„tajne dane”. Niemniej jednak dla 
firmy przyjmującej zlecenie istot-
ne jest, jak daleko będzie musiała 
dojeżdżać, organizować zakwate-
rowanie dla pracowników w przy-
padku pomiaru w miastach odda-
lonych od siedziby firmy. Są to dla 
nas ważne informacje decydujące 
o kosztach, a więc i o opłacalności 
pomiarów. Warto, więc podać kraj 

i miasto albo chociaż wojewódz-
two. Jeżeli sprawa nie jest utajnio-
na, to warto podać adres budynku 
(jego nazwę) następnie podać pię-
tro, nazwę najemcy i nawet warto 
załączyć rzut piętra z pokazaniem, 
gdzie znajduje się przedmiot najmu 
(to może być zaznaczony ręcznie 
na dowolnym rysunku fragment do 
pomiaru - wystarczy zdjęcie szkicu 
wysłane na e-maila). Zawsze mile 
widziane jest, jak po przyjeździe na 
obiekt ktoś z obsługi budynku za-
prowadzi ekipę w miejsce pomiaru. 

Rodzaj normy

Po zapytaniu przytoczonym na 
wstępie aż cisną się pytania: jak 
pomierzyć? czym? rzadko kiedy 
uzyskujemy informacje od klienta, 
według jakiej normy mamy mie-
rzyć obiekt. Czasami zamawiający 
chce, żeby zrobić mu opracowa-
nie powierzchni z projektu, którym 

dysponuje obecnie. Jednak często 
nie wie, według jakiej normy wyko-
nany jest projekt, na którym mamy 
pracować. Jeśli nie jest to napisane 
na samym „projekcie”, to ciężko to 
ustalić – nie jest to niemożliwe do 
ustalenia, ale czasochłonne. Jakiej 
jakości będzie wykonane przez nas 
opracowanie, skoro nie wiemy, na 
czym pracujemy? Coraz częściej 
zdarza mi się, że duże firmy z port-
felem nieruchomości najpierw za-
mawiają u mnie szkolenie z norm 
obmiaru powierzchni według stan-
dardów polskich i zagranicznych, 
a dopiero potem decydują, według 
jakiej normy mamy mierzyć dany 
obiekt, a dokładniej omawiamy, 
co wchodzi do powierzchni naj-
mu. Świadomy klient to podstawa, 
ponieważ podczas wstępnej roz-
mowy mogę wyeliminować wątpli-
wości, które później procentują na 
rzecz właścicieli budynków. Warto 
więc podać, według jakiej normy 
mamy wykonać pomiar. Do wyboru 

Co powinno zawierać 
zamówienie na pomiar 
powierzchni? 
Sprawdź zanim zaakceptujesz ofertę 
Adrian Hołub

Bardzo często otrzymujemy zapytania o treści: „proszę wycenić pomiar budynku o po-
wierzchni 1000 m2”. To brzmi prawie jak na co dzień słyszane przez nas geode-

tów pytanie: „czy zrobi mi pan mapkę?”. Jaką? Czego? Gdzie? Mapę skarbów w lesie? 
Oferta ofercie nierówna, dlatego to w interesie zamawiającego leży skonstruowanie zapy-
tania ofertowego w taki sposób, aby każdy oferent miał możliwość wykazania się w rów-
nym stopniu. Ma to też znaczenie dla samego zamawiającego, ponieważ to on będzie 
korzystał z otrzymanego w rezultacie operatu obmiaru powierzchni czy inwentaryzacji ar-
chitektonicznej. Przedstawiam obowiązkowe, moim zdaniem punkty zapytania ofertowego, 
które pozwolą na otrzymanie dobrej jakości operatu pomiarowego. Takie zapytanie pozwoli 
na porównanie nie tylko cen, ale również kompetencji firm i oferowanej przez nich jakości!
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mamy następujące normy: BOMA, 
Tegova, GIF, RICS, IPMS, PN-ISO 
9836:1997, PN-ISO 9836:2015-12 
(odradzam!!), Ustawa o podatkach 
i opłatach lokalnych, według włas-
nych wewnętrznych (np. Galerie 
handlowe to GLA), PN-70B (archi-
walna). Warto też zastanowić się, 
czy mierzyć dany budynek lub po-
jedynczego najemcę według kilku 
norm przy jednym zleceniu. Jeżeli 
za opracowanie jedną normą jest 
wynagrodzenie w kwocie X do przy 
kolejnych normach powinna to być 
ok 50%X. Jest to duża oszczęd-
ność niż w przypadku wracania po 
roku na budynek w celu pomiaru 
inną normą. Uważam, że każdy bu-
dynek (każdy zarządca) powinien 
mieć trzy aktualne opracowania: 
(1) do celów najmu, (2) do celów 
podatku od nieruchomości, (3) ak-
tualny rzut architektoniczny z wy-
miarowaniem, lokalizacja okien, 
profili w oknach, wysokościami, 
rewizjami, szachtami, które byłyby 
niezbędne do prac aranżacyjnych.

Liczba metrów 
kwadratowych do 

pomiaru

Ten element akurat jest zazwyczaj 
podawany w zapytaniach, ale czę-
sto jest on oszacowywany błędnie 
(są znaczne rozbieżności między 
tym, co podaje klient, a tym, co na-
stępnie wychodzi z pomiaru z na-
tury). Z czego to wynika? Często 
liczba metrów kwadratowych do 
pomiarów brana jest przez osoby 
zlecające pomiar z rysunków czy 
opracowań niewiadomego pocho-
dzenia i o niewiadomym zakresie. 
Dlatego właśnie, trzeba ten pomiar 
zrobić, bo są błędy w poprzednim 
opracowaniu lub niepewność co 
do niego. Zazwyczaj podawane 
w zapytaniu metry kwadratowe są 
znacznie zaniżone od tych, które 
faktycznie trzeba pomierzyć. Wy-
nika to głównie z tego, że podawa-
ne są same powierzchnie najmu bez 
powierzchni wspólnych budynko-

wych i wspólnych piętrowych, bez 
powierzchni ścian konstrukcyjnych, 
ścianek działowych. Przedstawia-
jąc nam powierzchnię do pomiaru 
z projektu budowlanego, z rzutów 
architektonicznych właśnie wymie-
nione elementy są często pomija-
ne. Jeżeli zarządca nieruchomości 
miał już jakiś obmiar wcześniejszy 
to powierzchnia względem nasze-
go pomiaru jest mocno zbliżona.

Firmy przyjmujące 
zlecenia na obmiar 

powierzchni 
stosują stawki 

jednostkowe 
za 1m² od 

pomierzonych 
metrów 

kwadratowych 
(tych 

rzeczywistych 
pomierzonych 
i obliczonych). 

Zakres opracowania

Warto, żeby w zapytaniu oferto-
wym znalazły się rzuty z zazna-
czonym (nawet odręcznie – fla-
mastrem czy kredką) zakresem 
opracowania wybiórczych po-
mieszczeń piętra (poszczególnych 
najemców). Pozwala to, w szcze-
gólności przy pomiarach fragmen-
tarycznych budynku, oszacować 
liczbę metrów kwadratowych do 
pomiaru, dostępność pomieszczeń, 
ich charakter i rozmieszczenie (biu-

ra, pom. handlowe, socjalne, ma-
gazyny, techniczne, komunikacja, 
parkingi i inne). Najważniejsze jest 
to, żeby wszystko pomierzyć od 
razu i nie jeździć po kilka razy do 
pomieszczeń, które należą do da-
nego najemcy, a są to np. dodat-
kowe małe magazyny na piętrach 
ujemnych. Ważne jest, aby podać 
informację, czy oprócz powierzch-
ni danego najemcy mierzyć mamy 
powierzchnie wspólne na piętrze 
(do wyliczenia lub sprawdzenia 
współczynnika piętrowego – wte-
dy musimy pomierzyć całe piętro). 
Ostatnio zabawną sytuacją był po-
miar malutkiego pomieszczenia na-
jemcy (ok 150 m2) - udostępniono 
nam jego „biura”, gdzie do pomiaru 
było kilka prostych pomieszczeń. 
Po przesłaniu opracowania oka-
zało się, że pomieszczenie zostało 
przedzielone ścianką z lustrem, za 
którym był jeszcze 1 m do końca 
głównego pomieszczenia. Okazało 
się, że z tyłu była witryna reklamo-
wa, która też należy do najemcy, 
a wejście do niej jest całkiem z in-
nej strony budynku niż do główne-
go „biura”. Wymagało to w efekcie 
dodatkowego wyjazdu. Dlatego 
warto napisać, czy pomiar doty-
czy kompleksu budynków, całego 
budynku, danego piętra, fragmen-
tu piętra, poszczególnego najemcy 
(nazwa najemcy, piętro, pomiesz-
czenia przynależne, powierzchnie 
wspólne). A najlepiej zaznaczyć 
to granicami pomiaru na rysunku.

Forma opracowania

Standardem przez nas prakty-
kowanym jest przekazywanie 
klientowi operatu z obmiaru po-
wierzchni czy inwentaryzacji archi-
tektonicznej w następującej formie:
-w programie typu CAD w forma-
cie .dwg, (na setki pomiarów tylko 
kilka razy sam klient wyszedł z ini-
cjatywę uzgadniania, jakie war-
stwy zrobić w programie typu cad,  
a klientami tymi byli architekci)
-wyliczeń w formacie .xlsx,
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-opisów w formacie .doc,
-plus każdy z tych do-
kumentów w wersji .pdf.
Zawsze klientowi przekazujmy 

kilka operatów, zarówno w wer-
sji papierowej, jak i elektronicznej 
(zapisanej do formatu pdf oraz 
w edytowalnej wersji w programie 
typu CAD – format .dwg). Jednak 
nie jest to standard praktykowany 
przez wszystkie firmy. Najwięk-
szy problem stanowi to, że nie 
ma ujednoliconego zakresu opra-
cowania. Dotyczy to szczególnie 
warstw w programie typu CAD, 
które często różnie (u różnych firm) 
się nazywają. Jedni stosują pol-
skie nazewnictwo, inni angielskie; 
jedni stosują skróty, inni pełne na-
zwy, a inni mają totalny bałagan. 
Zdarzało nam się przejmować po 
innych firmach geodezyjnych lub 
architektonicznych opracowania 
w programie CAD, gdzie lepiej by-
łoby wszystko skasować i zacząć 
od zera. Ma to ogromne znaczenie 
dla pracujących w kolejnych latach 
osób (zarządców, architektów, in-
stalatorów, projektantów wnętrz 
itp.). Moje doświadczenie pokazu-
je, że niektóre firmy zamawiające 
pomiary powierzchni mają nawet 
wymagania co do stosowanych ko-
lorów, np. opisów pól powierzch-
ni, czy kolorów ścian. Dlatego im 
bardziej szczegółowo zamawiający 
opisze swoje wymagania w tym za-
kresie, tym mniejsze rozczarowanie 
później i łatwiejsza praca na otrzy-

manych materiałach. Nikt jesz-
cze, ze wszystkich moich klientów 
(prócz architektów) nie wymagał 
konkretnych warstw w programie 

typu CAD. Nikt nigdy nie spraw-
dzał porządku warstw w progra-
mie typu CAD - a potem to właśnie 
„ludzie nieruchomości” na progra-
mach typu CAD pracują najwię-
cej. Warto zatem podać, ile sztuk 
opracowania w wersji papierowej 
i ile płyt CD chce się otrzymać.

Warto poprosić 
zawsze wszystkie 

firmy, które 
startują do 

przetargu, o wzory 
opracowania, 
bo nie da się 

wszystkiego opisać 
w ofercie czy 

umowie.
Jednak jak otrzymacie Państwo 
wzór opracowania (gotowego ca-
łego operatu), to potem można 
wymagać, aby operat z pomia-
rów był, co najmniej tak dobry jak 

ten załączony do oferty! Wtedy 
też można porównać efekt koń-
cowy każdej z firm. I jak poka-
zuje moje doświadczenie, w ta-
kich momentach cena może nie 
mieć już największego znaczenia.

Godziny pomiaru

Warto, żeby w zapytaniu oferto-
wym zawierać informacje o godzi-
nach funkcjonowania obiektu. Ma 
to znaczenie szczególnie dla pra-
cowników mierzonego obiektu. Dla 
przykładu: budynek szkoły najlepiej 
jest mierzyć w godzinach późno 
popołudniowych; w budynkach te-
lewizji najlepiej w nocy albo między 
programami; w pustych magazy-
nach w zasadzie nie ma to znacze-
nia; w galeriach handlowych w go-
dzinach nocnych i do 10:00, itp. 
Nie wszystkie firmy pomiarowe są 
w stanie dostosować się do pomia-
rów w innych godzinach pracy niż 
7.00–17.00 od poniedziałku do so-
boty. Elastyczne godziny pracy (na-
wet w nocy i weekendy) praktykują 
nieliczni – my także, po prostu takie 
są wymagania rynku. Warto, więc 
podać preferowane godziny i dni 
pomiaru, tak aby jak najmniej prze-
szkadzać najemcom. A dla nas geo-
detów pomiar jest wtedy szybszy. 

Dostępność lokali

Tu, w przeciwieństwie do poprzed-
niego punktu, chodzi o dostęp-
ność kluczy do poszczególnych 
pomieszczeń, co wpływa na czas 
pracy lub ewentualne rozłoże-
nie pracy na kilka dni. Zdarzało 
się nam bowiem, że musieliśmy 
wracać na drugi dzień do danego 
obiektu, bo jakieś pomieszczenia 
były niedostępne albo klucze miał 
inny ochroniarz niż akurat ten, 
który pomagał nam przy wejściu 
do poszczególnych pomieszczeń. 
Utrudnienia te zazwyczaj doty-
czą pomieszczeń technicznych, tj. 
serwerowni, hydroforni, rozdzielni 



Adrian Hołub I Geodeta I Trener I Publicysta I Inwestor I Wykładowca | 608 577 042 I adrian.holub@geodezyjny.com I 

29

POLISH GEODETIC GROUP 
Measure it soon!

prądotwórczych, pomieszczeń na 
agregaty i oczywiście pokoi pre-
zesów. Co prawda, można wryso-
wać niedostępne pomieszczenia na 
podstawie przeciągnięcia linii ścian 
okalających / sąsiednich ale zawsze 
jest to wykonane z błędem. W ta-
kim przypadku nie wiemy też, czy 
w pomieszczeniu znajdują się ściany 
działowe. Przed pomiarami warto 
poinformować najemców, ochronę, 
techników o konieczności dosta-
nia się do wszystkich pomieszczeń 
w budynku. Brak tych kluczy czę-
sto opóźnia całkowite zakończenie 
obmiarów – a wiadomo, że zawsze 
terminy są krótkie. Inną kwestią 
są niesforni i niemili najemcy, któ-
rzy mimo umówionego terminu 
nas nie wpuszczają, lub kilkakrot-
nie przesuwają termin pomiaru.

Doświadczenie 
i referencje

Jeden z ważniejszych elementów 
stanowi wykazanie przez oferenta 
dotychczasowego doświadczenia, 
co zwykle jest podparte uzyskany-
mi referencjami. Wiadomo, że każ-
da osoba zajmująca się pomiarami 
powierzchni zaczyna od zera, ale 
tacy ludzie powinni znajdować się 

pod nadzorem osób doświadczo-
nych. Młody, początkujący zespół 
pomiarowy może mylnie interpre-
tować normy i zasady pomiarów, 
co jest naturalne, gdy się uczy. 
Jednak zamawiający pomiar płaci 
za rzetelne opracowanie, odzwier-
ciedlające stan rzeczywisty, dlate-

go referencje i lub wykaz obmiarów 
z ostatnich 3 lat powinny stanowić 
dla niego bardzo ważny element. 
Warto więc poprosić firmy star-
tujące do przetargu o referencje 
i wykaz pomierzonych budynków.

Wykluczenia

Często przez nas praktykowa-
nym elementem w ofertach jest 
wyszczególnienie elementów nie 
wchodzących w zakres prac. Wy-
nika to z niemiłych doświadczeń, 
które wynikały z tego, że na moje 
pytania odpowiadały osoby z dzia-
łów ds. zamówień, często nieznają-
ce nawet wyglądu otwartego okna 
programu typu CAD. Pytani przeze 
mnie, czy na rysunku ma być wy-
miarowanie, odpowiadali, że „nie 
będzie im to chyba potrzebne”. Fi-
nalnie, po przekazanym przez nas 
operacie pomiarowym, trafiał on 
do akceptu do architektów, któ-
rzy oburzeni byli faktem, że nie ma 
wymiarowania. Zdarzały się nawet 
w niektórych sytuacjach groźby, że 
w związku z tym nie zapłacą nam za 
wykonaną pracę. Dlatego dla obu 
stron istotne jest, żeby uwzględ-
nić w ofercie elementy, które nie 
podlegają pomiarowi i opracowa-

niu. Może to być sformułowanie 
typu: „oferta nie zawiera pomia-
rów elewacji, ścian zewnętrznych, 
pomiarów budynku z zewnątrz, 
elementów architektonicznych, 
przekrojów, wymiarowania”.

Najlepiej poprosić 
o przykładowe 

opracowanie 
w wersjach 

edytowalnych 
(rysunek 

w programie typu 
CAD i wykazy 

powierzchni 
w Excelu i raport 

z pomiarów). 
Takie rozwiązanie 
najłatwiej załatwi 
tą sprawę. Jedna 

strona wie co 
dostanie, a druga 
wie co ma zrobić.

W ostatnich latach takie sytuacje się 
już nam praktycznie nie zdarzają, ale 
może dlatego, że przeważnie wiem 
co klientowi jest potrzebne nawet 
jak on sam o tym jeszcze nie wie.
Zamówienie pomiaru powierzch-
ni – wydawałoby się prosta rzecz, 
a jego efekt końcowy może być 
skrajnie różny. Jednak dla wpraw-
nego oka jakość operatu końco-
wego jest bardzo łatwa do okre-
ślenia już na samym początku 
na podstawie oferowanej ceny. 
W celu ułatwienia pracy osobom 
zamawiającą obmiary powierzch-
ni przygotowałem wzór takiego 
zamówienia, do pobrania na stro-
nie www.geodezyjny.com  (jest 
do pobrania w formie worda).
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Podstawy prawne

 Właściciele „dróg, chodników” 
żądają opłaty za przebieg (poło-
żenie) tych przyłączy po ich wy-
budowaniu na podstawie art. 40 
ust. 1-16 ustawy z dnia 21 marca 
1985r. o drogach publicznych (Dz. 
U. z 2016r. poz. 1440 t.j) oraz 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 1 czerwca 2004r w sprawie 
określenia warunków udzielania 
zezwoleń na zajęcia pasa drogowe-
go (Dz. U. z 2016r. poz. 1264 j.t)
Ustawa o drogach publicznych 
art. 40 „Zajęcie pasa drogowego 
na cele nie związane z budową, 
przebudową, remontem, utrzy-
maniem i ochroną dróg, wyma-
ga zezwolenia zarządcy drogi, 
wydanego w drodze decyzji ad-
ministracyjnej (…)” „(…) Zezwo-
lenie, o którym mowa dotyczy”:

• „Umieszczenia w pasie dro-
gowym urządzeń infra-
struktury technicznej nie-
związanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub po-
trzebami ruchu drogowego”

• „Umieszczanie w pasie 
drogowym obiektów bu-
dowlanych niezwiązanych 
z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ru-
chu drogowego oraz reklam”

(…) za zajęcie pasa drogo-
wego pobiera się opłatę”.

Komu należy płacić?

W zależności od tego, kto jest 
właścicielem terenu (zarządcą te-
renu), przez który przechodzi przy-
łączę składa się do odpowiedniego 
organu wniosek wraz z załączni-
kiem graficznym wykonanym na 
mapie zasadniczej. Jeżeli przyłącze 
przebiega przez działki ewidencyj-
ne więcej niż jednego właściciela 
to musimy złożyć dwa lub wię-
cej wniosków o opłatę za zajęcie 
pasa drogowego do odpowied-
niej instytucji. Do takich instytucji 
na przykład w Warszawie należy:
1. Urzędy dzielnic: Wydział Ob-

sługi Mieszkańców / Wydział 
Infrastruktury dla Dzielni-
cy (dotyczy dróg gminnych)

2. Zarząd Dróg Miejskich położo-
ny przy ul. Chmielnej 120 (do-

tyczy m.in. dróg powiatowych)
3. Mazowiecki Zarząd Dróg Wo-

jewódzkich ul. Mazowiecka 14 
(dotyczy dróg wojewódzkich)

4. Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad Od-
dział w Warszawie ul. Miń-
ska 25 (dotyczy dróg eks-
presowych i autostrad)

5. Zarząd Terenów Publicznych 
ul. Podwale 23 (dotyczy dróg 
gminnych - terenów zielonych).

Jak ustalić zarządcę 
drogi?

Przy obecnej polityce urzędu geo-
dezji na Sandomierskiej 12 jest to 
bardzo mocno utrudnione, aby wy-
brać wypis z rejestru gruntów z da-
nymi właściciela. Obecnie mamy 
na tyle patologiczną sytuację, że 
wolimy dojść do tego poprzez ar-
chiwalne dokumenty (pozwolenie 
na budowę, odbiory, poprzednie 
wnioski o zajęcia pasa drogowe-
go) właściciela danego budynku. 
W przypadku, gdy właściciel nie 
ma czasu udostępnić nam doku-
mentów lub z bliżej nieokreślonych 
przyczyn po prostu ich nie udo-

Zajęcie pasa drogowego 
dla przyłączy i nadwieszeń 
budynku
W jakiej formie i do kogo składamy wnioski?
Adrian Hołub

Każde przyłącze do budynku (prąd, woda, kanalizacja, gaz, teletechnika i inne) zanim tra-
fią na działkę właściciela przechodzą przez drogi, chodniki, które są własnością innego 

właściciela. Za wszystkie takie przyłącza właściciel budynku musi uiszczać coroczną opła-
tę. Zaznaczę, że nie mam tu na myśli samej budowy, gdzie logiczna jest opłata za zajęcie 
dość sporego obszaru pasa drogowego, czy wprowadzenia niejednokrotnie zmian w ru-
chu lub jego utrudnienie. W tym artykule chodzi o coroczne opłaty za „istnienie” przyłączy.
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stępnia (przykładowo pracujemy 
na zlecenie przyszłego kupującego 
i budynek, który nie ma dokumen-
tów) to wnioskujemy na logikę, kto 
może być zarządcą danej drogi (po-
wyższa lista nie jest przecież dłu-
ga) i dzwonimy do danego urzędu 
w celu  potwierdzenia - które bez 
najmniejszego problemu otrzymu-
jemy przez telefon. Przypominam 
Sandomierska 12 tych informacji 
o właścicielu wręcz zaciekle broni.

Jak się za to zabrać?

W celu wyliczenia długości i po-
wierzchni danego przyłącza nale-
ży zakupić kopię mapy zasadniczej 
z urzędu geodezji. Na tej podsta-
wie można (ale nie zawsze się uda) 
zliczyć długości poszczególnych 
przyłączy, a znając ich szerokość 
z projektu wykonawczego lub z in-
wentaryzacji powykonawczej mo-
żemy obliczyć powierzchnię, która 
jest podstawą do obliczenia opłaty.

Dlaczego, nie 
zawsze da się 

wywnioskować 
długości 

przyłączy z mapy 
zasadniczej miasta 

Warszawy?

1. Mapy te nie raz są na tyle 
nieczytelne, że po prostu nic 
nie widać i nawet geodeci na 
podstawie samych map nie-
wiele zdziałają. Wtedy trzeba 
albo zrobić wizję w terenie, 
aby pomierzyć np.: studzien-
ki (a jak się je da otworzyć 
zmierzyć średnice rur czy 
kabli oraz sprawdzić ich ilość 
i szerokość jeżeli biegną one 
w wiązce) oraz długości prze-
biegu przyłącza przez jezdnię, 
chodnik, tereny zieleni, itp.

2. Na mapę nie jest wkreślone 
(zainwentaryzowane) dane 
przyłącze. W tym przypad-
ku trzeba zlecić geodecie in-
wentaryzację powykonawczą 
i dopiero po wykonaniu in-
wentaryzacji  złożyć wniosek 
do odpowiedniego urzędu.

3. Problemem są nieaktyw-
ne przyłącza. Przykładowo 
ostatnio robiliśmy pracę, gdzie 
do danego budynku zgodnie 
z mapą przebiegało aż 5 rur wo-
dociągowych. Każdy geodeta 
domyśliłby się, że jest to mało 
prawdopodobne, aby do śred-
niej wielkości budynku podłą-
czone było aż tyle rur w wodą. 
W tym przypadku nieodzowna 
jest współpraca z technikiem 
budynku, czyli osobą, która 
najlepiej od lat pracuje na da-
nym obiekcie i zna go jak włas-
ną kieszeń. W tym konkretnym 
przypadku ustalone zostało, 
że do budynku dochodzą dwie 
rury z wodą a pozostałe 3 są 
nieczynne. Problemem w tym 

przypadku był brak odpowied-
nich oznaczeń na mapie zasad-
niczej (n) – nieczynny przewód. 
W takim momencie należałoby 
mapę zaktualizować aby urząd 
nie miał podstaw naliczania 
opłat za nieczynne przyłącza.

Większym problemem jest, gdy nikt 
na budynku nie potrafi, lub nie ma 
czasu konkretnie odpowiedzieć na 
temat aktualnych przyłączy wtedy 
niezbędne są wizyty u gestorów 
sieci (PGE, RWE, MPWiK, PSG, itp.).
Analizując przebieg danego przyłą-
cza należy zakupić z urzędu mapy 
takiej wielkości aby obejmowały 
one cały teren - od wejścia przy-
łącza do budynku (dokładnie do 
granicy działki, bo dotąd naliczane 
są opłaty) aż do miejsca wpięcia 
danego przyłącza do sieci miej-
skiej! Niejednokrotnie są to od-
ległości po 100-200 metrów i to 
nawet w terenach mocno zurba-
nizowanych. Dlatego, błędem jest 
pozyskanie map przez inwestora 
i przekazanie ich geodecie, aby 
wszystko powyliczał, ponieważ 
inwestorzy przeważnie dostarcza-
ją mapy ze zbyt małym zakresem.

To geodeta 
po analizie 

materiałów, które 
posiada inwestor 
powinien zakupić 
mapy zasadnicze 

i zdecydować 
w jakiej ilości i 

wielkości.

Powinno być ich tyle, żeby każde 
przyłącze było wkreślone na osob-
nym załączniku graficznym (mapie 
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zasadniczej). Jeżeli tutaj zrobimy 
błąd to tracimy po pierwsze pie-
niądze, może niewielkie dla inwe-
storów, ale też tracimy ok 7 dni, co 
dla procesu inwestycji budowlanej 
jest bardzo ważne dla każdego in-
westora. Mając już dobrze określo-
ny zakres przebiegu przyłączy na 
właściwych mapach robimy przeli-
czenie przebiegu danego przyłącza 
przez dane powierzchnie. Geodeci 
muszą zliczyć osobno powierzch-
nie dla dróg, chodników, zajezdni 
autobusowych, pasów zieleni, itp.

Nadwieszenia

Nadwieszenia (inaczej nadwiesia) 
w budynku, czyli wystające poza 
granice działki elementy budyn-
ku. Nie chodzi tu tylko, o jakieś 
konkretne fragmenty pięter tylko 
np.: belki, elementy ozdobne, ele-
menty do montowania lin do my-
cia elewacji, czy wystający daszek 
przy wejściu głównym. Wszystko 
to co wystaje poza granice działki 
po pomiarze geodezyjnym rzutu-
jemy ortogonalnie na działkę da-
nego zarządcy drogi i powstała 
w ten sposób powierzchnia służy 
do naliczenia wysokości opłaty.

Jakiej wysokości są 
opłaty?

Sposób wyliczenia opłaty jest pro-
sty. Kwota powstaje jako iloczyn 
liczby metrów kwadratowych za-
jętej powierzchni oraz odpowied-
niej stawki za 1m². Dla przykładu, 
w tabeli pod artykułem, załączam 
jedną stronę z opłat w Warszawie.
Przeważnie są to opłaty od kilku-
nastu złotych do ok. 500zł. Aby 
kompleksowo wyliczyć wysokości 
opłat do średniej wielkości budynku 
biurowego trzeba wydać znacznie 
więcej niż wartość samych opłat, 
co według mnie jest kuriozum. Na-
leży pamiętać, że art. 40 pkt 10 
w Ustawie o drogach publicznych 
mówi „Zajęcie pasa drogowego 

o powierzchni mniejszej niż 1 m² 
lub powierzchni pasa drogowego 
zajętej przez rzut poziomy obiek-
tu budowlanego lub urządzenia 
mniejszej niż 1 m² jest traktowane 
jak zajęcie 1 m² pasa drogowego”.

Przy wszelkiego rodzaju zmianach 
uczulam na jedną rzecz przy skła-
daniu wniosków. Głównie zarządca 
budynku powinien pamiętać, aby 
zachować ciągłość terminów tak 
aby stary i nowy wniosek nie miał 
przerwy czasowej, ponieważ nara-
żamy się wtedy na kary finansowe.
Jakość przede wszystkim. Inwesto-
rzy, którzy do mnie zgłaszają się 
z powyższym tematem otrzymują:
• jeden oryginalny komplet 
dokumentów, który jest składany 
do urzędu (wypełniony wniosek  
na tyle na ile się da w formie edy-
towalnej) oraz załącznik graficzny, 
na którym jest: legenda objaśnia-
jąca wszelkie kolory i liczby, na za-
łączniku znajduje się zestawienie 
powierzchni danego przyłącza, ty-
tuł mówiący jakiego przyłącza za-
łącznik dotyczy oraz jeżeli zajdzie 
taka potrzeba robimy wyniesienie 
w skali 1:200, aby tam gdzie jest to 
nieczytelne powiększyć dany teren,
• drugi komplet materiałów, któ-

ry jest ksero - ma służyć to 
potwierdzeniu złożenia wnio-
sku do odpowiedniego urzędu,

• sprawozdanie w dwóch eg-
zemplarzach, które ma na celu 
zebranie wszystkiego, usyste-
matyzowanie i sprawienie, że 
jeżeli wrócimy do tematu za 
lat powiedzmy 5 to będzie-

my bez problemu wiedzieli:
• jakie przyłącze składa-

my, do jakiego urzędu,
• które przyłącza były 

na czas składania wnio-
sku czynne a które nie.

Sprawozdanie jest w formie jedne-
go pliku Word, gdzie opisane jest 
każde przyłącze i nadwieszenie 
osobno. Wklejone są tam tabel-
ki z długościami i powierzchniami 
danego przyłącza, gdzie podane są 
adresy urzędów, do których skła-
damy wnioski, gdzie jako przekładki 
są wklejone wypełnione wnioski 
oraz w pomniejszeniu załączniki 
graficzne. Do danego przyłącza 
dopisujemy, jeżeli posiadamy takie 
informacje jak: numer i datę po-
zwolenia na budowę, informacje, 
które przyłącza są nieaktywne 
(nieczynne) i w którym roku była 
przebudowa. Informacja, że do bu-
dynku nie jest i nigdy nie był do-
prowadzony przykładowo gaz też 
jest ważną informacją. Wszystko 
to jest cenne dla pełnego zobrazo-
wania sytuacji i łatwości zarządza-
nia budynkiem w kolejnych latach, 
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kiedy to np.: przy kolejnej zmianie 
właściciela sprawozdanie, takie 
pozwoli zaoszczędzić wszystkim 
zainteresowanym mnóstwo czasu.

Jak widać temat nie jest taki pro-
sty i błahy, na jaki się wydaje 
wielu inwestorom. Ilość kompli-
kacji, pytań, czy niepewności jest 

dość spora. Dlatego przekazanie 
tego tematu polecam specjali-
stom, którzy robią to codziennie.
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Employer branding 
zaczyna się od biura

Nowoczesne miejsce pracy może 
okazać się skutecznym narzędziem 
rekrutacyjnym.  Zadbaj o nie i bez 
trudu zdobywaj   najlepszych pra-
cowników. Biuro to wizytówka fir-
my. Dla klientów, ale też dla pra-
cowników. Czy wiesz, że obecnie 
już ponad 80% kandydatów nie 
zdecyduje się podpisać umowy 
o pracę, dopóki nie zobaczy, w ja-
kich warunkach będzie pracować?  
Dobre biuro to przewaga w wal-
ce o najlepszy personel. Stan-
dard budynku, lokalizacja, dostęp 
do rozwiązań komunikacyjnych, 
nowoczesne rozwiązania tech-
nologiczne, infrastruktura usłu-
gowa, tereny zielone czy widok 
z okna – wszystko ma znaczenie.

Biuro to coś więcej 
niż stanowiska pracy

Wykorzystaj rynkową przewagę, 
podnieś standardy i obserwuj jak 
rozwija się Twoja firma. To prze-
strzeń, w której Twoi pracownicy 

spędzają większość dnia. Warto 
zadbać, aby było przyjazne i od-
powiednio zaaranżowane – praca 
w nim będzie przyjemniejsza, a lu-
dzie – bardziej kreatywni i otwarci.    
Myślisz, że to duży koszt, który się 
nie zwróci? Coraz częściej stan-
dardem jest finansowanie aranżacji 
przez właściciela budynku. Sko-
rzystaj z szerokiej palety nowo-
czesnych rozwiązań, aby zapewnić 
swoim pracownikom komfortowe, 
ergonomiczne środowisko pracy.

Wydajność = 
oszczędność

Chcesz, aby Twoi pracownicy 
w pełni wykorzystywali swój po-
tencjał? Pozwól im rozwijać się 
w najlepszych warunkach. No-
woczesne biura są wyposażone 
w szereg proekologicznych rozwią-
zań, które poprawiają jakość śro-
dowiska pracy. Czyste powietrze, 
nowoczesne systemy wentylacyj-
ne, dobre oświetlenie i ekologicz-
ne materiały wykończeniowe to 
zdrowsi, bardziej zadowoleni i wy-
dajni pracownicy, a w konsekwen-
cji mniejsza rotacja kadr. Czyli niż-

sze koszty dla firmy i oszczędność 
czasu, który pochłaniają ciągnące 
się w nieskończoność rekrutacje.

Ty też możesz mieć 
atrakcyjne biuro

Twoje nowe biuro może być na-
prawdę wyjątkowe, a Ty nie mu-
sisz ponosić żadnych dodatkowych 
kosztów aranżacji. To mit, że nowo-
czesne aranżacje i innowacyjne biu-
ro to domena wielkich korporacji, 
które stać na najlepsze i najdroższe 
rozwiązania. Właściciel budynku za 
pośrednictwem doradcy pomoże 
Ci sfinansować projekt i wykonanie 
aranżacji, z której będziesz dumny.

Czas – nie spóźnij 
się!

W trakcie poszukiwania nowego 
biura czas zawsze gra na Twoją 
korzyść.  Rozpoczynając proces 
wcześniej będziesz miał dostęp 
do wielu unikalnych ofert. Pro-
ces zmiany biura warto zacząć tak 
wcześnie, jak to możliwe. Trudno 
się negocjuje, gdy deadline jest 

Czego nie wiesz 
o swoim biurze
Poradnik najemcy.
Maciej Ozdoba

Czy wiesz,  że rynek nieruchomości komercyjnych w  Polsce zmienił się diametralnie na prze-
strzeni  ostatnich lat? Aktualnie  w budowie jest niespełna 1,5 mln m2 nowoczesnej po-

wierzchni biurowej. To oznacza, że masz ogromny wybór, a właściciele budynków zrobią̨ wiele, 
abyś zdecydował się na ich ofertę. To rynek najemcy - Ty rozdajesz karty. Możesz wynegocjo-
wać znacznie więcej, niż Ci się wydaje. Dowiedz się, jakie masz możliwości.  Sprawdź, co właś-
ciciel budynku może dla Ciebie zrobić. Będziesz zaskoczony, jak wiele. Czy wiesz, jak zmieniła 
się w ostatnich latach rola, którą pełni biuro? Pokażemy, jak jest ono istotne z punktu widzenia 
firmy, pracodawcy i marki. 
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blisko. Zadbaj o swoje interesy 
z odpowiednim wyprzedzeniem, 
wtedy uzyskasz najwięcej. Najlep-
sze oferty dostają ci, którzy mają 
czas. Pamiętaj, że sama aranża-
cja trwa nie krócej niż 3-4 mie-
siące. Zainicjuj proces z przynaj-
mniej rocznym wyprzedzeniem.

Nowoczesność jest 
tańsza

Porównaj wszystkie dostępne 
oferty i sprawdź jak wiele mo-
żesz zaoszczędzić jednocześnie 
zmieniając swoje biuro na lepsze.
Nowe biurowce są budowane 
z wykorzystaniem nowoczesnych, 
pro ekologicznych technologii. 
To oznacza mniejsze zużycie me-
diów i bardziej efektywne wyko-
rzystanie przestrzeni wspólnych. 

To nieprawda, 
że przeniesienie 

biura do budynku 
wyższej klasy musi 
oznaczać większe 

wydatki.
Często jest odwrotnie! Opłaty 
eksploatacyjne w nowych bu-
dynkach potrafią być o połowę 
niższe, niż w biurowcach star-
szej generacji. Sprawdź, ile mo-
żesz zaoszczędzić, zmieniając 
biuro na bardziej nowoczesne.

Nie płacisz za 
doradcę

Skorzystaj z profesjonalnej wiedzy, 
która dostępna jest na wyciągnię-
cie ręki. Doradcy przeprowadzą 
Cię przez cały proces proponując 
najbardziej korzystne rozwiązania. 

Bez opłat po Twojej stronie.  Ko-
rzystanie z usług profesjonalnego 
doradcy na rynku nieruchomości 
komercyjnych nie kosztuje. Więcej 
– to oszczędność! Nie musisz po-
woływać w swojej firmie specjal-
nych zespołów, które koordynują 
proces zmiany biura. Nie odrywasz 
ich od ich codziennej pracy. Nie mu-
sisz zdawać się na opinię osób, któ-
re nie znają rynku.  Wszelkie koszty 
wynikające z działalności doradcy 
pokryje właściciel budynku. On 
płaci za jego wiedzę, analizy, znajo-
mość rynku i możliwości, z których 
możesz skorzystać. Doradca pod-
powie Ci, jaka lokalizacja będzie 
najlepsza dla Twojej firmy. Wie, ja-
kie projekty będą realizowane, po-
trafi przewidzieć zmiany na rynku 
i dobrać taką powierzchnię, która 
spełni wszystkie oczekiwania. Wie, 
jak negocjować z właścicielem, aby 
podpisać umowę na najbardziej 
korzystnych dla Ciebie warun-
kach. Umowa, na którą się zdecy-
dujesz, będzie dla Ciebie w 100% 
jasna, bez przykrych zaskoczeń 
po fakcie, bez niejasnych klauzul 
pisanych małym drukiem, które 
odkryjesz dopiero, gdy powstanie 
problem. 100% transparentności.

Poznaj swoje 
potrzeby

Planując proces samodzielnie mo-
żesz zapomnieć o wielu kluczowych 
kwestiach.  Pozwól się zainspiro-
wać, być może niektóre rozwią-
zania czekają właśnie na Ciebie? 
Doradca pomoże Ci ustalić, czego 
naprawdę szukasz. Zastanowicie 
się wspólnie, jakie są atuty, a jakie 
deficyty związane z Twoim dotych-
czasowym biurem i jakie przyjąć 
priorytety w procesie poszukiwa-
nia nowej powierzchni. Doradca 
przeanalizuje koszty stałe i zmien-
ne, pomoże je zoptymalizować przy 
okazji przeprowadzki. Profesjonalni 
konsultanci mają doświadczenie 
w pracy z setkami firm z dziesiątek 
różnych branż – podsuną Ci inte-

resujące rozwiązania i koncepcje, 
które można wykorzystać. O wielu 
z nich być może nawet nie wiesz.

Przeprowadzka nie 
musi być koszmarem

Możesz liczyć na pełne wsparcie 
na każdym kroku, także po podpi-
saniu umowy.  Wszystko po to, byś 
mógł zająć się tym co najważniejsze 
- Twoim biznesem. Doradca wes-
prze Cię w procesie przygotowania 
firmy do zmiany biura. Dokładnie 
sprawdzi warunki dotychczasowej 
umowy, aby bezboleśnie przepro-
wadzić Cię przez ten proces. Za-
dba, abyś nie poniósł przy tej okazji 
niespodziewanych, dodatkowych 
kosztów i uniknął kar umownych. 
Pomoże odpowiednio przygoto-
wać personel do zmiany lokalizacji 
oraz skoordynuje wszystkie prace.

Biurowy concierge 
to nowy standard

Usiądź wygodnie. Wszystko zrobi 
się samo. To  nowość na rynku – 
skorzystaj z wiedzy profesjonali-
stów już na wczesnym etapie my-
ślenia o zmianie biura. To usługa 
dla każdego – do niczego Cię nie 
zobowiązuje. Zaufaj ekspertom, 
którzy znają się na swojej pracy. 
Skorzystaj z ich wiedzy – podzielą 
się z Tobą swoim doświadczeniem, 
abyś mógł podjąć świadomą, dobrą 
decyzję. Concierge to także wspar-
cie na wszystkich etapach proce-
su a także po podpisaniu umowy 
i przez cały okres jej trwania. To 
pakiet kilkunastu dodatkowych 
usług, dzięki którym zmiana biura 
będzie prawdziwą przyjemnością.
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Jak pracuje urzędnik 
przy opracowywaniu 

WZ?

Przy złożeniu wniosku o wydanie 
decyzji o warunkach zabudowy jed-
nym z parametrów nowego budyn-
ku jest jego maksymalna wysokość, 
podawana głównie jako wysokość 
do kalenicy. Na jakiej podstawie 
jest  ona wyliczana przez urzęd-
nika? Jeżeli mamy przedmiotową 
działkę, to należy zakreślić obszar 
opracowania, czyli taki który bę-
dzie podlegał analizie przez urząd 
(art. 61 ust. 1-5 Ustawy z dnia 
27/03/2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym). Jest 
on ograniczony trzykrotną wartoś-
cią frontu działki, jednak nie mniej 
niż 50 metrów w każdą stronę 
(zgodnie z §3 pkt 1 Rozporządze-
nia Ministra Infrastruktury z dnia 
26/08/2003r w sprawie sposobu 
ustalania wymagań dotyczących 
nowej zabudowy i zagospodaro-
wania terenu w przypadku braku 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego – Dz. U. 
z 2003r. nr 164 poz. 1588). Wiado-
mym jest, że linia ograniczająca ob-
szar może przechodzić przez część 
działek, wtedy do analizy brane są 
działki, których co najmniej połowa 
powierzchni znajduje się w obsza-

CHCESZ LEPSZE   
warunki zabudowy?
Dowiedz się, jak wnioskować i dostać większą wysokość budynku w WZ 
Adrian Hołub 

Wysokość budynku nowoprojektowanego jest jednym z najważniejszych parametrów pro-
jektowania budynku, a tym samym opłacalności inwestycji. A czy wiecie Państwo, że 

można próbować negocjować wysokość budynku na etapie uzyskiwania Warunków Zabudo-
wy (WZ), mając odpowiednie argumenty w kieszeni? Ostatnio osobiście przechodziłem przez 
ten proceder dwa razy i to dwa razy skutecznie, więc postanowiłem podzielić się tą wiedzą.
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rze objętym analizą. Przy czym, 
jeżeli jakaś działka jest na pogra-
niczu a inwestorowi zależy na 
tym żeby była ona w obszarze lub 
nie - to zawsze można podważyć 
pracę urzędnika, bo jego dokład-
ność oparta jest o wydrukowaną 
mapę papierową, linijkę i cien-
kopis. Geodeta, mając (kupując) 
współrzędne granic działki, może 
z dokładnością kilku cm określić 

długość boku przedmiotowej dział-
ki następnie zakreślić łuk w każdą 
stronę od narożników przedmio-
towej działki i zbudować figurę 
ograniczającą obszar ze znacznie 
większą dokładnością niż urzędnik. 
Czy jest to potrzebne? 
Zdarza się nam niezmiernie rzadko, 
w sytuacjach kiedy nie chcemy aby 
jakaś działka na pograniczu weszła 
do analizy bo nie ma na niej w ogó-
le zabudowy i poprzez to pogorszy 
nam naszą WZ-tkę (powierzchnię 
zabudowy, intensywność zabu-
dowy, % powierzchni biologicznie 
czynnej czy przedmiotową wyso-

kość budynku). Warto też spraw-
dzić urzędnika czy do analiz wziął 
dobry front działki, bo należy tu 
mieć odległość boku działki, któ-
ry przylega do drogi, z której jest 
wjazd / wejście na działkę. Tu też 
jest pole do manewru, bo przed 
WZ-tką samo wejście na działkę, 
jak nie ma zjazdu można zmienić - 
jeżeli np.: nam zależy, aby obszar 
był bardzo duży, bo sąsiednie dział-

ki nie mają w ogóle zabudowy tylko 
te dalej położone. Mając już grupę 
działek urzędnik analizuje w każdej 
„sąsiedniej” działce, jaka jest wyso-
kość budynków. Jednak, nie jedzie 
on w teren, aby to zmierzyć (urząd 
nie ma na stanie geodetów) tylko 
ma wpisane wysokości budynków 
na swojej mapie (wpisane długo-
pisem, ręcznie). Pochodzenie tych 
danych o wysokościach budynków 
na mapie nie są mi do końca znane, 
- pewnie są to projekty budowla-
ne. Urzędnik w wynikach analizy 
zagospodarowania terenu podaje 
liczbę kondygnacji w całym obsza-

rze i granicę wysokości budynków 
- tą minimalna i maksymalną. Naj-
ważniejszą informacją w tej kwe-
stii jest to, że podane wysokości 
budynków na mapie, która stano-
wi podstawę do analizy urzędni-
ka rozmijają się z rzeczywistością.

Ponad 95% 
mierzonych przez 

nas budynków 
(dla dwóch prac 

w Warszawie) ma 
wysokości wyższe 
w rzeczywistości 

niż pokazują 
to  informacje 

zawarte na 
mapach 

w urzędzie 
architektury.

Na mapach zasadniczych nie ma 
podanych wysokości budynku - 
geodeta wykonując inwentaryzację 
powykonawczą budynku nie mie-
rzy, jego maksymalnej wysokości, 
bo nie ma takiego obowiązku, ani  
teraz ani przez poprzednie dziesiąt-
ki lat. Nie mierzy się żadnej wyso-
kości budynku, nie praktykowany 
jest też kataster 3D. W pomiarze 
podaje się tylko ilość kondygnacji 
naziemnych i podziemnych do ar-
kusza danych budynkowych.  Cza-
sami, urzędnik podaje wysokość 
planowanego budynku, jako śred-
nią z terenu, ale wcale nie musi tak 
być. Często budynki narożne sta-
nowiące dominanty ulic mają poda-
ne w WZ-ce wartości bliżej maksy-
malnych wysokości. Wiele tu zależy 



Adrian Hołub I Geodeta I Trener I Publicysta I Inwestor I Wykładowca | 608 577 042 I adrian.holub@geodezyjny.com I 

39

POLISH GEODETIC GROUP 
Measure it soon!

od urzędnika, dlatego „walka” z nim 
nic nam nie da, w takich przypad-
kach dostaniemy wartość średnią 
z obszaru, a zapewne inwestorzy 
chcieliby uzyskać wartości mak-
symalne z sąsiednich budynków.

Jak podwyższyć 
budynek?

Ważne jest, aby uzyskać z urzędu 
architektury mapę, na której są 
naniesione ręcznie wartości wy-
sokości budynków i następnie zle-
cić geodecie, aby pomierzył każdy 
budynek z analizowanego przez 
urzędnika obszaru. Te budynki, 
które są wyższe trzeba w formie 
operatu z pomiarów przedstawić 
urzędnikowi. Wtedy ma on więcej 
możliwości: może dać nam wyższą 
średnią z obszaru lub możemy ne-
gocjować o wysokości budynków 
zbliżone do maksymalnych. Nie 
muszę  chyba pisać, na jakie zyski  
przekłada się  posiadanie np.:  5 
a nie 4 kondygnacji lub 4 zamiast 3.
Przykład
Ostatni pomiar budynków w re-
jonie Ursus ul. Spisaka i Koś-
ciuszki dał następujące roz-
bieżności (pomiar do kalenicy):
• ul. Spisaka 109 wysokość we-

dług urzędu 12,5m   po pomia-
rze 13,6m     zysk 1,1m

• ul. Spisaka 111 wysokość we-
dług urzędu 11,0m   po pomia-
rze 13,0m     zysk 2,0m

• ul. Spisaka 113 wysokość we-
dług urzędu 9,0m     po pomia-
rze 10,5m     zysk 1,5m

• ul. Kościuszki 46 wysokość 
według urzędu 7,50    po po-
miarze 8,0m       zysk 0,5m

Rozbieżności te wynika-
ją z następujących kwestii:
• Przez kolejne dziesięciolecia 

budynki były nadbudowywane 
(z pozwoleniami lub bez po-
zwoleń), a wydziały architektu-

ry nie zmieniały swoich danych.
• Wiele budynków (szczególnie 

w starszym okresie) było budo-
wanych wyżej niż można było – 
nie wiemy jak one przechodziły 
odbiory budowlane albo może 
wtedy w ogóle ich nie było.

• Sam pomiar budynków, ich wy-
sokość na mapach w wydzia-
łach architektury są ze znakiem 
„~” co daje jasno do zrozumienia, 
że różni się to od rzeczywistości

• Co pokazuje średnia z tych po-
miarów?

Możemy mieć 
budynek wyższy 

o 1 - 2 m (przy  3, 
4 kondygnacjach), 

a tyle może 
właśnie brakować 
do kolejnej pełnej 

kondygnacji.
Jak mierzyć aby było dobrze, tzn. 
po myśli inwestora? Zainteresowa-
nych proszę o kontakt a wszystko 
wytłumaczę osobiście, bo jest tu 
kilka kruczków, które można wy-
korzystać a na pewno sprawdzić.

Co warto jeszcze 
sprawdzić podczas 

procesu wydawania 
warunków 

zabudowy?

Kolejną kwestią jest wpisana ilość 
kondygnacji na mapach w wydziale 
architektury, ona również się roz-
mijała o jedną kondygnację w rze-
czywistości z tym czym dyspono-
wał urząd w swoich materiałach. 
Dlatego, tutaj warto zlecić geode-

cie aktualizację mapy zasadniczej 
w kontekście ilości kondygnacji są-
siednich budynków. Proszę pamię-
tać, że to trwa minimum 2 miesiące, 
a potem Urząd Geodezji musi prze-
kazać dane wydziałom architektury. 
Oprócz samej wysokości bu-
dynku warto sprawdzić również:
• pole powierzchni zabudowy 

budynkiem / budynkami są-
siednich działek (rozbudowy, 
dobudówki),

• szerokość elewacji frontowej,
• położenie budynków na mapie  

/zmiana linii zabudowy,
• pole powierzchni biologicznie 

czynnej / po odbiorach dokła-
dana jest kostka brukowa,

• geometrię dachów,
• analizę zacienienia,
• analizę nasłonecznienia.

Należy mieć mocno na uwadze, 
że ostatnie dwa punkty mogą 
nam ograniczyć inwestycję, na-
wet jeżeli na WZ-tce czy nawet 
planie miejscowym mamy wyso-
kość maksymalną 15 m. Macie 
Państwo świadomość, że pomimo 
wydanej WZ-tki na 15m wysokości 
nie skorzystacie z tego i będzie-
cie musieli wybudować znacznie 
niższy budynek? Jak to możliwe?  
Budynek wybudowany zgodnie 
z maksymalną wysokością może 
sprawić, że będzie zacieniał bu-
dynki sąsiednie i w ostateczności 
trzeba będzie wysokość budynku 
w projekcie obniżyć. Jest to bar-
dzo ważny element, który każdy 
inwestor powinien mieć na uwadze 
już, na etapie kupowania działki.

Gospodarka  
nieruchomościami

www.ksiegarnia.beck.pl
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Na co zwracać 
uwagę

Ja patrzę na prawo podatkowe jak 
na suplement do prawa cywilnego. 
Nie tworzy ono przecież odrębnych 
instytucji prawnych, ale określa je-
dynie skutki podatkowe rozmaitych 
działań podatników. Zakres opo-
datkowania kształtuje zatem prze-
de wszystkim prawo cywilne. Dla 
ilustracji tej tezy wystarczy przy-
wołać kilka podstawowych norm 
z KC regulujących umowę najmu.
1. Wynajmujący zobowiązu-

je się oddać najemcy rzecz 
do używania, a najemca zo-
bowiązuje się płacić wynaj-
mującemu umówiony czynsz 
– przepis jasno określa rodzaj 
usługi, przychody i koszty po-
datkowe stron umowy, obro-
ty i związany z tym podatek 
należny wynajmującego oraz 
podatek naliczony najemcy.

2. Najemca obowiązany jest 
uiszczać czynsz w terminie 
umówionym, a jeżeli umowa 
tego nie określa, to najemca 
płaci go z góry, miesięcznie, 
do dziesiątego dnia miesią-
ca – przepis wskazuje datę 
powstania przychodu oraz 

obowiązku w podatku VAT.
3. Przedmiot najmu powinien być 

wydany w stanie przydatnym 
do umówionego użytku – ta 
norma wskazuje na zakres wy-
datków ponoszonych przez wy-
najmującego, które może zali-
czyć do kosztów podatkowych. 

4. Jeżeli rzecz najęta ma wady, 
które ograniczają jej przydat-
ność do umówionego użytku, 
najemca może żądać odpo-
wiedniego obniżenia czynszu 
za czas trwania wad – dzię-
ki temu unormowaniu strony 
mogą kształtować wysokość 
czynszu i obniżyć go legalnie 
bez ryzyka oszacowania przez 
US wartości rynkowej czynszu.

5. Jeżeli najemca ulepszył rzecz 
najętą, wynajmujący, w bra-
ku odmiennej umowy, może 
według swego wyboru albo 
zatrzymać ulepszenia za za-
płatą sumy odpowiadającej 
ich wartości w chwili zwro-
tu, albo żądać przywróce-
nia stanu poprzedniego – z 
tego przepisu wyewoluowała 
mocna linia orzecznicza za-
kończona uchwałą NSA (7) 
odnosząca się do amortyzacji 
nakładów najemcy. Osobnym 
problemem jest naliczenie 

podatku VAT od ich „sprze-
daży” co zostało przez sądy 
zaliczone do kategorii usług 
świadczonych przez najemcę.

Oczywiście dochodzą także spe-
cyficzne przepisy podatkowe oraz 
praktyka orzecznicza, a w za-
kresie podatku VAT także wy-
roki Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej (dalej: TSUE).

Przychody 
wynajmującego

Przychody wynajmującego są na-
leżne i wynikające z umowy, pod 
warunkiem, że ustalono je na po-
ziomie cen rynkowych. W przeciw-
nym wypadku US dokona oszaco-
wania przychodu wynajmującego. 
Przychodem jest oczywiście 
wszystko, co mieści się w pojęciu 
czynszu. Na rynku nieruchomo-
ści komercyjnych składa się na to 
wiele składników; często są one 
obliczane wg klucza powierzchni, 
obrotów najemcy lub wg innych 
kryteriów. Poza wynagrodzeniem 
za korzystanie z rzeczy, najemcy 
refunduje rozmaite koszty pono-
szone przez właściciela, w tym 
także opłaty publicznoprawne. 
Wszystkie te składniki tworzą 

Najem. 
Klauzule umowne i ich skutki 
podatkowe
Stella Brzeszczyńska

Truizmem jest twierdzenie, że umowa to wypracowane porozumienie stron, któ-
re w sposób możliwie najlepszy uwzględnia ich – często sprzeczne – inte-

resy.  Jednak   w   każdej umowie pojawia   się  cichy   wspólnik – fiskus, któ-
ry   chętnie   weźmie   pieniądze   od   obu   kontrahentów. W związku z tym 
należy badać każdą klauzulę umowną pod kątem jej ewentualnych skutków podatkowych. 
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czynsz najmu i wyznaczają wiel-
kość przychodu z tego tytułu. Datę 
powstania przychodu określa umo-
wa (albo odpowiedni przepis KC). 
Ustawy o podatku dochodowym 
wskazują, że w przypadku usług 
rozliczanych okresowo, za datę 
powstania przychodu uznaje się 
ostatni dzień okresu rozliczeniowe-
go określonego w umowie lub na 
wystawionej fakturze, nie rzadziej 
niż raz w roku. Zaliczki nie podlega-
ją opodatkowaniu w dacie wpływu.

Przychody najemcy

U najemcy także może pojawić się 
przychód z umowy najmu. Stanie 
się tak w dwóch przypadkach: kie-
dy otrzyma wynagrodzenie za za-
warcie umowy i kiedy umowa prze-
widuje tzw. wakacje czynszowe. Ta 
pierwsza sytuacja jest oczywista, 
najemca faktycznie otrzymuje jakąś 
zapłatę, natomiast źródłem tej dru-
giej jest dość szczegółowy przepis 
określający skutki otrzymania cze-

goś za darmo (co nazywa się war-
tością świadczeń w naturze, w tym 
nieodpłatnych świadczeń). Z tej 
przyczyny o wiele bezpieczniej by-
łoby zastąpić wakacje czynszowe 
innym rozwiązaniem, np. obniże-
niem czynszu z powodu „wad, któ-
re ograniczają przydatność nieru-
chomości do umówionego użytku”.

Obroty 
wynajmującego

Obrót to pojęcie występujące 
w podatku VAT; to wszystko co 
podatnik ma otrzymać od swo-
jego kontrahenta. Pojęcie „ma 
otrzymać” oznacza opodatkowa-
nie należności a nie faktycznych 
wpływów. Inaczej niż w podatku 
dochodowym, w podatku VAT za-
liczka otrzymana na poczet przy-
szłej usługi jest opodatkowana. 
Wyjątkiem są jednak usługi najmu. 
Otrzymanie zaliczki nie rodzi po-
wstania obowiązku podatkowego. 
Wynajmujący nie ma obowiązku 

wystawiania faktury zaliczkowej.

Obroty najemcy

Jeżeli najemca otrzyma wynagro-
dzenie za zawarcie umowy najmu 
to nie podlega ono VAT. Nie jest 
bowiem zapłatą za żadną usługę 
świadczoną na rzecz wynajmu-
jącego. Tak uznaje TSUE. Jeżeli 
jednak najemca za tego rodzaju 
„zachętę” finansową godzi się na 
udostępnienie swego wizerunku 
(marki lub logo) w celu uatrakcyj-
nienia oferty najmu powierzchni 
użytkowej budynku wobec in-
nych najemców – świadczy usłu-
gę reklamową (marketingową). 
(tak TSUE w sprawie C 409/98).

Refakturowanie 
mediów

Kodeks cywilny nie poświęca 
miejsca na określenie składników 
czynszu, nie wskazuje także na 
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inne opłaty, jednak z jego przepi-
sów pośrednio wynika możliwość 
obciążenia najemcy dodatkowymi 
świadczeniami (tak w art. 670 ust. 
1 KC). Zakres tych dodatkowych 
świadczeń jest kwestią umowną, 
jednak zwykle chodzi o tzw. me-
dia i dodatkowe usługi takie jak 
sprzątanie lub konserwacja wind, 
klimatyzacji lub innych urządzeń w 
budynku. Problem tzw. refakturo-
wania mediów (tj. rozlicza ich od-
rębnie od umowy najmu) obfitował 
w tak dużą liczbę sporów, że spra-
wa w końcu trafiła do TSUE, który 
w wyroku z 16.04.2015 (C-42/14) 
rozstrzygnął, iż najem nierucho-
mości i związane z nim: dostawa 
wody, energii elektrycznej, energii 
cieplnej oraz wywóz nieczystości, 
co do zasady należy uważać za 
odrębne i niezależne świadczenia 
z punktu widzenia podatku VAT, 
szczególnie wtedy gdy najemca ma 
możliwość wyboru sposobu korzy-
stania z tych usług poprzez decy-
dowanie o wielkości ich zużycia. 
Taka sytuacja występuje w szcze-
gólności w przypadku odrębnego 
rozliczania zużycia tych „mediów” 
w oparciu o wskazania liczników 
lub podliczników. Taką samą zasadę 
należy również przyjąć w przypad-
ku, gdy umowa przewiduje odręb-
ne rozliczanie „mediów”, a wyso-
kość opłaty z tego tytułu ustalana 
jest w umowie na podstawie kry-
teriów innych niż opomiarowanie 
wg liczników, uwzględniających 
zużycie tych „mediów” przez na-
jemcę, np. w oparciu o liczbę osób 
korzystających z wynajmowanych 
pomieszczeń (tak NSA z 10.7.2015 
r., sygn. akt I FSK 944/15). 
Po wyroku TSUE organy podatko-
we uznają, że świadczenia dodat-
kowe (pomocnicze) z tytułu zużycia 
wody, energii elektrycznej, gazu czy 
odprowadzania ścieków oraz kon-
serwacji nieruchomości, jak rów-
nież usług telekomunikacyjnych i 
przesyłu danych stanowią odrębne 
usługi, gdyż mogą być świadczone 
na podstawie odrębnych umów, 
skutkiem czego podlegają opodat-

kowaniu VAT według stawek właś-
ciwych dla tych usług (8% i 23%).

„Refakturowanie” 
podatku od 

nieruchomości

Tego się zrobić nie da. 

Podatnikiem 
podatku od 

nieruchomości 
jest właściciel 
i przeniesienie 

tego obowiązku 
podatkowego 
na jakikolwiek 
inny podmiot 

będzie po prostu 
nieskuteczne. 

A nawet gorzej, ponieważ u właś-
ciciela będzie rosła zaległość z 
tytułu niepłaconego podatku od 
nieruchomości. Rozwiązać ten 
problem można tylko w jeden 
sposób – kwota równa podat-
kowi od nieruchomości staje się 
jednym ze składników czynszu. 
W taki sam sposób należy rozwiązać 
kwestię opłaty za wieczyste użyt-
kowanie, ponieważ to także jest na-
leżność publicznoprawna, której nie 
można przenieść na inny podmiot. 

Wcześniejsze 
rozwiązanie umowy

Wygaśnięcie umowy w terminie 
jest neutralne (z wyjątkiem rozli-
czenia nakładów z najemcą). Jeżeli 

jednak dochodzi do wcześniejsze-
go jej rozwiązania zwykle towarzy-
szy temu odszkodowanie lub kara 
umowna. Niestety obie te katego-
rie podlegają opodatkowaniu po-
datkiem dochodowym i podatkiem 
VAT. W podatku dochodowym sy-
tuacja mniej dziwi –każde przyspo-
rzenie majątkowe jest nim opodat-
kowane. Natomiast w podatku VAT 
przyjęto (w ślad za wyrokami TSUE), 
że jest to wpłata związana z usługą 
najmu. Odszkodowanie stanowiące 
rekompensatę za przedterminowe 
rozwiązanie umowy najmu przez 
wynajmującego stanowi czynność 
podlegającą opodatkowaniu VAT 
(tak TSUE w sprawie C-63/92).

Obrót  
nieruchomościami

www.ksiegarnia.beck.pl
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Przykład – 
powierzchnia 

magazynowo-
biurowa

Na początku, warto wskazać, że 
im bardziej urozmaicony budynek, 
tym częściej w celach maksymali-
zacji powierzchni komercyjnej, do-
szukuje się możliwości modyfikacji 
mierzonych powierzchni. Jednak, 
jak się okazuje również najprost-
sze obiekty mają dużo potencja-
łu w tym zakresie. Przeanalizujmy 
problem na przykładzie magazy-
nu, który zwykle jest dużą forem-
ną przestrzenią otoczoną ściana-
mi z dachem i podpartą słupami 
i mającą niewielką część biurową. 
W tym przypadku dla najemcy 
najbardziej korzystne jest zasto-
sowanie do pomiaru normy PN-
-70/B-02365. Co prawda, jest to 
już norma archiwalna, ale warto 
wspomnieć, że ok 90% obiektów 
Polsce jest pomierzonych tą nor-
mą, więc będzie ona jeszcze dłu-
go aktualna na rynku. Jeśli chodzi 

o magazyny to osobiście przez ok. 
10 lat nie zdarzyło nam się sto-
sować tej normy przy pomiarach 
magazynów. Wynika to zapew-
ne z faktu, że zlecającym pomiar 
jest wynajmujący a nie najemca. 
W praktyce spotyka się następu-
jące normy pomiarów powierzchni 
magazynowych (kolejność od naj-
lepszej do najgorszej dla najemcy): 
• Ustawa o podatkach i opłatach 

lokalnych (Uopiol)
• PN ISO 9836:1997
• PN-70/B-02365
• Netto – w rozumieniu rynko-

wym
• BOMA Industrial
• Brutto - w rozumieniu rynko-

wym

Co pokazuje 
praktyka?

W naszej praktyce, najczęściej 
stosowany jest standard PN-ISO 
9836:1997, ale nie jako powierzch-
nia użytkowa tylko powierzch-
nia całkowita, która odpowiada 
„powierzchni najmu” z BOMA 

Industrial. Kolejnymi standar-
dami w tym zakresie są Ustawa 
o podatkach i opłatach lokalnych 
(Uopiol) i BOMA Retail. Zasady 
rynkowe netto/brutto, czyli nie-
formalne wytyczne właściciela 
odchodzą w przeszłość. Norma 
PN-70/B-02365 w stosunku do 
norm PN ISO 9836:1997 i Uo-
piol daje większą powierzchnię, 
bo do każdego wymiaru dodaje 
się wartość 2 cm (grubość tyn-
ków wewnętrznych) ze względu 
na to, że norma przewiduje pomiar 
do gołych murów a nie ścian wy-
prawionych. W przypadku okła-
dzin wewnętrznych norma każe 
zwiększać powierzchnię o 3 cm 
a w przypadku okładzin zewnętrz-
nych mówimy tu o 5 cm. Z kolei 
norma PN-70/B-02365 w sto-
sunku do powierzchni brutto bę-
dzie mniejsza, gdyż należy odjąć 
słupy konstrukcyjne. Norma PN-
-70/B-02365 w przeciwieństwie 
do brutto oraz BOMA Industrial nie 
wlicza ścian zewnętrznych. Norma 
brutto to powierzchnia liczona po 
obrysie zewnętrznym, przez co 
uzyskujemy dużą powierzchnię. 
BOMA Industrial pozwala również 

POMPOWANIE    
powierzchni najmu 
Modyfikacje norm pomiarów powierzchni
Adrian Hołub 

W celu zwiększania powierzchni najmu wynajmujący, właściciele lub zarządcy nierucho-
mości często stosują różne odstępstwa i modyfikacje norm. My to nazywamy „mak-

symalizacją powierzchni komercyjnych”. Zwykle najemcy w umowach akceptują podpisem 
taką informację, jednak często nie są świadomi konsekwencji, które kryją się pod tymi mo-
dyfikacjami. Sytuacja ta nie może mieć zastosowania w polskiej normie PN ISO 9836:1997 
i Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (Uopiol) przy pomiarach powierzchni wykony-
wanych do celów podatkowych. W zakresie podatku od nieruchomości nie ma możliwo-
ści wprowadzania żadnych zmian. Z kolei, w pomiarach powierzchni do celów najmu właści-
ciele i zarządcy mają dowolność stosowania norm i ich modyfikacji. Na czym one polegają?
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wliczać do powierzchni rampy we-
wnętrzne. 
Wcześniej wspomniane zostało, że 
dodatkowo wynajmujący wprowa-
dzają modyfikacje norm lub łączą 
normy ze sobą. Modyfikacje te za-
zwyczaj dotyczą powierzchni biu-
rowych. Dla przykładu podam kilka 
modyfikacji, które stosowaliśmy 
w opracowaniu powierzchni dla 
obiektów biurowych na życzenie 
zamawiających:
• W normie Tegova do współ-

czynników budynkowych wli-
czane są powierzchnie tech-
niczne (a w normie Tegova nie 
ma informacji o współczynniku 
budynkowym i piętrowym)

• W normie ISO9836:1997 za-
miast do ścian, powierzchnie 
są liczone do szyb (elewacje 
osłonowe)

• W normie BOMA szachty 
o powierzchni do 1m2 są wli-
czane do powierzchni najmu

• W PN-ISO 9836:1997 ściany 
działowe wliczane są do po-
wierzchni najmu.

Ile zyskamy 
przy stosowaniu 

modyfikacji?

Powierzchnię najmu wylicza się 
w oparciu o daną normę przy pew-
nych zmianach (modyfikacjach) te 
modyfikacje są narzucone przez 
rynek, co powoduje, że znikoma 

ilość pomiarów powierzchni jest 
mierzona idealnie zgodnie z normą 
bez żadnych modyfikacji. 

Zastosowanie tego 
typu modyfikacji 
może zwiększyć 

powierzchnię 
najmu do kilku % 
a w kamienicach 

nawet do 
kilkunastu %, 

co przekłada się na zwiększanie 
zysków z najmu na rzecz wynajmu-
jącego. Ważne jest, żeby w umo-
wie najmu precyzyjnie określić 
sposób wyliczenia współczynnika 
budynkowego i piętrowego. Na-
leży podać wzór matematyczny 
oraz to jakie grupy powierzchni 
(jakie pomieszczenia, jakie kate-
gorie pomieszczeń) lub konkretne 
powierzchnie wchodzą do jego 
wyliczenia. To właśnie tutaj są naj-
większe pola do manewru. Gdy 
sprawa współczynnika budynko-
wego zostanie ustalona i zawiera 
modyfikacje to w umowie najmu 
należy zapisać, że: ”Współczynnik 
budynkowy jest wartością stałą, 
umowną i wynosi np.: 6,5%. Jest to 

wartość ustalona i zaakceptowana 
przez strony transakcji. Wartość 
współczynnika budynkowego nie 
zależy od przeznaczenia pomiesz-
czeń w budynku.” Szerzej na temat 
zapisów w umowach najmu w in-
nym artykule.

Podsumowanie

Powyższe przykłady pokazują, na 
jakie różnice w powierzchniach 
najmu mogą pozwolić same nor-
my, nie wspominając już o ich 
modyfikacjach. Warto zaznaczyć, 
że największe powierzchnie do 
celów najmu (bez wprowadzania 
modyfikacji) daje norma BOMA, 
następnie zaraz za nią jest norma 
Tegova. Kolejne, według wydajno-
ści w powierzchniach to GIF, RICS, 
PN-ISO, Uopiol. Warto zaznaczyć, 
że jednak przy stosowaniu mody-
fikacji norm, na które decyduje się 
większość naszych klientów przy 
większości norm można uzyskać 
powierzchnie zbliżone do BOMA, 
a w niektórych przypadkach nawet 
większe niż w BOMA. Do pomia-
rów powierzchni galerii handlo-
wych stosuje się jeszcze wymy-
śloną i nieunormowaną metodę 
pomiaru GLA, która dla każdej ga-
lerii handlowej jest dodatkowo mo-
dyfikowana przez właścicieli galerii 
lub zarządców. Obecnie wszystkie 
zapytania ofertowe i  zlecenia dla 
galerii handlowych są dla normy 
BOMA Retail.
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Prawny aspekt 
podatków

W samej Uopiol nie znajdziemy 
zbyt wiele treści o sposobie wyko-
nywania pomiarów i obliczeń. Jed-

nak Ustawa odwoływała się zawsze 
do norm polskich. Od 29 kwietnia 
2012 jedyną obowiązującą normą 
w Polsce jest właśnie PN-ISO 9836 
(rozporządzenie Ministra Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki 
morskiej w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowla-
nego Dz. U. z 2012 r. poz. 462). Tok 
rozumowania prawników i mój jest 
taki - Uopiol wymienia takie słowa 
jak „budynek”, „budowla” a te słowa 
mają swoje definicje w Ustawa Pra-
wo budowlane a następnie prawo 
budowlane przytacza rozporzą-
dzenie w sprawie szczegółowego 
zakresu i firmy projektu budow-
lanego a w nim jest wymieniona 
norma PN-ISO 9836:1997, jako 
obowiązująca w Polsce (jedyna do 
obmiarów powierzchni i kubatur). 

Co podlega 
opodatkowaniu

Według Uopiol (art. 1a pkt 5) opo-
datkowaniu podlega powierzch-
nia użytkowa, a  zgodnie z PN-
-ISO 9836:1997 do powierzchni 
użytkowej nie wchodzą (jest to 
osobna grupa powierzchni) po-

wierzchnie usługowe (rozumiane, 
jako powierzchnie techniczne – w 
normie pomysłodawca nietraf-
nie to ujął), tj. całe pomieszczenia 
techniczne, np.: kotłownia, hy-
drofornia, rozdzielnia elektryczna. 
Dodatkowo, do tych powierzch-
ni nie wchodzą powierzchnie ru-
chu (powierzchnie klatek schodo-
wych, korytarzy, wewnętrznych 
ramp). Powierzchnia konstrukcji, 
znowu stanowi nie tylko ściany 
konstrukcyjne, ale również ścia-
ny działowe, kominy, szachty, 
piony wentylacyjne. Według art. 
1a punkt 5 Uopiol powierzchnia 
użytkowa budynku lub jego czę-
ści to powierzchnia mierzona po 
wewnętrznej długości ścian na 
wszystkich kondygnacjach, z wy-
jątkiem powierzchni klatek scho-
dowych oraz szybów dźwigowych. 
Za kondygnację uważa się również 
garaże podziemne, piwnice, sutere-
ny i poddasza użytkowe. Widoczna 
jest teraz różnica w określeniu (de-
finicji) na to samo pojęcie według 
Uopiol i normy PN-ISO 9836:1997. 

Aby wyjść z tego zagmatwania, 
najprościej można to ująć tak, że

POWIERZCHNIA LICZONA    
do celów podatkowych 
Czy wiesz, za jaką powierzchnię płacisz podatki? 
Adrian Hołub 

Na wstępie, warto zaznaczyć, że innymi prawami rządzą się pomiary do celów podatkowych 
i innymi te do celów najmu. Ten artykuł poświęcony jest wyłącznie celom podatkowym. 

W Polsce uregulowane normami są jedynie pomiary powierzchni na podstawie, których ob-
licza się podatki od budynków (lub ich części) oraz powierzchnie lokali czy budynków wpisy-
wane do aktów notarialnych przy kupnie/sprzedaży. Tu bezspornie należy wskazać Ustawę o 
podatkach i opłatach lokalnych (Uopiol) z 12 stycznia 1991r z późniejszymi zmianami oraz nor-
mę PN-ISO 9836:1997 (jako techniczne wsparcie ustawy). Według tych dwóch dokumentów 
mierzone są w Polsce wszystkie budynki do celów podatkowych. Jak to wygląda w szczególe?
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podatków nie 
płacimy za: 

klatki schodowe, 
szachty bez 

podłóg, strychy 
nieużytkowe, 

ściany 
wyprawione 

(łącznie ze 
ścianami 

działowymi) oraz 
za powierzchnie, 

których wysokość 
jest niższa niż 

1,40m. 

Redukcje wysokości

W przypadku wysokości pomiesz-
czenia lub jego części w przedziale 
1,40 a 2,20m płacimy za 50% ta-
kiej powierzchni. Za pomieszcze-
nia, które mają ponad 2,20m wy-
sokości podatki płacimy w 100%. 
Logicznym jest wyższość ustawy 
nad normą. Warto zauważyć, że 
te graniczne wartości wysokości 
wywodzą się ze starej (obecnie  ar-
chiwalnej) normy PN-70B-02365, 
co jest bardzo dobre, bo jest kon-
tynuacją tego samego przez kolej-
ne lata. Kolejno, warto zaznaczyć, 
że te graniczne wartości nie mają 
nic wspólnego z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie. Moim zdaniem, wartości 

między tymi dwoma dokumentami 
powinny być zbieżne. Wspomnę 
również, że Uopiol i Prawo Budow-
lane nie podają definicji poddasza 
nieużytkowego lub użytkowego, 
co jest punktem zapalnym w po-
dejmowaniu decyzji czy strych 
jest użytkowy lub nie. Jeśli chodzi 
o płyty garażowe to, podatki pła-
cimy za powierzchnię parkingów 
podziemnych łącznie z komuni-
kacją wewnątrz nich. Płacimy też 
za wszystkie pomieszczenia tech-
niczne, nawet jeżeli mówimy o 
tak zwanym piętrze technicznym.

Klatki schodowe

Prawo budowlane nie definiuje 
również pojęcia klatki schodowej, 
co też jest punktem zapalnym 
szczególnie po nowelizacji ustawy, 
gdzie trzeba pomierzyć i płacić 
podatek za części wspólne w nie-
ruchomości. Wiem pisałem, że za 
klatkę nie płacimy, ale gdzie jest ta 
granicy klatki schodowej? Bo już za 
tą granicą, gdzie kończy się klatka 
schodowa podatek należy płacić. 
Obecnie, nowe budownictwo ma 
klatki otwarte, pół otwarte tutaj 
granica nie jest tak wyraźna. Prob-
lemem też są schody ruchome w 
galeriach handlowych na częściach 
wspólnych. W tych przypadkach 
radzimy sobie tak, że rzutujemy ot-
wór w stropie - co jest dla nas „prze-
strzenią ograniczoną ścianami słu-
żąca do zainstalowania schodów” 
– jedyna definicja klatki schodowej 
znaleziona w PN-ISO 9836:1997.

Szachty, widny, 
maszynownie, 

garaże na dachu

Nie płacimy podatku za szachty, 
więc za szacht windowy również, 
jednak już za maszynownię dźwi-
gu windowego płacimy podatek 
od nieruchomości. Maszynownia 
stanowi osobne pomieszczenie, 
posiada strop, podłogę, drzwi i nie 

można jej utożsamiać z kontynu-
acją szybu windowego. A co zro-
bić w przypadku, gdy przy galerii 
handlowej znajduje się kilkupozio-
mowy garaż i ostatnia kondygna-
cja jest odkryta (nie ma dachu) a 
ściany, barierki są np.: na wysoko-
ści ok 1,2m? Niestandardowych 
przykładów sytuacji w budynkach 
jest bardzo wiele i każdorazowo 
należy zinterpretować sytuację 
indywidualnie. Wynika to z faktu, 
że polskie przepisy nie są dokład-
ne i nie poruszają wielu sytuacji.

Tereny wokół 
nieruchomości

Przypominam właścicielom nieru-
chomości, że zgodnie z art. 4. Pkt. 
1.3 (Uopiol) podatek płacimy dla 
budowli lub ich części związanych 
z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, z zastrzeżeniem ust. 
4-6 – wartość, o której mowa w 
przepisach o podatkach dochodo-
wych, ustalona na dzień 1 stycz-
nia roku podatkowego, stanowiąca 
podstawę obliczania amortyzacji w 
tym roku, niepomniejszona o od-
pisy amortyzacyjne, a w przypad-
ku budowli całkowicie zamorty-
zowanych – ich wartość z dnia 1 
stycznia roku, w którym dokonano 
ostatniego odpisu amortyzacyjne-
go. Podatek płacimy więc, także za 
drogi, place utwardzone, instalacje, 
oświetlenie, ogrodzenia, rampy.

Jakie powierzchnie 
extra możemy 

wyłączyć z podatku?

Ważną informacją jest również to, 
że jeżeli mamy najemcę „medyczne-
go” to za taką powierzchnię najmu 
podatku od tej powierzchni nie pła-
cimy. Drugim przypadkiem jest, gdy 
w zabytkowym budynku mamy pu-
stostan. Za taką powierzchnię przez 
okres pustostanu, również podat-
ku od nieruchomości nie płacimy.
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bo wiemy, gdzie możesz zyskać najwięcej

www.academy.geodetic.co

POLISH GEODETIC GROUP

Measure it soon!



Adrian Hołub I Geodeta I Trener I Publicysta I Inwestor I Wykładowca | 608 577 042 I adrian.holub@geodezyjny.com I 

48

POLISH GEODETIC GROUP 
Measure it soon!

Klatki schodowe, 
windy 

Zdecydowana większość wynaj-
mowanych powierzchni obejmuje 
pomiary według norm zagranicz-
nych. W pomiarach z uwzględ-
nieniem normy BOMA, Tegova, 
GIF, RICS całkowicie pomijane są 
przestrzenie klatek schodowych, 
szybów windowych i schodów 
wydzielonych ścianami wraz ze 
ścianami do nich przylegającymi. 
Są one wyłączane z powierzchni 
najmu, nie biorą one udziału w naj-
mie bezpośrednim i nie biorą udzia-
łu przy wyliczeniu współczynnika 
powierzchni wspólnych –tak jakby 
budynek w tych miejscach nie ist-
niał. Sytuacja ta nie ma zastoso-
wania w momencie, gdy w danym 
pomieszczeniu wynajmowanym 
znajdują się schody do użytku 
wewnętrznego tylko jednego na-
jemcy i nie ma znaczenia, jakiej 
wysokości są to schody (dotyczy 
to każdej z norm zagranicznych).  
Jeżeli najemca na własne życzenie 
wybudował schody łączące kon-
dygnacje powierzchnia powstała 

przez rzut ortogonalny schodów, 
wliczana jest do powierzchni najmu 
na obu kondygnacjach i nie ma tu 
znaczenia czy to jest wewnętrzna 
klatka schodowa, schody ruchome 
czy nawet winda (sklepy takie jak.:  
Smyk, H&M często mają własną 
windę). W biurach jednopoziomo-
wych, które mają zróżnicowany po-
ziom posadzki w pomieszczeniach 
tworzących wspólną kondygnację, 
powierzchnia stopni nie odlicza się 
od powierzchni tych pomieszczeń 
(powierzchnia ta wchodzi w najem). 
Przykład: wewnątrz jednej kon-
dygnacji znajdują się dodatkowe 
schodki (łącznie o wysokości ok.  
40 cm), które służą do dostania się 
na „górny poziom” – w tym przy-
padku wliczane są do powierzch-
ni danego pomieszczenia (piętra). 
Tak samo sytuacja wygląda, jeżeli 
mamy schodki, którymi wychodzi 
się z biura np.: na taras, takie scho-
dy też wliczane są do powierzchni 
najmu.

Szachty

Poza klatkami schodowymi w bu-
dynkach jest wiele elementów, 

które wpływają na znaczące róż-
nice w powierzchniach. Pierwszym 
z nich są szachty. Normą, która jako 
jedyna zezwala na wliczanie do po-
wierzchni najmu niektórych szach-
tów jest norma Tegova. Dopuszcza 
ona wliczanie do powierzchni tych 
szachtów, które mają powierzch-
nię do 1m2  (wraz z otaczającą je 
ścianą). W normie BOMA prze-
widziane jest wliczanie szachtów 
o powierzchni do 0,1m2, jednak 
w praktyce jest bardzo mało takich 
szachtów. W przypadku szachtów, 
które są wybudowane na potrzeby 
najemcy - ich powierzchnię zalicza 
się do powierzchni najmu.

Ściany, słupy 
konstrukcyjne

Do powierzchni najmu wliczona 
może być również ściana zewnętrz-
na, ale tylko i wyłącznie w normie 
BOMA i dotyczy to tylko fasady 
głównej na poziomie parteru i tylko 
przy powierzchniach o przeznacze-
niu handlowym. Jeżeli weźmiemy 
pod uwagę normę BOMA Retail 
to wszystkie ściany zewnętrzne 

POWIERZCHNIA LICZONA    
do celów najmu 
Czy wiesz za jaką powierzchnię płacisz czynsz najmu?
Adrian Hołub 

W poprzednim artykule: „Powierzchnia liczona do celów PODATKOWYCH -Czy wiesz, za 
jaką powierzchnię płacisz podatki?” pisałem o powierzchni, za którą płacimy podatek 

od nieruchomości. Sytuacja całkowicie inaczej wygląda w przypadku obliczania powierzchni 
na cele najmów. Rzadko zdarza się, że właściciel lub zarządca budynku wynajmuje obiekt, lub 
jego części według polskich norm, a jeszcze rzadziej, że wynajmuje obiekt pomierzony nor-
mą międzynarodową bez jej modyfikacji. Natomiast, jeżeli już tak się stanie, to może on sam 
zdecydować, czy klatki schodowe i schody wydzielone ścianami wliczać czy nie wliczać do po-
wierzchni najmu lub części wspólnych. W obiektach biurowych, raczej nie jest to praktykowane.
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wchodzą w całości do powierzch-
ni najmu (otaczające danego na-
jemcę). Według normy BOMA 
w przypadku ścian konstrukcyj-

nych, które są pomiędzy dwoma 
najemcami lub, gdy są w ramach 
powierzchni wynajmowanej przez 
jednego najemcę wlicza się je do 
powierzchni najmu. Wszystkie inne 
ściany konstrukcyjne są wliczane 
do wybranych grup powierzchni 
(np.: powierzchnie techniczne bu-
dynku, techniczne piętra, rekrea-
cyjne budynku, rekreacyjne piętra). 

W normie Tegova ściany konstruk-
cyjne są wliczane do powierzch-
ni najmu, gdy ich powierzchnia 
nie przekracza 1m2. Jeśli chodzi 
o słupy konstrukcyjne, to są one 
wliczane do powierzchni najmu 
przy zastosowaniu normy BOMA 
i Tegova. W pierwszym przypadku 
dotyczy to każdego słupa, a w dru-
gim przypadku dotyczy słupów 
do 1m2 powierzchni (nawet na 
Stadionie Narodowym, który jest 
monumentalnym budynkiem na 
piętrach ujemnych słupy mają po-
wierzchnię nieco poniżej 1m²). Po-
zostałe normy nie wliczają słupów 
konstrukcyjnych do powierzch-
ni najmu. W niemieckiej normie 
GIF cała konstrukcja (niezależnie 
od jej powierzchni) odjęta jest od 
powierzchni najmu (problem przy 
opracowaniu - trzeba mieć wykaz 
konstrukcji od właściciela budyn-
ku). W normie RICS, w przypadku, 
gdy przestrzeń pomiędzy słupem 
konstrukcyjnym a ścianą zewnętrz-
ną budynku jest mniejsza niż 25 cm 
- to przestrzeń ta wraz ze słupem 
nie wchodzi do powierzchni najmu. 
Dodatkowo w normie RICS, jeżeli 
szerokość grzejnika jest większa niż 
25cm to powierzchnia ta jest odej-
mowana od powierzchni najmu. We 
wszystkich normach zagranicznych 
stosuje się zasadę, że ściany dzia-
łowe znajdujące się w ramach po-
wierzchni wynajmowanej są do niej 
wliczane. Odejmuje się je jedynie 
w PN-ISO 9836:1997 (powierzch-
nia użytkowa) oraz w Uopiol (Usta-
wa o podatkach i opłatach lokal-
nych 12 styczeń 1991r). Nic nie stoi 
na przeszkodzie aby normą PN-ISO 
9836:1997 wynająć powierzchnię 
całkowitą wraz ze ścianami ze-
wnętrznymi - przykładem są hale. 
W domach i mieszkaniach w Polsce 
nie jest praktykowane stosowanie 
zagranicznych norm obmiarów po-
wierzchni do celów najmu. Wyko-
rzystywane są tu głównie normy 
polskie, w których wszystkie ścia-
ny, słupy, szachty są odejmowane 
od powierzchni najmu.

Podsumowanie

Reasumując, schody i klatki scho-
dowe mogą być wliczone do po-
wierzchni najmu jedynie w domach 
i mieszkaniach oraz w obiektach ko-
mercyjnych w przypadku, gdy znaj-
dują się one w pomieszczeniach 
wynajmowanych i są przeznaczone 
do wyłącznego korzystania przez 
jednego najemcę. Szachty, mogą 
być wliczone do powierzchni naj-
mu jedynie w normie Tegova (do 
1m²). Ściany zewnętrzne mogą być 
wliczone do powierzchni najem-
cy wyłącznie w normie BOMA na 
poziomie parteru handlowego a na 
wyższych kondygnacjach z zacho-
waniem zasady dominanty (płasz-
czyzna, która dominuje w danym 
przekroju pionowym kondygnacji). 
Słupy konstrukcyjne i ściany kon-
strukcyjne mogą być wliczone tyl-
ko w normie BOMA i Tegova (do 
1m²). Ściany działowe wliczane są 
do powierzchni najmu we wszyst-
kich zagranicznych normach.
Pomimo tylu szczegółów, to 
wszystko jest  możliwe do zrozu-
mienia.  Jednak sytuacja nabiera 
innego wymiaru, gdy wynajmujący 
wprowadza indywidualne modyfi-
kacje w normach, o czym w innym 
moim artykule. Zastosowanie tego 
typu modyfikacji może zwiększyć 
lub zmniejszyć powierzchnię najmu 
do kilku % a w kamienicach nawet 
do kilkunastu %, co przekłada się na 
zmianę zysków z najmu, względem 
wartości teoretycznej. Najemca 
zwykle podpisem w umowie najmu 
zgadza się na te wszystkie modyfi-
kacje, jednak zazwyczaj robi to nie-
świadomie (dotyczy to zwykle firm, 
które nie mają dużego doświadcze-
nia w najmie). Warto wskazać, że 
tylko w nielicznych przypadkach 
najemca sprawdza czy powierzch-
nia, którą na papierze zadeklarował 
wynajmujący zgadza się z tą fak-
tycznie mu udostępnioną.
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Termin GLA

Termin GLA nie jest nigdzie de-
finiowany w normach. Pojęcie 
GLA nie występuje ani w normie  
BOMA Office ani w normie Tego-
va ani w PN-ISO 9836:1997 czy 
najnowszej PN-ISO 9836:2015-12.

GLA to pojęcie 
wymyślone 
przez rynek 

nieruchomości 
(pojecie jest 

definiowalne tylko 
w BOMA Retail).

GLA dotyczy powierzchni, którą 
możemy maksymalnie wynająć. 
Klienci często proszą mnie o wy-
liczenie GLA dla całego budynku. 
Kiedy proszę ich aby mi napisali, 
co ma wchodzić do GLA to prawie 
każdy właściciel budynku podaje 
inne elementy. Jeżeli, weźmiemy 
jeszcze pod uwagę centra han-
dlowe, to mamy już całkowity mix 

przypadków tego: co wchodzi a co 
nie wchodzi do GLA i czy mierzy-
my do osi ściany czy do zewnętrz-
nej / wewnętrznej jej krawędzi.

GLA a norma BOMA 

Jeżeli miałbym przyporządkować 
pojęcia najbliższe do GLA to w nor-
mie BOMA Office (zajmijmy się bu-
dynkami biurowymi) byłoby to RA 
(Rentable Area – powierzchnia wy-
najmowana) będąca pomnożeniem 
UA (Usable Area – powierzchnia 
użytkowa piętra) i dwóch współ-
czynników piętrowego (R/U Ra-
tio) i budynkowego (R/O Ratio). 
Powyższe mnożenie należy wy-
konać oddzielnie dla każdego pię-
tra i potem zsumować wszystko. 
Suma RA (powierzchnia wynaj-
mowana). Krótko mówiąc, jest to 
maksymalna powierzchnia, jaką 
możemy „wycisnąć” z budynku.

RA = UA x R/O Ratio x R/U Ratio

gdzie:
RA - Rentable Area – powierzchnia 
wynajmowana
UA - Usable Area – powierzchnia 
użytkowa piętra
R/O Ratio - Współczynnik budyn-
kowy

R/U Ratio - Współczynnik piętrowy

Drugi bardziej obrazowy sposób 
wytłumaczenia, to następujące 
działanie: od powierzchni IGA (In-
terior Gross Area – powierzchnia 
wewnętrzna brutto) odejmujemy 
MVP (Majro Vertical Penetration 
– pionowe przejścia w budynku 
[szachty, windy, klatki schodo-
we]), odejmujemy parkingi (BOMA 
wynajmuje parkingi na sztuki), 
odejmujemy magazyny (BOMA 
wynajmuje magazyny osobno, nie-
zależnie bez przemnożenia przez 
współczynniki) i w ten sposób 
otrzymamy pierwotną powierzch-
nię kondygnacji PFA (Preliminary 
Floor Area), która dla całego bu-
dynku równa się RA (Rentable Area 
– powierzchnia wynajmowana).

PFA = IGA – MVP – powierzchnia 
parkingów – powierzchnia maga-
zynów

PFA = RA

gdzie:
PFA – Preliminary Floor Area (pier-
wotna powierzchnia kondygnacji)
IGA - (Interior Gross Area – po-
wierzchnia wewnętrzna brutto)
MVP - (Majro Vertical Penetration 
– pionowe przejścia w budynku 

GLA (Gross Leasable Area)   
w normach: BOMA, Tegova
i PN-ISO 9836
Jak powiązać pojęcie GLA z powierzchnią najmu?
Adrian Hołub 

Architekci, inwestorzy, zarządcy nieruchomości i specjaliści z kręgu doradców ds. nierucho-
mości często pytają mnie o podstawy prawne terminu GLA (Gross Leasable Area) oraz za-

stosowanie praktyczne tej powierzchni w przypadku pomiarów różnymi normami. W związ-
ku z tym postanowiłem omówić zagadnienie na podstawie najczęściej stosowanych norm.
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[szachty, windy, klatki schodowe])
RA - Rentable Area – powierzchnia 
wynajmowana

Dla poszczególnych pięter te po-
wierzchnie (wyliczone z dwóch 
różnych podjeść) nie będą się so-
bie równały, ale dla sumy budynku 
już tak. Wynika to ze współczynni-
ka budynkowego, który jest jeden 
dla całego budynku i każde piętro 
jest przez niego przemnożone. 
Przemnożenie przez współczyn-
niki (piętrowy i budynkowy) po-
woduje, że do powierzchni „najmu 
piętra brutto” wchodzą: pomiesz-
czenia techniczne, BMS, pomiesz-
czenie ochrony, wspólne toale-
ty, wspólne kuchnie, pokój matki 
z dzieckiem, wspólne korytarze, 
lobby windowe, hole, pomiesz-
czenia przy recepcji, rozdzielnie 
elektryczne piętrowe, rozdzielnie 
elektryczne budynkowe, wspólne 
sale konferencyjne, foyer, parking 
dla rowerów wewnątrz budyn-
ku, zamknięte rampy załadowcze 
(i można tak dalej wymieniać). Tu 
wchodzą również powierzchnie 
najemcy. Jeszcze jedna informa-
cja. W normie BOMA nie bierzemy 
pod uwagę: balkonów, tarasów. 
Norma BOMA w ogóle nie zakłada 
ich pomiaru, oczywiście na życze-
nie Zamawiającego, można je po-
mierzyć dla celów informacyjnych 
- zazwyczaj je wtedy mierzymy 
według normy PN-ISO 9836:1997.

GLA a norma Tegova 
2012  

Tutaj sprawa jest już znacznie bar-
dziej skomplikowana, a może lep-
szym słowem byłoby niepewna.

Norma Tegova nie zawiera 
w ogóle nic o współczynnikach 
powierzchni wspólnej (współ-
czynnik piętrowy i budynkowy).
To jest chyba najważniejsza kwe-
stia, czego nie wie wielu zarząd-
ców i właścicieli. Często proszą 
oni o wyliczenie współczynników 
powierzchni wspólnych dla normy 
Tegova. Owszem, można to zro-
bić, ale wtedy jest to traktowane, 
jako modyfikacja normy i należy to 
ująć i na rysunkach z pomiaru oraz 
w umowach z najemcami. Ponieważ 
sam brałem udział w konfliktach 
między wynajmującym i najemcą, 
gdzie ten pierwszy musiał zwracać 
pieniądze najemcy za naliczanie 
czynszu za powierzchnie wspólne 
zgodnie z normą Tegova. Powta-
rzam – norma Tegova w czystej 
postaci nie ujmuje współczynni-
ków powierzchni wspólnych! Spo-
sób wyliczenia współczynników 
geodeci, najczęściej biorą z normy 
BOMA. Warto zwrócić uwagę na 
to, że w normie Tegova inne po-
wierzchnie powinny wejść do wyli-
czenia tych współczynników, niż to 
jest narzucone w normie BOMA. 
Jeżeli miałbym liczyć współczyn-
niki powierzchni wspólnej w Te-
gova, to wszystkie pomieszczenia 
techniczne budynkowe (służące 
wszystkim najemcom) nie zostały-
by wliczone do tych współczynni-
ków. Powoduje to, że powierzchnie 
„najmu brutto” wyliczone w normie 
Tegova dadzą zawsze mniejsze po-
wierzchnie niż w normie BOMA. 
Dodatkowo w normie Tegova ścia-
ny / słupy, których powierzchnia 
jest większa niż 1m² są wyłączone 
z obliczeń. Do wyliczenia współ-
czynników nie powinny być brane 
klatki schodowe, szyby windowe 
- obrazowo mówiąc to tak, jak-
by budynek w tych miejscach nie 
istniał, podobnie jak parkingi i ma-
gazyny na poziomie parkingów. 
Jeśli chodzi o piony wentylacyjne, 
szachty, to pomijamy takie, które 
mają ponad 1m² powierzchni. Hy-
dranty oraz rozdzielnie elektrycz-
ne wykorzystywane tylko przez 

danego najemcę (dane piętro) wli-
czamy do powierzchni wynajmo-
wanej (lub powierzchni wspólnej).
Jeżeli miałbym utożsamić GLA 
w Tegova to wybrałbym z Te-
gova następujące pojęcie:
NFA (Net Floor Area) – powierzch-
nia netto kondygnacji, zwana inaczej
Effective Floor Area – po-
wierzchnia efektywna kon-
dygnacji, zwana inaczej
Rentable Floor Area – po-
wierzchnia wynajmowalna
Net Floor Area (NFA) - powierzch-
nia kondygnacji netto + umowny 
współczynnik powierzchni wspól-
nej   - mogłoby odpowiadać GLA
Net Floor Area (NFA) - po-
wierzchnia kondygnacji netto.
Powierzchnia użytkowa dla 
każdej kondygnacji w bu-
dynku na podstawie nastę-
pujących wyliczeń i założeń:
a) każda kondygnacja (na 
każdym z poziomów) powin-
na być mierzona pomiędzy we-
wnętrznymi licami okalających 
ścian zewnętrznych. NFA to po-
wierzchnia wewnętrzna kondyg-
nacji (IFA) po odjęciu powierzch-
ni wewnętrznej konstrukcji (ICA)
b) pomiary powinno się wy-
konywać na narzuconej wyso-
kości od podłogi. W przypadku, 
gdy w pomieszczeniu są skosy 
należy określić sposób pomiaru. 
c) z obliczeń należy wyklu-
czyć poniższe powierzchnie dla 
każdej z mierzonych kondygnacji:
• wewnętrzne ściany konstruk-

cyjne
• wentylację pionową, szach-

ty teletechniczne (z okab-
lowaniem i przewodami), 
słupy konstrukcyjne (zwy-
kle wyłącza się te elementy 
powyżej 1 m2 powierzchni)

• klatki schodowe i szyby windowe
• maszynownie, zbiorniki pali-

wowe, rozdzielnie elektryczne 
wysokiego i niskiego napięcia,

• powierzchnie przeznaczane 
pod trwałą klimatyzację, in-
stalację grzewczą bądź chło-
dzącą, powierzchnie „nieuży-
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teczne”, tj. zajmowane przez 
kanały. Nie dotyczy to po-
wierzchni zajmowanej przez 
instalację zainstalowaną przez 
najemcę lub wykorzystywaną 
w budynku tylko do określo-
nych celów, tj. obsługa sieci 
komputerowej, produkcja lub 
przetwarzanie. Przy obliczaniu 
tej powierzchni w budynkach 
biurowych, należy wykluczyć:

a) powierzchnie zajmowa-
ne przez urządzenia, usługi prze-
znaczone wykorzystywane do 
działania całego budynku, a nie 
tylko poszczególnego najemcy

b) powierzchnie publiczne, 
wykorzystywane nie tylko przez 
poszczególnych najemców w bu-
dynku (wyjątkiem są dodatkowe 

przestrzenie wspólne tworzone na 
danych kondygnacjach i tworzo-
ne dla poszczególnych najemców 
- nie są one wyłączane z obliczeń).

c) powierzchnie budynku 
wykorzystywane wspólnie przez 
najemców, tj. holle wejściowe, 
rampy wyładunkowe, tarasy, itp. 
W szczególnych przypadkach, 
powierzchnie te mogą być roz-
dzielone pomiędzy najemców.

GLA a norma PN-
ISO 9836:1997 i PN-

ISO 9836:2015-12 

Normy te nie mówią komplet-
nie nic na temat GLA czy współ-

czynników budynkowych i pię-
trowych. Normy te mają mocno 
inne podejście do obmiarów po-
wierzchni niż BOMA czy Tegova.
Ryc. 1 w sposób graficzny po-
kazuje zależności między po-
jęciami w normach PN-ISO 
(w dwóch normach trochę ina-
czej ale na potrzeby zrozumienia 
tematu zostało to uproszczone).

Gdybym miał powiązać pojęcie 
GLA z tymi polskimi normami to 
wziąłbym sumę powierzchni użyt-
kowej i powierzchni ruchu. W ten 
sposób zawsze otrzymamy znacz-
nie mniejsze powierzchnie niż przy 
BOMA i Tegova. Oczywiście, nic 
nie stoi na przeszkodzie aby so-
bie wymyślić sztucznie sposób 
wyliczenia współczynników. Mo-
żemy do nich wliczyć powierzch-

Ryc. 1    Zależności między pojęciami dotyczącymi powierzchni
	 	Źródło:	opracowanie	własne
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nie usługowe (norma ISO tak na-
zywa przewrotnie powierzchnie 
techniczne), powierzchnie wspól-
ne. Jest tu totalna dowolność.
Proszę zauważyć, że w tych dwóch 
normach (PN-ISO 9836:1997 i PN-
-ISO 9836:2015-12) nie ma nic 
o powierzchni do wyłącznego 
korzystania i powierzchni wspól-
nej. O ile w normie Tegova nie 
mamy nic o wyliczeniu współ-
czynników, ale za to jest wyraźnie 
określone, co jest do wyłączne-
go korzystania, co do wspólnego 
korzystania a co jest wyłączone 
z obliczeń. Na tej podstawie wie-
my co „wrzucić do worka” aby po-
wyliczać współczynniki piętrowe 
i budynkowe, co z kolei ma jedno-
znaczny wpływ na wielkość GLA.

GLA rozumiana, jako powierzch-
nia najmu neto + powierzch-
nie wspólne (wyliczone / do-
dane dzięki współczynnikom).
A teraz z życia wzięte
Jakiś czas temu mierzyłem duże 
centrum handlowe i zostałem po-
proszony o pomiar powierzchni 
GLA. Dostałem wytyczne pomia-
ru od Zamawiającego i od razu 
wydały mi się one zbyt skromne. 
Zaproponowałem swoje wytycz-
ne dla tego obiektu, po uwzględ-
nieniu informacji, które zebra-
łem ze spotkań z Zamawiającym. 
Zauważcie Państwo, jak te ustalenia 
GLA są inne niż te opisane powyżej.
• Jeżeli najemca graniczy z na-

jemcą, to mierzymy po osi 
ścian zasadniczych (pomijamy 
obudowy, elementy ozdob-
ne). Czyli do osi ściany muro-
wanej lub osi ściany karton-
-gips lub do osi ścian z szyby.

• Jeżeli najemca graniczy ze ścia-
ną zewnętrzną (podwórzem) to 
mierzymy do wewnętrznego 
lica ściany (od strony najemcy) 
– ściany (bez  obudów karton 
gipsów, itp.) i odbijamy na ze-
wnątrz  stałą wartość 24cm.

• Jeżeli najemca graniczy z ho-
lem, po którym chodzą klienci 
to cała ściana wchodzi do na-

jemcy, w przypadku ścian okno 
+ profil aluminiowy mierzymy 
do profilu aluminiowego od 
strony korytarza. W przypad-
ku ścian murowanych też cała 
ściana wchodzi do najemcy.

• Jeżeli najemca graniczy np.: 
z klatką schodową (generalnie 
ścianą nośną) to mierzymy od 
strony najemcy do wewnętrz-
nego lica ściany i odbijamy wte-
dy 24cm na zewnątrz najemcy.

• Jeżeli najemca graniczy z np.: 
pomieszczeniem technicz-
nym (ścianą nie nośną) to po 
ustaleniu jednej przeważają-
cej grubości ścian między na-
jemcami (załóżmy że wyjdzie 
12cm) to wtedy 50% tej war-
tości odsuwamy na zewnętrz.

• Jeżeli słup konstrukcyjny idzie 
w ścianie graniczącej z kory-
tarzem (część wspólna) to tak, 
jak by słupa nie było prze-
dłużmy np. profile aluminiowe.

• Jeżeli słup konstrukcyjny idzie 
w ścianie graniczącej z podwó-
rzem (zewnętrzna ściana bu-
dynku) to tak, jak by go nie było 
przedłużmy linie ścian obok.

• Powierzchnie zajęte przez 
stoliki (restauracje) na ho-
lach pomijamy nie mierzymy.

Podsumowanie

• Nigdy nie należy się rozliczać 
stosując GLA z podwyko-
nawcami (architekci, geodeci), 
którzy chcą rozliczać się za 
swoją pracę z m2 powierzch-
ni GLA budynku –  GLA nie 
ma odniesienia w normach, 
co powoduje tylko rozbieżno-
ści i kłótnie między stronami.

• W BOMA Office należy się 
rozliczać z geodetą / architek-
tem za pomocą powierzchni 
IGA (Interior Gross Area – po-
wierzchnia wewnętrzna brutto)

• W Tegova należy się rozli-
czać z geodetą / architek-
tem za pomocą powierzchni 
IFA (Internal Floor Area) po-
wierzchni wewnętrznej brutto

• W PN-ISO 9836:1997 i PN-ISO 
9836:2015-12 należy się rozli-
czać z geodetą / architektem 
za pomocą sumy powierzch-
ni całkowitej pomniejszonej 
o konstrukcję zewnętrzną.



Prenumerata na rok 2018

ZAMÓW tel. 22 31 12 222
www.prenumerata.beck.pl
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O co chodzi 
w pozycjonowaniu?

Najpopularniejsza obecnie na ca-
łym świecie wyszukiwarka in-
ternetowa Google, nieustannie 
się rozwija. W XXI wieku postęp 
w dziedzinie IT, a co za tym idzie 
w dostosowaniu do naszych po-
trzeb również Internetu, zachodzi 
w tempie, jakiego dotychczas nie 
odnotowywano. Wiąże się to z ko-
niecznością opanowywania coraz 
to nowszych narzędzi, które po-
zwalają prześcignąć konkurencję 
w dotarciu do potencjalnego klien-
ta. Nie jest już tajemnicą, że Google 
wykorzystuje w procesie pozycjo-
nowania treści ponad 350 różnych 
czynników, które mają sprawić, że 
to właśnie nasza oferta pojawi się 
na pierwszych miejscach w wy-

nikach wyszukiwania. Pozostaje 
pytanie, które z nich są istotne w 
przypadku naszej strony. Niestety

opanowanie ich 
i zarządzanie całą 
tą machiną, stało 

się niemożliwe 
dla przeciętnego 

posiadacza strony 
internetowej 

- stąd duży wysyp firm, które spe-
cjalizują się właśnie w tej dziedzi-
nie. Omówienie całości rzecz jasna 

nie jest możliwe w krótkiej publika-
cji - ale mogę przynajmniej spró-
bować rozjaśnić trochę tą, mglistą 
dla wielu osób, stronę Internetu.  

Dlaczego domena 
jest ważna?

Zacznijmy może od tego, że do-
mena składa się z dwóch części 
- nazwy głównej i rozszerzenia. 
Obydwa człony są istotne z punktu 
widzenia pozycjonowania. Weźmy 
za przykład domenę „geodezyjny.
com”. Nazwa główna - czyli „geo-
dezyjny”- wpasowuje się w zakres 
fraz kluczowych (słów po jakich 
szuka nas w sieci Klient). Rozsze-
rzenie „com” z kolei, pozwala na 
odnalezienie tej strony nie tylko 
mieszkańcom Polski, ale w zasa-
dzie całego świata. Ogranicza-
nie się do rozszerzenia „pl” jest 
dobre dla firm, które zamierzają 
działać tylko na rynku krajowym.
Kolejna ważna rzecz to długość 
istnienia domeny w sieci. Im dłu-
żej domena jest aktywna tym le-
piej. Jeżeli potrzebujemy stworzyć 
nową stronę, lub kilka nowych 
stron, które mają się pozycjonować 
na te same frazy - nie powinniśmy 
zmieniać domeny. Lepiej w obrębie 
tej samej domeny stworzyć tzw. 

Nieruchomości a SEO    
Search Engine Optimization 
Jak wykorzystać optymalizację strony dla wyszukiwarek internetowych, 
by zwiększyć sprzedaż?
Jan Pająk 

Marketing   w   nieruchomościach  zasadniczo, nie różni się  niczym  od  marketingu  w  ja-
kiejkolwiek innej dziedzinie gospodarki. Wymagania współczesnego klienta, ściśle po-

wiązane są z ogólnodostępnymi technologiami komunikacji - w tym - przede wszystkim z In-
ternetem. Slogan „jeśli nie ma cię w sieci - to nie ma Cię wcale” stał się chlebem powszednim 
każdego dobrego działu handlowego.
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Landing Page - czyli coś w stylu 
niezależnej podstrony, funkcjonu-
jącej jako osobny byt, ale powią-
zanej z domeną, na której funkcjo-
nuje nasza strona. Takim Landing 
Page może być dla przykładu 
„www.nieruchomosci.com/nowe-
-inwestycje-warszawa” podczas 
gdy domena główna to „nierucho-
mosci.com”. Pierwsze człony do-
meny powinny być nierozerwalnie 
związane z frazami - tzw. słowami 
kluczowymi, jakimi będą się posłu-
giwać Klienci, szukający informacji 
w wybranej branży - przykładowo 
dla nieuchomości: wynajem.com, 
mieszkanie.com, biurowce.com, 
pod-wynajem.com, itd. Przy wybo-
rze domeny należy zwrócić uwagę, 
czy jest to „nowa” domena, czy też 
była już kiedyś przez kogoś zareje-
strowana. Jeśli była, należy spraw-
dzić czy nie jest podpięta pod far-
my linków etc. Może być bowiem 
przez to bardzo ciężko wypozy-
cjonować na niej stronę mimo, że 
była przecież „wolna” do rejestracji.

Dlaczego treść 
na stronie ma 

znaczenie?

Już od pewnego czasu algorytmy 
wyszukiwarki Google są skonstru-
owane w taki sposób, aby jakość 

merytoryczna treści umieszczonej 
na stronie miała pierwszorzędne 
znaczenie. Logika w redagowaniu 
tekstu, tworzenie odpowiednich 
nagłówków (zawierających słowa 
kluczowe w mianowniku) a po 
nich akapitów odnoszących się 
do tychże słów, oraz oryginalność 
tekstu - to jedne z najważniejszych 
aspektów strony, która będzie się 
dobrze pozycjonować. Oczywiście 
optymalizacja kodu pod kątem jego 
czytelności dla robotów indeksu-
jących jest również ważna - ma aż 
24% wpływu na pozycję strony (ale 
tym zajmują się już Webmasterzy). 

Zewnętrzne 
działania 

pozycjonujące

Żeby wspomóc naszą stronę - 
zwłaszcza, jeżeli dopiero debiutu-
je w gąszczu konkurencji, możemy 
wykorzystywać narzędzia takie jak 
płatne linki sponsorowane, kampa-
nie AdWords, czy analiza działań 
konkurencji. Kampanie  AdWords 
są w tej chwili najpopularniejsze - 
a ich kosztowność jest ściśle po-
wiązana z częstotliwością klikania 
w naszą reklamę. Są również gwa-
rancją (przy odpowiednim budże-
cie - co uzależnione jest od pozio-
mu zaangażowania konkurencji), że 

jeśli klient wpisze w wyszukiwarce 
wybrane przez nas frazy kluczowe, 
np. „powierzchnie pod wynajem - 
Warszawa” - to nasza strona pojawi 
się na jednym z trzech pierwszych 
miejsc w wynikach wyszukiwa-
nia. Można taką kampanię prze-
prowadzić czasowo (zwłaszcza na 
początku), kiedy zależy nam na 
zaistnieniu w świadomości klien-
tów, że nasza firma działa i jest 
dostępna. Można też stosować to 
narzędzie długofalowo - ale wte-
dy trzeba niestety dysponować 
odpowiednio dużym budżetem.
Reklamy śledzące oraz kampanie 
produktowe - to inne typy narzędzi 
płatnych. Ich mechanizmy powiąza-
ne są stricte z tym, jak potencjalny 
klient porusza się po sieci i bazują 
na jego „zwyczajach”, które wyko-
rzystują do skutecznej promocji.
Analiza działań konkurencji to już 
dużo bardziej zaawansowana spra-
wa - zazwyczaj, w tym celu należy 
podjąć współpracę z jedną z firm 
pozycjonujących, upewniwszy się 
wcześniej - czy dysponuje ona na-
rzędziami pozwalającymi  na taką 
analizę. Samo stwierdzenie, iż firma 
posługuje się „narzędziami Google” 
w procesie pozycjonowania, nie 
jest niestety żadną gwarancją, że 
cokolwiek poza niezbędnym mini-
mum otrzymacie Państwo w za-
mian za wykupienie abonamentu. 

Dlaczego w firmach 
pozycjonerskich 

wykupuje się 
abonament?

Dla wielu osób może nie być jasne, 
dlaczego firmy pozycjonujące naj-
częściej dążą do podpisania długo-
terminowych umów, czy wykupie-
nia u nich długich abonamentów. 
Prawdziwe działania SEO, które 
spowodują, że Państwa strona ( bez 
wykupywania reklamy w AdWords) 
będzie się pojawiać na pierwszych 
miejscach w wynikach wyszukiwa-
nia, to żmudna długotrwała praca, 
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która przynosi efekty dopiero po 
pewnym czasie. Dlatego firma po-
zycjonującą musi w pewnym sen-
sie „zmusić” Klienta do cierpliwo-
ści, a przez to wypracować realną 
poprawę w wypozycjonowaniu 
strony.  Ponadto - profesjonalne 
firmy pozycjonujące, posługują się 
płatnymi narzędziami do analizy 
konkurencji, analizy siły działania 
fraz kluczowych, oraz wielu innych 
analiz - muszą więc zapewnić sobie 
pewną ciągłość. Odnalezienie się 
w gąszczu informacji jakich dostar-
czają te narzędzia, ich interpreta-
cja i kolejne działania - wymagają 
wiedzy i doświadczenia - ale jed-
nocześnie dają wymierne efekty. 

Jak Cię widzą tak 
Cię piszą

To przysłowie śmiało można dzisiaj 
odnieść do relacji „nasza strona - 
roboty wyszukujące”. W dziedzinie 
nieruchomości posługiwanie się 
fotografiami to podstawa. Dla ro-
botów  zdjęcia stanowią taką samą 
treść jak zwykły tekst - dlatego 
muszą być umieszczone na stro-
nie w odpowiedni sposób. Wiel-
kość zdjęć (nigdy nie wrzucajmy na 
stronę zdjęć bezpośrednio pobra-
nych z aparatów fotograficznych 
lub telefonów) musi być dostoso-
wana do wymagań internetowych 
czyli: rozdzielczość 72 dpi, waga 
najlepiej nie przekraczająca 200 

kb dla największych zdjęć. W sieci 
można znaleźć wiele programów 
służących do zmniejszania wiel-
kości zdjęć i przystosowywania 
ich pod Internet - posługujmy się 
więc nimi - bo nie tylko, nie spo-
wolnimy naszej strony do granic 
możliwości, ale również damy znać 
robotom przeszukującym naszą 
stronę, że jest zbudowana zgod-
nie ze standardami i powinna w  
związku z tym być promowana. 

Pamiętajmy 
również 

o kontekstowym 
(zawierającym 

słowa kluczowe) 
opisie zdjęcia, 
oraz o opisie 

alternatywnym 
(pozwalającym 

osobom 
niewidomym 

dowiedzieć się co 
jest na zdjęciu). 

Aktualizuj swoją 
stronę - to się opłaci

Sztuczna inteligencja, którą Google 
wdrożyło do swojego silnika indek-
sującego strony, analizuje również 
to, jak często pojawiają się nowe, 
unikalne treści na naszych stro-
nach. Jeżeli, jak w branży nierucho-
mości, nowe treści nie pojawiają 
się z taką częstotliwością jak - raz 
w tygodniu - można je zastąpić 
wpisami na blogu - i na nim umiesz-
czać istotne informacje branżowe, 
różne treści z poradami, czy no-
welizacjami prawa w zakresie fa-
cility lub property management. 
Blog, który jest kolejną podstroną 
umieszczoną na naszej domenie - 
doskonale będzie się wpisywał w  
schemat promowany przez Google.

Jak to właściwie jest 
z tymi linkami?

Kolejnym zagadnieniem są, osła-
wione już niejednokrotnie, linki  - 
do i z  - innych stron. Sam fakt po-
łączenia podstron wewnątrz naszej 
strony odpowiednimi tzw. linkami 
wewnętrznymi, oraz linkowanie do 
innych stron, jest jak najbardziej 
pozytywny - pod warunkiem, że 
wypływa z naturalnych powiązań. 
Stosowane do niedawna tzw. farm 
linków - w tej chwili może skutko-
wać jedynie spadkiem w rankingu, 
lub wręcz umieszczeniem naszej 
domeny na czarnej liście Google. 
Obecnie rozpoznaje się to zjawisko, 
jako tzw. „czarne SEO”, które trak-
towane jest jako łamanie prawa. Nie 
dziwmy się więc, że kiedy będzie-
my próbowali sztucznie powiązać 
naszą stronę z dużą ilością innych 
stron, lub gdy zaczniemy wysyłać 
nachalny spam do potencjalnych 
klientów - Google nie przejdzie 
obok tego obojętnie. A powrót na 
poprzednią pozycję będzie wy-
jątkowo trudny i czasochłonny. 



Malinowa 16
Warszawa - Ursus

powierzchnia najmu ok. 400 m2
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Brak świadomości 
o istnieniu 

norm pomiarów 
powierzchni

Wydawać by się mogło, że osoby 
z branży nieruchomości powinny 
mieć szeroki wachlarz wiedzy nie 
tylko w zakresie budownictwa, ale 
również w zakresie norm pomia-
ru powierzchni. Jednak, podczas 
naszych kilkuletnich szkoleń doty-
czących problematyki norm obmia-
rów powierzchni zdarzało nam się 
obserwować zdziwienie na twa-
rzach słuchaczy, że są różne normy 
pomiaru powierzchni i że jeszcze 
można je dowolnie modyfikować. 
Temat pomiarów powierzchni do 
celów najmu czy do celów podat-
kowych - wraca jak bumerang do 
zarządców nieruchomości czy osób 

od najmu. Niestety nie jest to tak 
często, aby wszystko to szczegóło-
wo zapamiętać, co mnie nie dziwi 
bo wiedzy jest ogrom. Jak, więc do 
tej pory naliczane są na obiektach 
podatki od nieruchomości? Zwykle 
jest tak, że ktoś kiedyś coś wyliczył, 
wypełnił w deklaracji i tak zostaje 
przez lata jak „przez zasiedzenie”. 
Mało kto z zarządców komercji ma 
czas na kontrolę na bieżąco. A jak 
naliczane są czynsze najemcom? 
Często jest to z projektu!, znam 
dużych graczy na rynku, którzy tak 
praktykują i tak działają już od wie-
lu lat. Wiadomo, że w przewadze 
są pomiary powierzchni z natury 
tylko, jeżeli tych pomiarów przez 
lata się zbierze dużo i po drodze 
wykonywane są modyfikacje po-
miarów to osoby, od komercji nie 
mają na to czasu, aby to w pełni 
opanować. To geodeta powinien 
panować nad swoimi pomiarami 

przez lata, zebrać je w całość, co ja-
kiś czas zrobić podsumowanie, za-
sygnalizować pewne potrzeby i co 
jakiś czas wszystko ułożyć chro-
nologicznie w całość wydrukować, 
oprawić i dostarczyć klientowi. Jed-
nak,  gdy cena jest za niska, to nie 
ma możliwości takiego komplek-
sowego wieloletniego działania.

Brak zrozumienia 
doboru norm do 

odpowiednich celów

Na szczęście, opisany wyżej przy-
kład nieświadomości istnienia 
wielu norm na rynku, czy ich mo-
dyfikacji dotyczy coraz mniejszej 
liczby przypadków ludzi rynku 
nieruchomości – co mnie cieszy. 
Z kolei, nagminny jest brak wie-
dzy na temat znaczenia wyboru 
samej normy, która w zależności 
od przeznaczenia obiektu, sposo-
bu zarządzania nim, czy korzyści 
finansowych dla wynajmujących. 
Wybór normy pod tym względem 
powinien mieć kluczowe znaczenie 
na obiekcie. Dlaczego tak nie jest? 
Związane jest to z kosztami pomia-
rów geodezyjnych, które właścicie-
le lub zarządcy budynku określają 
na duże, jednak w przełożeniu ich 
na liczne korzyści zarówno mate-

7 GRZECHÓW GŁÓWNYCH    
wynajmujących 
Niewiedza kosztuje, a chytry płaci dwa razy
Adrian Hołub 

Z 10-letniego doświadczenia zauważyłem, że często zamówienie na pomiar powierzch-
ni najmu jest zamawiane zbyt późno i w sposób nie do końca przemyślany. Osoby zle-

cające pomiar często nie są w stanie określić, jakimi zasadami mam się kierować przy jego 
wykonaniu. Nie wiem, czy mam mierzyć według jakiejś normy, czy według wytycznych 
- ustaleń z umowy najmu. Następnie, podczas analizowania zapisów z umowy najmu, odnoś-
nie pomiaru, okazuje się, iż są one na tyle mało szczegółowe, że dalej nie wiemy jak mierzyć.
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rialne jak i niematerialne, wydatek 
ten zwraca się zwykle do roku!

Mnie wystarczy 
4-5 godzinna 

rozmowa 
z właścicielem 

lub zarządcą 
obiektu na temat 
zasad pomiarów 

w różnych 
normach. 

Poparcie rozmowy 
przykładami 

i przełożenie tego 
na wymierne 

zyski powoduje, 
że rozmówca 
natychmiast 

zmienia punkt 
widzenia.

Jeżeli miałbym wybrać nor-
mę do rodzaju budyn-
ku to byłoby to następująco:

Budynki biurowe: 

• BOMA Office (zmodyfikowana, 
ze współczynnika budynkowe-
go wyłączona powierzchnia 
techniczna na piętrach ujem-
nych i na ostatnim piętrze)

• Tegova (zmodyfikowa-
na, wyliczenie współ-
czynnika jak w BOMA)

• GIF (zmodyfikowana, wylicze-

nie współczynnika jak w BOMA)
Budynki handlowe: 
• BOMA Retail
Budynki magazynowe: 
• BOMA Industrial
• PN-ISO 9836:1997 (ale 

powierzchnia całkowita)
Kamienice:
• PN-ISO 9836:1997 (zmodyfi-

kowana, powierzchnia najmu 
składa się z powierzchni użyt-
kowej wraz z powierzchnią 
pod ścianami działowymi, wraz 
z powierzchnią pod przejściami 
drzwiowymi, wraz z wnęka-
mi okiennymi mierzonymi na 
poziomie podłogi do ściany, 
a wyliczenie współczynników 
piętrowych i budynkowych 
jak w BOMA Office ale bez 
powierzchni pod ścianami.

Podatki od nieruchomości
• Ustawa o podatkach i opłatach 

lokalnych 12 styczeń 1991
• PN-ISO 9836:1997
Obrót notarialny nieruchomości
• PN-ISO 9836:1997
Projekt budowlany do pozwole-
nia na budowę
• PN-ISO 9836:1997

Brak wiedzy na rynku wynika 
z faktu, że nie ma możliwości po-
znania tych tajników, ponieważ na 
studiach z zarządzania nierucho-
mościami ani na geodezji nie ma 
problematyki norm pomiaru po-
wierzchni. Natomiast szkolenia ot-
warte z problematyki norm obmia-
ru powierzchni do dnia pisania tego 
artykułu nikt inny w Polsce nie pro-
wadził. Osobiście prowadzę takie 
szkolenia od kilku lat i do tej pory 
udział w tych szkoleniach wzięło 
dopiero ~1,2 tys. osób z różnych 
firm w Polsce. Od niedawna zaczą-
łem praktykować certyfikację tych 
szkoleń,  w przyszłym roku pla-
nujemy otworzyć Akademię oraz 
będę wykładać na uczelniach wyż-
szych. Dzięki mojej wiedzy korzy-
ści niematerialne i materialne czer-
pią liczni międzynarodowi i krajowi 
inwestorzy branży nieruchomości.

Różne interpretacje 
norm

Jest to chyba jeden z większych 
problemów na rynku pomiarów 
powierzchni. Wynika to z tego, że 
(jak to w prawie polskim zwykle 
bywa) normy mogą być różnie in-
terpretowane. Brak umiejętności 
prawidłowego stosowania norm, 
może spowodować liczne błędy 
zarówno na etapie pomiaru, opra-
cowania jak i w efekcie końcowym 
wyliczania powierzchni najmu czy 
powierzchni wspólnych. Często 
zapraszani byliśmy przez właścicie-
li obiektów komercyjnych w celu 
kontroli innych firm, które wyko-
nały im pomiar powierzchni we-
dług jakiejś normy. Podczas tego 
typu konfrontacji wykazywaliśmy 
tym firmom szereg błędów za-
równo na etapie pomiaru jak i na 
etapie  opracowania, co wynika 
z błędnego interpretowania norm. 
Problem norm pomiaru powierzchni 
jest też kwestią samych norm, gdzie 
są one mało precyzyjne, zawierają 
błędy, zaprzeczenia i zapętlenia. 
Ostatnia wprowadzona norma PN-
-ISO 9836:2015-12 zawiera tyle 
błędów i braków, że jeśli wejdzie 
ona w życie powszechnie (zastąpiła 
normę PN-ISO 9836:1997 – czyli 
projekty budowlane, obrót nota-
rialny) to absolutnie moim zdaniem 
w Polsce zabraknie prawników, aby 
obsłużyć wszystkie konflikty, które 
powstaną na płaszczyźnie tej nor-
my. Norma PN-ISO 9836:2015-
12 istnieje na razie tylko w PKN 
(Polskim Komitecie Normalizacyj-
nym), norma ta nie ma żadnego 
zastosowania w polskim prawie 
i niech nikt z niej nie korzysta!
Problem nieszczegółowości norm 
dotyczy każdej normy (BOMA, Te-
gova, GIF, RICS, IPMS). Co wtedy 
się dzieje? Jeden geodeta pomierzy 
tak a drugi tak. Dobrze jak jest in-
formacja od geodety, że ta sytuacja 
w normie nie jest jasno opisana. 
Najgorsze, co może zrobić właści-
ciel, czy zarządca nieruchomości 
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to często zmieniać wykonawców 
do pomiaru powierzchni. Wtedy 
robi się bałagan, bo nikt nie panu-
je nad pomiarami najemców w bu-
dynku w okresie 5 a nawet 10 lat.
Ponadto w moim wieloletnim do-
świadczeniu miałem możliwość 
uczestniczenia pośrednio w roz-
prawach sądowych, które doty-
czyły różnych trików stosowanych 
głównie przez deweloperów, któ-
rzy chcąc zwiększać zyski ze sprze-
daży naciągali bezprawnie ilość m2 
w danych lokalach. Świeżym przy-
kładem jest sytuacja, gdzie dewe-
loper zastosował celowo złe na-
zewnictwo, tj. przestrzeń na dachu 
poprzedniej kondygnacji budynku 
nazwał balkonem zamiast tarasem 
przynależnym do mieszkania na 
ostatniej kondygnacji. W umowie 
z kolei miał zapis, że za balkony po-
biera płatność w wysokości XX% 
ceny z m2 mieszkania, a za taras 
X% tej ceny. W tym przypadku, 
takim zabiegiem próbował zarobić 
dodatkowo kilkadziesiąt tysięcy 
zł. Było to niezgodne z prawem, 
ponieważ definicje balkonu i tara-
su jasno określa norma  PN-ISO 
9836:1997 i Prawo Budowlane.

Etapowe pomiary na 
jednym obiekcie

Nieekonomicznym posunięciem 
firm wynajmujących jest zleca-
nie pomiarów w kilku etapach lub 

dla wybranych części budynków 
(wybranych najemców). Wybiór-
cze pomiary budynków (np.: jed-
no piętro, lub jego część) skutkują 
często podaniem niemiarodajnych 
wyników, bo każda kondygnacja 
jest inna i obliczanie współczynni-
ka piętrowego bez pomiaru całego 
piętra jest niemożliwe. Dotyczy 
to też uzyskania współczynnika 
(Load Factor) - jest to kompletnie 
niemożliwe (jest to iloczyn współ-
czynnika danego piętra i jednego 
współczynnika budynkowego). Za-
zwyczaj, efektem końcowym po 
takim pomiarze wybiórczym jest 
wynik tylko powierzchni najmu 
biura, bez udziałów w częściach 
wspólnych i sam pomiar biura czę-
sto nie jest perfekcyjny, ponieważ 
należy pomierzyć grubość ścian 
między najemcami a jak nie ma 
wstępu do sąsiednich najemców 
to wtedy wartości (grubości) ścian 
brane są z archiwalnego projektu. 
Porządne firmy geodezyjne mierzą 
powierzchnię tachimetrem bez-
lustrowym w oparciu o osnowę. 
W ten sposób mierzone są współ-
rzędne - i jak mamy współrzędne 
po obu stronach ściany. Dopiero 
jesteśmy w stanie precyzyjnie wyli-
czyć grubość ściany między najem-
cami a tym samym wyznaczyć oś 
ścian (pół powierzchni pod ścianą 
wchodzi do powierzchni jednego 
najemcy a druga część do drugie-
go najemcy).  Namnażanie „drob-
nych” pomiarów niesie za sobą 

dublowanie pewnych kosztów, 
związanych chociażby z kolejnymi 
ofertami, podpisywaniem nowych 
umów, dojazdami na pomiary czy 
umawianiem się zespołów po-
miarowych w różnych terminach 
z osobami obsługującymi budynek.

Wydawałoby się, 
że zaoszczędzenie 

zdaniem 
niektórych „aż 

kilku tysięcy zł” 
przy zleceniu 

pomiaru kilku miar 
i ich wpasowaniu 

w archiwalne 
rzuty 

architektoniczne 
jest wielkim 

osiągnięciem 
zlecającego 

usługę. 
Jednak błędy lub rozbieżności, ja-
kie niesie za sobą takie działanie 
w porównaniu do korzyści, można 
liczyć jako wielokrotność tej kwo-
ty i zaliczać ją do strat firmy za-
mawiającej a nie do oszczędności. 
Tym bardziej, że przy wybiórczych 
pomiarach fragmentów budynku, 
cena za pomiar i opracowanie jest 
określana ryczałtowo, co w przeli-
czeniu na cenę za 1 m2 wychodzi 
znacznie drożej niż w odniesieniu 
do pomiaru na całym budynku 
w jednym czasie. Wybiórcze po-
miary powierzchni dotyczą zwy-
kle powierzchni konkretnych na-
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jemców. Pomiar tylko fragmentów 
pięter jest oczywiście zasadny jak 
następuje zmiana najemcy i był re-
mont (zmiana granic zewnętrznych 
najemców). Taki pomiar jest jak naj-
bardziej zasadny, ale pod warun-
kiem, że wcześniej był wykonany 
pomiar całego budynku. Wtedy do 
wyników nowego najemcy, który 
przykładowo ma 430,65m² doli-
czamy mu 4,85% Load Factor (ilo-
czyn współczynnika piętrowego 
i budynkowego) i wtedy najemca 
płaci za 451,54m² (czyli o niecałe 
21m² więcej). Wynika to z tego, że 
do powierzchni najmu, w każdej 
normie jest lub może być wyliczo-
ny współczynnik powierzchni (tzw. 
add-on factor) liczony dla każdego 
piętra osobno i dla całego budyn-
ku. Może to być też iloczyn tych 

współczynników. W przypadku, 
gdy na archiwalnym opracowaniu 
znajdują się wszystkie powierzch-
nie wspólne to pomiar pomiesz-
czeń jednego najemcy jest uza-
sadniony i da rzeczywiste wyniki. 
Jednak, jeśli nie ma takiego opra-
cowania dla całego budynku z eta-
pu powykonawczego to nie można 
prawidłowo wyliczyć powierzchni 
najmu mierząc tylko powierzch-
nię, która użytkuje na wyłączność 
dany najemca. W takim przypad-
ku wyniki (współczynniki piętrowe 
i budynkowy) obarczone są błę-

dami, lub stanowią jedynie war-
tości umowne między stronami.

Metoda łączona 
liczenia powierzchni

Często, z chęci zaoszczędzenia na 
pomiarze właściciele budynków 
zlecają wykonanie opracowania 
metodą łączoną. Polega ona na 
tym, że w terenie wykonuje się je-
dynie część pomiarów (zwykle są 
to powierzchnie najmu), a resztę 
powierzchni wymagają, żeby na-
nosić ze starych opracowań, lub 
projektów budowlanych w pro-
gramie typu CAD. Nie da się po-
łączyć pomiarów z natury z po-
miarami z projektu. Zawsze będą 

zapętlenia linii (ścian) lub niedo-
ciągnięcia (pustki). Pomierzona 
powierzchnia zewnętrzna piętra 
(pomiar od wewnętrznej strony 
elewacji) i powstała w ten sposób 
powierzchnia (zbiór) nie powstanie 
z sumowania powierzchni (zbiorów 
wewnętrznych). Praca na takim 
pliku jest bardzo irytująca, bo nic 
się nie zgadza i zawsze trzeba coś 
naciągnąć. Mniejszym złem jest 
korzystanie z archiwalnych opra-
cowań, ale w wersjach cyfrowych 
(całe opracowanie jest z projektu 
bez pomiaru w terenie). Gorsze jest 

kalibrowanie rzutów architekto-
nicznych w wersjach papierowych 
i przerysowywanie ich do wersji 
cyfrowych a następnie nanoszenie 
na nie fragmentarycznych pomia-
rów wykonanych w terenie (pomiar 
w rzeczywistości). Tego typu dzia-
łania są opatrzone bardzo dużymi 
błędami i brakiem możliwości wy-
liczenia prawidłowo współczynni-
ka Load Factor. Ponadto, problem 
pogłębia się z czasem, gdy na tym 
opracowaniu następnie pracu-
ją inne osoby i firmy zewnętrzne 
lub co gorsze, kilka firm, o czym 
w następnym punkcie. Powyższy 
przykład to już skrajna herezja.

Brak jednej firmy 
pomiarowej 

obsługującej 
cały portfel 

nieruchomości 
właściciela

Według mnie, dużym błędem 
właścicieli budynków i zarządców 
jest rozbicie obsługi budynku pod 
względem geodezyjno – pomiaro-
wym pomiędzy różne firmy geo-
dezyjne, co niesie za sobą wiele 
złych konsekwencji. Po pierwsze, 
wybranie raz jednej firmy geode-
zyjnej do obsługi obiektu jest mniej 
czasochłonne, bardziej ekonomicz-
ne i wiąże się z wypracowaniem 
zaufania obu stron, co przekłada 
się na lepsze relacje międzyludzkie, 
o których w dzisiejszych czasach 
się zapomina. Jednak największe 
straty są związane z masowymi 
rozbieżnościami w opracowaniach. 
Dotyczą one estetyki opracowa-
nia, zastosowanych opisów, czy 
dokładności pomiarowych, które 
wynikają z różnych technik i stan-
dardów firm geodezyjnych, co 
znajdziesz w artykule  „JAK WY-
ELIMINOWAĆ W 100% BŁĘDY 
POMIARU POWIERZCHNI BU-
DYNKÓW – Standardowe pomiary 
VS Innowacyjna technologia-„. Dla 
przykładu: pomiar dalmierzem la-
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serowym i wykonywanie ręcznych 
szkiców, w porównaniu do wypra-
cowanej przez nas innowacyjnej 
technologii pomiaru, automatycz-
nego eksportowania miar i współ-
rzędnych do programu komputero-
wego na miejscu pomiaru może dać 
różne rozbieżności w zależności 
od wielkości i charakteru obiektu. 
Pomierzyliśmy już ponad 3,7 mln 
m2 powierzchni i z tego doświad-
czenia przedstawiam następujące 
wnioski. W prostym mieszkaniu 
rozbieżności te sięgają 0,2-0,3m2, 
w domku jednorodzinnym 1-1,5 
m2, w budynku biurowym o po-
wierzchni kilku tysięcy m2 różnice 
mogą być w granicach od kilku do 
kilkunastu m2. W centrach han-
dlowych, mających powierzchnie 
kilkudziesięciu tysięcy m2, różnice 
te osiągają wartości nawet powy-
żej kilkudziesięciu m2. Poza tym, im 
większe rozdrobnienie zlecanych 
prac różnym firmom, tym większe 
błędy w topologii pomieszczeń - są 
to tzw. „powierzchnie pływające”, 
czyli niepowiązane i niespójne ze 
sobą (różne osnowy pomiarowe 
lub brak osnowy pomiarowej). Co 
gorsze, wykonawcy w celu łączenia 
opracowań bez stosowania osnów 
na budynku na pewno muszą moc-
no naciągnąć miary, aby dane pię-
tro się „zamykało”. Niestety taki 
stan rzeczy powoduje „królowa 
cena”, która odpowiada za wybór 
najtańszych firm pomiarowych. 
Kolejnym efektem takiego działa-
nia jest również opóźnianie dzia-
łań kolejnych osób, które pracują 
na tych opracowaniach i muszą je 
sobie standaryzować (np.: architek-
ci i architekci wnętrz, projektanci 
sieci instalacyjnych). Najlepszym 
i najbardziej ekonomicznym dla 
właścicieli budynków rozwiąza-
niem jest wybór jednej firmy geo-
dezyjnej, która stosuje najnowsze 
technologie pomiarowe i opraco-
wania powierzchni, która będzie 
obsługiwała jeden obiekt, a najle-
piej cały jej portfel nieruchomo-
ści danego właściciela. Posiadanie 
tego samego standardu opraco-

wania na wszystkich zarządzanych 
obiektach jest nie tylko ogrom-
nym zaoszczędzeniem pieniędzy, 
ale również bardzo dużym kom-
fortem pracy osób, które pracują 
na obiekcie i tych opracowaniach.

Wprowadzanie 
modyfikacji norm

Coraz częściej, właściciele lub za-
rządcy budynków wprowadzają 
liczne modyfikacje do norm w celu 
zoptymalizowania powierzchni 
najmu. Są to różne odstępstwa 
lub łączenia norm, co my nazywa-
my „maksymalizacją powierzchni 
komercyjnych”. Zwykle najemcy 
w umowach akceptują podpisem 
taką informację, jednak często 
nie są świadomi, że powierzchnia 
najmu, z której faktycznie korzy-
stają jest znacznie mniejsza niż ta 
podana w umowie. Dla przykła-
du podam kilka modyfikacji, które 
zamawiający stosują w tym celu:
• W normie PN-ISO 9836:1997 

zamiast do ścian zewnętrz-
nych, powierzchnie są liczone 
do szyb (elewacje osłonowe)

• W normie PN-ISO 9836:1997 
powierzchnia ścian działowych 
wchodzi do powierzchni najmu

• W GIF-ie powierzchni za-
jęta przez słupy wcho-
dzi do powierzchni najmu

• W GIF-ie współczynni-
ki budynkowe i piętro-
we liczone jak w BOMA

• W BOMA szachty o po-
wierzchni do 1m2 są wliczane 
do powierzchni najmu (za-
czerpnięte z normy Tegova) 

• W normie Tegova do 
współczynników budyn-
kowych wliczane są po-
wierzchnie techniczne

• W BOMA do wyliczenia współ-
czynnika budynkowego wyłą-
czamy pomieszczenia technicz-
ne na piętrach ujemnych oraz 
na ostatnim piętrze w budynku

• I liczne inne
Zastosowanie tego typu sztuczek 

może zmienić powierzchnię naj-
mu do kilku % a w kamienicach 
nawet do kilkunastu %, co prze-
kłada się na zwiększanie zysków 
z najmu na rzecz wynajmującego. 
Świadomi właściciele powinni 
mieć wypracowany własny spo-
sób pomiaru powierzchni najmu 
oparty o normę i dostosowany 
do danego typu budynków (biu-
ra, magazyny, centra handlowe, 
kamienice) i wprowadzone mądre 
modyfikacje, aby powierzchnia się 
wynajęła a wszelkie raportowanie 
było logicznie powiązane z tabelką 
zawierającą wyliczone powierzch-
nie najmu i powierzchni wspólne.

Najem lokali

www.ksiegarnia.beck.pl
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Jakie są rodzaje 
normy BOMA?

Organizacja BOMA opracowała 
aż 6 norm do różnego rodzajów 
budynków, co jest ewenemen-
tem wśród pozostałych norm. 

Wyróżniamy:
• Office Buildings: Standard 

Methods of Measurement 
(ANSI/BOMA Z65.1 – 2010)

• Industrial Buildings: Standard 
Methods of Measurement 
(ANSI/BOMA Z65.2–2009)

• Retail Buildings: Standard 
Methods of Measurement 
(ANSI/BOMA Z65.5-2010)

• Multi-Unit Residential Bu-
ildings: Standard Methods 
of Measurement (ANSI/
BOMA Z65.4-2010)

• Mixed Use Properties: Standard 
Methods of Measurement 2011

• Gross Areas of a Building: Stan-
dard Methods of Measurement 
(ANSI/BOMA Z65.3 – 2009)

Dwie metody 
pomiaru

Poniżej krótko omówimy wybrane 
zagadnienia normy biurowej. Peł-

na nazwa normy to ANSI/ BOMA 
Z65.1-2010 Office Building – jest 
to amerykańska norma z 2010 
roku (starsza wersja z 1996 r.) 
wdrożona przez The U.S. Building 
Owners And Managers Associa-
tion (BOMA). Norma pozwala na 
kalkulację powierzchni wynajmo-
wanej netto budynku wraz z wagą 
powierzchni przynależnej do każ-
dego piętra oraz wagą powierzch-
ni wspólnej budynku. Norma daje 
możliwość pomiaru jedną z dwóch 
metod. Metoda A (the Legacy 
Method-Method A) zwana metodą 
dziedziczenia - polega na kalkulacji 
powierzchni wynajmowanej netto 
budynku razem z wagą powierzch-
ni przynależnej do każdego piętra 
a także wagą powierzchni tech-
nicznej budynku. W Polsce stosuje 
się tylko metodę A. Dla metody B 
nie mieliśmy żadnego zlecenia, ale 
może wynika to z tego, że trudno 
znaleźć przykłady budynków, któ-
re spełniałyby kryteria metody B. 
Metoda B (the Single Load factor 
Method-Method B) zwana meto-
dą  pojedynczego współczynnika 
obciążenia - polega na kalkulacji 
powierzchni budynku wynajmo-
wanej i jednej wagi powierzchni 
wspólnych dla piętra i budynku. 
Nałożenie jednego współczynnika 
powierzchni wspólnych może mieć 

miejsce, gdy na każdym z pięter po-
wierzchnia wspólna ma taką samą 
powierzchnię, niezależnie od liczby 
najemców. Dlatego współczyn-
nik ten, dla każdej kondygnacji ma 
taką samą wartość.  Obie powyż-
sze metody dają ten sam wynik.

Podstawowe pojęcia

Norma wyróżnia m.in. takie po-
wierzchnie jak: wewnętrzna 
powierzchnia brutto (IGA), po-
wierzchnia techniczna budynku 
(BSA), główne otwory pionowe 
(MVP), budynkowa część rekre-
acyjno- usługowa (BAA),  pusta 
przestrzeń (Void), powierzchnia 
socjalna kondygnacji (FAA), par-
king (P), powierzchnia technicz-
na kondygnacji (FSA), magazyny 
dla najemców (OS), itp. Ważnym 
pojęciem jest obszar o obniżonej 
wysokości (RHA), który jest częś-
cią powierzchni wynajmowanej, 
która nie spełnia wymogów mini-
malnej wysokości do sufitu zgod-
nie z BOMA tj. 1,524 m. Istotnym 
aspektem w pomiarach tą normą 
jest dominanta (DP) – stosowana 
do pomiaru ściany zewnętrznej bu-
dynku od wewnątrz. Jest to płasz-
czyzna wewnętrznej wykończonej 
powierzchni pionowej obudowy 

NORMA BOMA    
w pomiarach powierzchni 
Królowa norm obmiarów powierzchni do celów najmu
Adrian Hołub 

Właściciele budynków i zarządcy nieruchomości upodobali sobie normę BOMA w pomia-
rach powierzchni do celów najmu. Dlaczego? Wynika to z faktu, że daje ona największe 

powierzchnie najmu, oraz wyniki pomiarów prezentuje w bardzo przemyślany sposób, co w peł-
ni potwierdzam. A już nie raz widziałem karkołomne excele z powierzchniami najmu stworzo-
nych przez specjalistów od najmu powierzchni. W Polsce tą normą mierzymy ~70% powierzch-
ni biurowych i daje ona największe powierzchnie, dlatego warto się nad nią pochylić bardziej.
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lub pionowej obudowy powierzch-
ni pustej, która stanowi dominującą 
płaszczyznę (ma największy udział 
procentowy)  wysokości mierzonej 
od wykończonej powierzchni pod-
łogi do wykończonej powierzchni 
sufitu. Prościej rzecz ujmując, mie-
rzymy do szyby w przypadku, gdy 
wysokość szyby stanowi ponad 
50% wysokości w danym przekroju 
pionowym pomieszczenia w stanie 
wykończonym. Przekładając to na 
miary - jeżeli na danym fragmencie 
ściany zewnętrznej mamy wyso-
kość pomieszczenia 4 metry a szy-
ba ma 2.01cm to wtedy mierzmy 
i liczymy powierzchnię do szyby. 
W tej normie, nie wprowadza się 
redukcji ze względu na wysokość 
mierzonego pomieszczenia. Norma 
obliguje do podania jedynie infor-
macji o powierzchniach z wysokoś-
ciami poniżej 1,524m. Wysokość 
pomiarów według tej normy, jest to 
wysokość na poziomie dominanty 
(w innych normach jest na poziomie 
podłogi lub na wysokości 1,5m).

Zasady pomiaru

W BOMA kolejność prac na eta-
pie opracowywania pomierzonych 
powierzchni w biurze jest nastę-
pująca: określenie granicy IGA (po-
wierzchnia wewnętrzna brutto), 
klasyfikacja wszystkich powierzch-
ni, definiowanie zależności pomię-
dzy sąsiadującymi pomieszczenia-
mi i obliczenia pola powierzchni. To 
na tym etapie kwalifikowane są po-
szczególne elementy do odpowied-
nich grup powierzchni. Pozwolę so-
bie na wskazanie najważniejszych 
aspektów i zasad pomiarów we-
dług standardu BOMA, co pozwoli 
uzmysłowić jak ta norma „działa”. 
W BOMA od powierzchni najmu 
nie odlicza się ścian konstrukcyj-
nych, działowych, itp. a także 
słupów konstrukcyjnych, ścian 
okalających, jeżeli leżą wewnątrz 
powierzchni najmu. Zasada BOMA 
mówi, że powierzchniami wyłączo-
nymi z opracowania są MVP (klatki 

schodowe, szyby windowe i szach-
ty powyżej 0,1m²). Te powierzch-
nie wyłączamy z opracowania 
wraz z przylegającymi do nich 
ścianami – to tak, jakby budynek 
w tych miejscach nie istniał (w in-
nych normach zagranicznych jest 
bardzo podobnie). W  przypadku, 
gdy klatka schodowa graniczy z ko-
rytarzem wspólnym piętra to cała 
ściana graniczna należy do MVP. 
Ściany pomieszczeń technicznych 
piętra graniczące z powierzchnią 
najmu wliczane są do pomiesz-
czenia technicznego piętra. Jeżeli 
pomieszczenie techniczne budyn-
kowe graniczy z pomieszczeniem 
technicznym piętra, to wtedy cała 
ściana wchodzi do pomieszczenia 
technicznego budynkowego. Nato-
miast, jeżeli graniczą ze sobą dwa 
równorzędne pomieszczenia to 
granica powierzchni liczona jest po 
osi ściany. W przypadku, gdy na-
jemca graniczy z najemcą, to wtedy 
pół powierzchni pod ścianą wlicza-
ne jest jednemu najemcy a drugie 
pół powierzchni - drugiemu najem-
cy. Słupy konstrukcyjne są wlicza-
ne do powierzchni najmu. Z kolei 
ściany konstrukcyjne są wliczane 
do powierzchni, w której wystę-
pują lub do powierzchni, która do-
minuje w hierarchii ważności nad 
powierzchnią sąsiednią. W przy-
padku ścian działowych są one 
wliczane do powierzchni, w której 
występują. Ściany zewnętrzne par-
teru mierzy się do fasady głównej. 
W normie BOMA add-on factor 
(współczynnik powierzchni najmu 
w odniesieniu do części wspólnych) 
jest opisany i liczony dla każdej kon-
dygnacji oddzielnie oraz dla całego 
budynku (współczynnik budynko-
wy). Pozwala on na zwiększenie 
powierzchni użytkowej od ~1% do 
15%, w stosunku do innych norm 
(sposób wyliczenia współczynni-
ków opisany w innym artykule). 
Miejsca garażowe w przypadku 
stosowania normy BOMA wynaj-
mowane są na sztuki. Warto też 
wskazać, że zarówno miejsca po-
stojowe jak i komunikacja garażowa 

nie wchodzi ani do powierzchni naj-
mu ani do wyliczanych współczyn-
ników piętrowych i budynkowych.

Podsumowanie

Jak w każdej normie szczegółów 
decydujących o wielkości po-
wierzchni najmu jest mnóstwo. 
Dodając do tego jeszcze modyfi-
kacje normy, które właściciele lub 
zarządcy stosują w celu zoptyma-
lizowania  powierzchni komercyj-
nej - możliwości jest wiele. Często 
błędne interpretacje norm firm 
pomiarowych, powodują trudno 
odwracalne skutki rzutujące na za-
wartość dokumentacji pomiarowej, 
na której później wykonywane są 
różne opracowania architektonicz-
ne, instalacyjne czy wnętrzarskie. 
Błędy te, rzecz jasna wpływają 
również na wysokości nalicza-
nych czynszów za najem. Geodeta 
przekazując excela z wyliczeniami 
w normie BOMA powinien po-
święcić około godziny aby przejść 
przez całą tą tabelę i wszystko 
wytłumaczyć zarządcy. A raczej to

zarządca 
odbierający 

pomiar powinien 
znaleźć czas, 
aby się z tym 

zapoznać. Nie ma 
potrzeby na cele 
najmu tworzenia 
swoich własnych 

exceli.  
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Tegova w teorii

Standard TEGOVA (The Europe-
an Group of Valuers Associations) 
- norma wydana w 2012 r. przez 
Europejską Grupę Rzeczoznaw-
ców Majątkowych, która uściśla 
sposoby pomiaru powierzchni, 
dla celów rynkowych (sprzedaż, 
kupno, wliczanie powierzchni do 
najmu). Wzoruje się ona znacz-
nie na normie ANSI/BOMA 2010. 
Norma Tegova określa, które po-
wierzchnie (np.: kuchnie, toalety, 
korytarze, itp.)  lub ściany (ścian-
ki w toaletach) powinny być wli-
czane do powierzchni najmu.

 Pomiar ścian 
i słupów

Pomiar tą normą wykonuje się 
na 1,5m wysokości między we-
wnętrznymi licami ścian zewnętrz-
nych albo między przeszklonymi 
elementami, jeżeli stanowią one 

powyżej 50% powierzchni elewa-
cji zewnętrznej (zasada przewagi 
elewacji). W odróżnieniu od BOMA 
rozpatrujemy tutaj całą ścianę 
jedocześnie a nie poszczególne 
przekroje jak w normie BOMA. Po-
wierzchnie między poszczególnymi 
najemcami liczy się w osi ścian roz-
dzielających powierzchnie najem-
ców albo w osi otworu w ścianie 
konstrukcyjnej (pół powierzchni 
ściany należy do jednego najemcy 
a pół powierzchni należy do dru-
giego najemcy).   Do powierzchni 
najmu nie wlicza się w ramach stan-
dardu Tegova słupów, powierzchni 
wewnętrznych ścian konstrukcyj-

nych, szachtów, pionów wentyla-
cyjnych o powierzchniach powyżej 
1m2. Ważne jest, żeby projektować 
tak szachty aby po ich wybudowa-
niu powierzchnie wraz z otaczającą 
je ścianą miały do 1m². Często mie-
rzymy szachty, gdzie powierzchnie 
te wynoszą 1,05 czy 1,10m². Wia-
domym jest, że jak mamy główne 
szachty, których powierzchnia jest 
znacznie większa to nikt ich nie 
będzie rozdrabniał na takie poniżej 
1m², ale jeżeli poruszamy się wo-
kół 1m² to lepiej, aby to było nieco 
poniżej tej wartości. Granica po-
wierzchni 1m² dla słupów jest ra-
czej pomijana, ponieważ tak dużych 

NORMA TEGOVA    
w powierzchni najmu
II miejsce zaraz za normą BOMA
Adrian Hołub 

Norma Tegova jest drugą po normie BOMA najczęściej stosowaną normą do pomiarów 
powierzchni do celów najmu. Wiele firm jeszcze stosuje normę pomiaru Tegova. Sytua-

cja ta prawdopodobnie ulegnie zmianie, po poprowadzonych przeze mnie szkoleniach z za-
kresu norm pomiaru powierzchni, które prowadzę od 2015 r. Firmy, które stosowały Tego-
va po szkoleniu otwartym lub indywidualnym zmieniają normę Tegova na BOMA, bo jest 
bardziej szczegółowa i lepiej prezentuje wyniki pomiarów. Jednak istnieją na rynku firmy, 
które mimo wszystko zostają przy normie TEGOVA, co wynika z polityki firmy i utartej zna-
nej procedurze wynajmu powierzchni normą Tegova. Zwracam uwagę, że w większości tych 
przyapdków nie jest to do końca „czysta” norma Tegova, ponieważ wprowadzane są współ-
czynniki powierzchni wspólnej. Czym ta norma różni się od normy BOMA? Warto żeby i wy-
najmujący i najemcy poświecili chwilę czasu na zapoznanie się z jej głównymi założeniami. 
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słupów się nie spotyka. Mierząc, 
np.: Stadion Narodowy wyliczyli-
śmy, że powierzchnie największych 
słupów w garażu podziemnym 
mają nieco poniżej 1m², przy du-
żych budynkach biurowych typu 
Rondo 1, WTT oraz nowo budo-
wanych jak np.: Warsaw Spire, Q22 
czy projektowanym Łucka Wronia 
nigdy nie zbliżmy się do takich war-
tości. Z kolei znaczenie ma granica 
powierzchni 1m² dla ścian. Długie 
ściany (też te połączone ze sobą), 
jeżeli mają powierzchnię powyżej 
1m² nie są wliczane do powierzch-
ni najmu. Granica 1m2 przekracza-
na jest w budynkach bardzo często 
i nie jest ona związana z potrzebą 
zaspokojenia nośności. Problemem 
przy pomiarze budynków już za-
aranżowanych w 100% może być 
uchwycenie ścian konstrukcyjnych, 
które są czymś obudowane (przy-
pominam, aby inwestorzy jak to 
jest możliwe zamawiali pomiar ca-
łego budynku w stanie surowym 
zamkniętym). Nawet w przypadku 
nowych budynków biurowych ma 
to znaczenie, ale przy kamienicach 

problem pojawia się już bardzo czę-
sto. Wtedy prosimy od właściciela 
o określenie, które ściany są kon-
strukcyjne, a które działowe. Cho-
ciaż, np.: kamienice powinny być 
mierzone zgodnie z normą PN-ISO 
9836:1997 z pewnymi modyfikacja-
mi, o tym szerzej w innym artykule.

Powierzchnie 
wyłączone

Z powierzchni najmu wyłączo-
ne (z opracowania) są także klatki 
schodowe, szyby windowe i po-
mieszczenia techniczne (np.: maszy-
nownie, hydrofornie) wraz z ota-
czającymi ścianami. Pomieszczenia 
techniczne nie są wzięte do wyli-
czenia współczynnika budynko-
wego, dlatego norma ta da zawsze 
mniejszy „współczynnik budyn-
kowy” (norma nie opisuje w ogó-
le współczynnika budynkowego) 
wobec BOMA a co za tym idzie 
ostateczną powierzchnię najmu. 

Powierzchnie 
wspólne

Mówiąc o współczynniku piętro-
wym czy budynkowym, norma 
Tegova nie podaje sposobu ich 
wyliczenia czy kwalifikowania od-
powiednich grup powierzchni, co 
niestety może powodować roz-
bieżności i kłótnie między wynaj-
mującym i najemcą, na co mam 
liczne przykłady ze swojego do-
świadczenia. Klienci, zamawiając 
pomiar normą Tegova zawsze chcą 
mieć wyliczenie współczynnika 
budynkowego i piętrowego. Jed-
nak okazują wielkie zdziwienie, gdy  
mówię im, że coś takiego dla normy 
Tegova nie istnieje. Współczynnik 
ten zwykle na życzenie zamawiają-
cego dodatkowo jest przez nas wy-
liczany w analogiczny sposób jak 
w normie BOMA - tylko inne grupy 
powierzchni wchodzą do „worka” 
do wyliczenia współczynnika. Wte-
dy wliczane są tu różne grupy po-
wierzchni, o czym w innym artykule.
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Jakie są różnice 
pomiędzy normami

Aby w najprostszy sposób zob-
razować, jakie są różnice w po-
wierzchniach w przeliczeniu na 
procenty pomiędzy normami, poni-
żej opisałem piętro biurowe o po-
wierzchni ok. 550m². Do konkret-
nego porównania, przyjęto nowy 
budynek biurowy, z przewagą ścian 
działowych, a ściany konstrukcyjne 
znajdują się tylko wokół szachtów, 
klatek schodowych, szybów win-
dowych (standardowy trzon). Przy-
jęto, że 10% powierzchni wspól-
nych posiada wysokość mniejszą 
niż 2,20 m. Powyższa analiza zo-
stała opracowana na wybranym 
przykładzie jednego piętra w bu-
dynku biurowym. Względne róż-
nice w przypadku innych obiektów 
przybiorą inne wartości, tzn., że nie 
należy ich liczyć proporcjonalnie 

do innych obiektów w celach po-
równawczych. Jednak same warto-
ści mówią wyraźnie o pewnej pra-
widłowości. Poniższe wartości nie 
uwzględniają współczynnika bu-
dynkowego. Jak to możliwe, że róż-
nica w powierzchni na tym samym 
budynku może różnić się o kilka 
procent? Diabeł tkwi w szczegó-
łach, a właściwie w doborze najko-
rzystniejszej normy, czyli w zasa-
dach pomiaru a często także w ich 
indywidualnych modyfikacjach.

Należy podkreślić, 
że powyższe 
zestawienie 

pokazuje różnice 
pomiędzy 
normami, 

w których nie 
zastosowano 

żadnych 
modyfikacji! 

Modyfikacje mogą 
zmienić wszystko!

BOMA WYNAJMUJĄCYM    
opłaca się najbardziej 
Porównanie norm pomiarów powierzchni
Adrian Hołub 

W moim 10 letnim doświadczeniu do pomiarów powierzchni na rynku polskim stosu-
je się zagraniczne normy BOMA, Tegova, GIF, RISC, IPMS oraz polskie normy PN-ISO 

9836:1997 i PN-70/B-02365 (archiwalna - wycofana), i Ustawę o podatkach i opłatach lokal-
nych (Uopiol). Jednak, do celów najmu najczęściej wykorzystywana jest norma BOMA (nie tyl-
ko dlatego, że daje największe powierzchnie najmu, ale również dlatego, że ma najlepszy spo-
sób wyliczenia i zaprezentowania wyliczeń w excelu). Zaraz za normą BOMA pod tym kątem 
jest norma Tegova. Według standardu BOMA mierzymy ~70% powierzchni do celów najmu, 
według standardu Tegova ~10% powierzchni a dla PN-ISO 9836:1997 ~10%. Pozostałe 5% 
pomiarów powierzchni rozkłada się na normy GIF i RICS. W 2016r. zauważam znaczny skok 
zapytań i pomiarów według normy GIF, co wiąże się z wejściem wielu inwestorów niemieckich 
na rynek polski.  W zestawieniu w 2017 myślę, że norma GIF znacznie zwiększy udział w po-
wyższym zestawieniu. Galerie handlowe, z kolei mierzone są albo według BOMA Retail albo 
według odrębnej, nieunormowanej metody GLA (o sposobie pomiaru GLA w innym artykule).
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Normy przedstawiają metody po-
miaru i obliczania powierzchni 
najmu, które następnie są wyko-
rzystywane w kalkulacjach czyn-
szów dla najemców oraz w celach 
łatwiejszego zarządzania budynka-
mi (rozwój, przeprojektowywanie, 
eksploatacja, zużycie mediów, itp.). 
W celu bliższego ich poznania i po-
równania, poniżej omówiono naj-
ważniejsze zagadnienia dla dwóch 
najpopularniejszych i najkorzyst-
niejszych dla wynajmujących w tym 
zakresie norm: BOMA i Tegova.

Norma BOMA 
a Tegova

W standardzie BOMA mierzymy 
do dominanty rozpatrywanej na 
przekroju danej kondygnacji przy 
elewacji zewnętrznej mierzonej od 
wewnątrz (rozpatrujemy / analizu-
jemy można powiedzieć metr po 

metrze), a w standardzie Tegova 
mierzymy do ściany lub okna (za-
sada przewagi na całej płaszczyź-
nie elewacji). Wysokość pomiarów 
w BOMA jest to wysokość na po-
ziomie dominanty a w standardzie 
Tegova jest to 1,5m. Słupy kon-
strukcyjne w normie BOMA są wli-
czane do powierzchni najmu (nie 
ma znaczenia jaką mają powierzch-
nię), a w normie Tegova wlicza 
się tylko te o powierzchni najmu 
poniżej 1m2. Ściany konstrukcyj-
ne wewnątrz najemcy w normie 
BOMA są wliczane do powierzchni 
najmu, w której występuje lub do 
powierzchni, która dominuje nad 
powierzchnią sąsiednią. W normie 
Tegova z kolei, ściany konstrukcyj-
ne nie są wliczane do powierzchni. 
Przeważnie ściany mają powierzch-
nie większe niż 1m² a takie ściany 
według Tegova nie wchodzą do 
powierzchni najmu). W przypadku 
ścian działowych w obu normach 

są one wliczane w całości lub po 
połowie dla danego najemcy, lub 
grupy powierzchni do której przy-
należą. Aspekt włączania ścian 
zewnętrznych porusza jedynie 
norma BOMA, w której mierzy 
się je do fasady głównej na po-
ziomie parteru w przypadku, gdy 
jest to przestrzeń handlowa. Nor-
my różnią się również ze względu 
na add-on factor (współczynnik 
powierzchni najmu w odniesieniu 
do części wspólnych piętrowych 
i budynkowych). W normie BOMA 
jest on jasno opisany - podany jest 
dokładny sposób postępowania 
i wyliczenia go, a w normie Tego-
va nie ma o nim ani słowa. Współ-
czynnik ten jednak można zasto-
sować (rynek polski to praktykuje) 
biorąc przykład z BOMA. Jednak 
nie należy „wrzucać” do wylicze-
nia współczynników pomieszczeń 
technicznych (Tegova wyłącza je 
z opracowania). Należy pamię-
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tać, żeby w opracowaniu z taką 
modyfikacją i w umowach najmu 
zawrzeć informacje o tej właśnie 
zmianie. Jeśli chodzi o redukcje 
powierzchni to norma BOMA obli-
guje do podania jedynie informacji 
o powierzchniach z wysokościa-
mi poniżej 1,524m. W przypadku 
standardu Tegova nie występuje 
redukcja powierzchni ze względu 
na obniżoną wysokość. Tu poda-
jemy powierzchnię pomieszczeń 
o wysokości poniżej 1,5m). Szerszy 

zakres informacji o normie BOMA 
i Tegova w odrębnych artykułach.

Podsumowanie

Po zastosowaniu powyższych wy-
tycznych pomiarowych okazuje 
się, że największe powierzchnie do 
celów najmu daje norma BOMA 
(głównie dzięki współczynnikowi 
piętrowemu i budynkowemu), na-
stępnie za nią jest norma Tegova 

i kolejno PN-ISO, Uopiol, RICS, GIF. 
Proszę zwrócić uwagę, że zapisując 
3 modyfikacje normy GIF da nam 
ona powierzchnie takie, jak BOMA. 
A wprowadzając 3 modyfikacje 
normy Tegova otrzymamy więk-
sze powierzchnie niż w BOMA! 
(współczynnik piętrowy i budyn-
kowy wyliczamy tak jak w BOMA, 
do wyliczenia współczynnika bu-
dynkowego wchodzą pomieszcze-
nia techniczne budynkowe, ściany 
konstrukcyjne na terenie najemcy 
wchodzą do powierzchni najmu) . 
Dlatego uważam już, że nie ma co 
skupiać się tylko na czystych za-
pisach norm tylko mądrze dobrać 
normę i ją odpowiednio zmodyfi-
kować do swojego portfela nieru-
chomości. Wszystko po to, żeby 
powierzchnia się wynajęła i się nią 
dobrze zarządzało przez wiele lat.
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Tendencje 
pomiarowe 

praktykowane przez 
firmy geodezyjne 

i inne firmy

System pomiaru powierzchni wy-
korzystywany przez większość firm 
geodezyjnych jest czasochłonny, 
nie do końca precyzyjny i opatrzo-
ny licznymi błędami. Oparty jest 
on głównie na pomiarze ręcznym 
dalmierzem laserowym, ale coraz 
częściej firmy zaczynają praktyko-
wać bardziej dokładny tachimetr 
bezlustrowy. Odczytany przez oso-
bę pomiar, tj. długość z dalmierza 
lub współrzędne z tachimetru od-
notowywany jest przez drugą oso-
bę, kreślony i opisywany na szkicu 
pomiarowym. Następnie, przez tą 
samą lub inną osobę w biurze fir-
my dane te wprowadzane są do 
programu typu CAD i rysowane są 
poszczególne pomieszczenia i całe 
piętra budynków. Należy zwrócić 
uwagę, że taki standard opraco-
wania daje 3-krotną możliwość 
wystąpienia pomyłki: podczas czy-

tania na głos pomiaru z urządzenia, 
zapisywania go na szkicu i wpro-
wadzania pomiaru ze szkicu do 
komputera. Dlatego, w tej techni-
ce etap kontroli jest bardzo ważny, 
a często pomijany ze względu na 
koszt pracy osoby sprawdzającej 
lub ewentualne wyjazdy do mie-
rzonego obiektu w celu dokonania 
domiarów i kontroli. Warto zauwa-
żyć, że nawet przy pomiarze tachi-
metrem często błędy pomiarowe 
wynikają z tego, że wiązka lasera, 
odbija się często od niewłaściwej 
powierzchni, tj. zamiast mierzyć do 
ściany, zmierzy odległość do liścia 
kwiatu, który stoi na szafie (inną 
kwestią jest też, że pomiar powi-
nien być wykonany do szyby ścia-
ny elewacyjnej a jest mierzony do 
profilu aluminiowego lub do coko-
łu). Podobnie może być, gdy pomiar 
wykonywany jest do przeszklone-
go elementu – wtedy laser przekła-
muje wartości. Najczęstsze kłam-
stewka firm polegają na pomijaniu 
pomiarów niektórych pomieszczeń, 
które wchodzą w zakres opraco-
wania. Dotyczy to pomieszczeń, 
które są zamknięte i ciężko do 
nich uzyskać klucze. Wtedy te po-

mieszczenia po prostu wrysowy-
wane są z archiwalnych projektów 
niewiadomego pochodzenia, co 
przekłamuje rzeczywistość. Dla-
tego, największym błędem właś-
cicieli lub zarządców budynków 
jest zlecenie pomiaru firmie innej 
niż geodezyjna (np.: architektom, 
budowlańcom, rzeczoznawcom 
majątkowym). W naszym doświad-
czeniu zdarzyło się, że na jednym 
z bardzo ekskluzywnych budynków 
biurowych, który mierzyła firma 
inna niż geodezyjna, opracowanie 
powierzchni zostało wykonane 
w oparciu o pomiar tylko dalmie-
rzem ręcznym a płaszczyzna ściany 
zewnętrznej, która była krzywi-
zną nie została pomierzona  tylko 
zwektoryzowana, tj. zeskanowana 
i wpasowana z projektu w progra-
mie typu CAD. Wykonawca na rzu-
cie architektonicznym z pomiaru 
wkleił brakujące pomieszczenia i na 
opracowaniu było widać piksele. 
Jest to przykład skrajnie karygod-
nego działania. Drugim, tego typu 
przykładem jest nagminnie prakty-
kowana metoda łączona wyliczania 
powierzchni użytkowych. Polega 
ona na tym, że nie wykonuje się 

JAK WYELIMINOWAĆ    
w 100% błędy pomiaru
powierzchni budynków?
Standardowe pomiary powierzchni VS innowacyjna technologia
Monika Hołub 

W pomiarach powierzchni budynków ważne jest, jakiego przyrządu się używa do pra-
cy. Dzisiejszy rozwój technologii daje nam dość szerokie spektrum narzędzi, jed-

nak jak pokazuje doświadczenie nie wszyscy za tymi technologiami nadarzają. To z kolei 
przekłada się na jakość opracowań pomiarów powierzchni i jakość pracy kolejnych osób, 
które z tych opracowań korzystają (zarządców, wykonawców od wnętrz, architektów). 
Czym, więc należy mierzyć powierzchnie? Jak kontrolować firmy dokonujące pomiarów?
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pomiaru wszystkich pomieszczeń 
od nowa, a jedynie wykonuje się 
aktualizację istniejących rzutów 
architektonicznych, o nowo dobu-
dowane lub usunięte ścianki dzia-
łowe. Przy tego typu metodzie, 
rozbieżności  w porównaniu do 
rzeczywistych powierzchni najmu, 
np.: w galerii handlowej mogą wy-
nieść kilka do kilkunastu procent 
powierzchni, co przekłada się na 
płacone podatki i czynsze. A skąd 
taka różnica jest możliwa a to, że 
taka firma dostała nieaktualny pro-
jekt, który tylko aktualizuje, a nie 
bierze pod uwagę, że np.: siatka 
słupów konstrukcyjnych jest różna 
na materiale, który posiada wzglę-
dem ich rzeczywistego rozmiesz-
czenia. Najważniejsza sprawa to 
taka, że po pomiarze powierzchni,

 ściany budynku 
w programie typu 

CAD nie mają 
prawa być idealnie 

prostopadłe 
czy idealnie 

równoległe, a jeżeli 
tak jest wskazuje 

to wprost, że firma 
nie mierzyła tylko 

aktualizowała 
otrzymany projekt. 

Innowacyjna 
technologia - zasada 

pomiaru

Na początku (ok 10 lat temu), sami 
mierzyliśmy technikami opisanymi 
powyżej (ręczne lasery pomiaru od-
ległości), bo nie było innych tech-
nik do tych celów. Jednak ciągłe 
obniżanie cen przez konkurencję 
usług pomiarowych a także chęć 
wyróżnienia się jakością, zainspiro-
wały nas do opracowania metody 
pomiaru powierzchni użytkowych 
i całkowitych. Kilka lat temu wy-
pracowaliśmy know–how oparte 
na algorytmie pomiarowym z au-
tomatycznym opracowywaniem 
pomiaru przez programy kompu-
terowe typu CAD w czasie rzeczy-
wistym, tj. na mierzonym obiekcie. 
Wynikiem tego kroku, była nie 
tylko innowacyjność na tle rynku 
i możliwość konkurowania ceną 
(ze względu na znaczne obniżenie 
kosztów), ale przede wszystkim 
niemal 10% bezbłędność pomia-
ru i opracowania oraz ok. 50-pro-
centowe przyspieszenie realizacji 
zlecenia. Nieustannie ulepszamy 
technologię pomiaru i opracowania 
powierzchni o czysto geodezyjne 
innowacje w zakresie technik po-
miarów a głównie zliczania i kontro-
li powierzchni. Warto zauważyć, że 
obecnie system ten stosuje jedynie 
kilka firm w Polsce. Pozostałe firmy 
działają w opisany wcześniej wyso-
ce nieprecyzyjny standard pomia-
rów a nie wspomnę już o algoryt-
mie kontroli wewnątrz danej firmy. 

Nasza firma 
jest na etapie 

tworzenia 
Centrum B+R 

w zakresie 
innowacyjnej 

technologii 
pomiaru 

powierzchni. 
Trzymajcie kciuki!

Dokładność pomiaru

Pomiar według naszego standardu 
wykonywany jest w terenie za po-
mocą precyzyjnych urządzeń po-
miarowych (tachimetry bezlustro-
we, dista, a do pomiaru elewacji 
aparaty do fotogrametrii z bliska, 
skaning i drony). Pomiar jest wy-
konywany na osnowę pomiarową 
zakładaną niezależnie dla każdego 
piętra mierzonego budynku. Od-
ległości (a tak naprawdę współ-
rzędne, bo odległości są pochodną 
współrzędnych) mierzone są w try-
bie on-line, poprzez wyświetlanie 
na ekranie laptopa dokonywanych 
na bieżąco pomiarów a następ-
nie automatyczne opracowywane 
w czasie rzeczywistym na miejscu 
pomiaru. Pozwala to od razu na 
obiekcie weryfikować dokładności, 
błędy i niedomknięcia pomiesz-
czeń. Ważne jest to, że w tej tech-
nologii nie ma wklejania lub wekto-
ryzacji skanów z „trudną ścianą / 
elewacją”, czy kopiowania wartości 
z projektów w przypadku miejsc 
niedostępnych do pomiaru, np. 
przy pomocy disto. Tu nie ma miej-
sca na „naciąganie” błędnych miar 
podczas opracowywania w biurze 
tylko po to, aby pomieszczenie się 
zamknęło bez konieczności ponow-
nego wyjazdu w teren i generowa-
nia dodatkowych kosztów. Wynika 
to z tego, że technologia w 100%  
eliminuje błędy ludzkie: odczytu 
z urządzenia pomiarowego, zapisu 
na szkicu i przepisywania wartości 
ze szkicu do komputera. Wszystkie 
pomiary i dane są przesyłane z ta-
chimetru lub dista bezprzewodowo 
za pomocą bluetooth. Dokładność 
pomiaru wynosi 1-4mm (w punkcie 
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mierzonym), niezależnie od tego 
czy ściany mają kąty proste czy 
są to łuki, co daje nam najlepsze 
wyniki w zakresie dokładności na 
rynku. W naszej metodzie, opisany 
wcześniej błąd z pomiarem do liścia 
kwiatu na szafie będzie widoczny 
od razu na komputerze w miejscu 
pomiaru i zostanie od razu popra-
wiony. Technologia pozwala mie-
rzyć nie tylko odległości ale i kąty, 
krzywizny, miejsca niedostępne, 
dlatego opracowywane powierzch-
nie są w pełni kartometryczne 
i bardzo dokładnie odzwierciedlają 
rzeczywistość. Na miejscu (na lap-
topie w programie typu CAD) ryso-
wane są poszczególne pomieszcze-
nia i całe kondygnacje, w oparciu 
o osnowę.  Zdarzyło się, że po 
przekazaniu gotowych opracowań 
kontaktowali się z nami architekci, 
którzy pracowali na naszych opra-
cowaniach i ubolewali, że woleliby 
pracować na pomieszczeniach ry-
sowanych pod kąt prosty. Jednak, 
czy ważniejszy jest komfort pracy, 
czy jednak rzeczywiste odwzoro-
wanie projektowanej powierzch-
ni?  Pomiar do celów płatności za 
najem i za podatki musi odzwier-
ciedlać rzeczywistość. Nie można 
„prostować ścian”, żeby na rysun-
ku były ładnie wrysowane pod 
kąt prosty. To jest pogarszanie 
wypracowanych podczas pomiaru 
dokładności, czyli generalizacja do-
kładności. Jeśli architekt, właściciel 
lub zarządca budynku chce praco-
wać na rzutach z prostymi kąta-
mi, musi to zlecić do ponownego 
opracowania. Niezgodnym jest wy-
konywanie tych dwóch rzeczy na 
jednym rysunku i do różnych celów 
(najem, podatki, projektowanie).

Szybkość pomiaru

Przy naszej technologii, dziennie 
jednym dwuosobowym zespołem, 
przez 8 godzin, można pomierzyć 
i jednocześnie nanieść współrzęd-
ne danego pomieszczenia, kondyg-
nacji i budynku do programu kom-

puterowego ok. 1 000m² biurowca 
i średnio ok. 1 300m² powierzchni 
w galerii handlowej. Praktykowany 
i często deklarowany przez firmy 
pomiar ok. 20 000m² przez jedną 
ekipę w ciągu 2 dni jest całkowi-
tą bzdurą i oszustwem, ponieważ 
to nie jest pomiar tylko „złapanie” 
kilku podstawowych miar, potem 
uśrednienie ich i nałożenie (wpa-
sowanie) na projekt, co jak wyka-
zano wcześniej zniekształca war-
tości. Tego typu działanie nie ma 
nic wspólnego z rzeczywistym 
pomiarem w terenie i pomiarem 
kilkuset lub kilku tysięcy punk-
tów (współrzędnych) na obiekcie. 
Dodatkowo w naszej technologii, 
poza samym pomiarem i naniesie-
niem współrzędnych na miejscu 
pracy i ich połączeniem lub wy-
modelowaniem, należy wykonać 
opracowanie w biurze, które po-
lega na wyliczeniu pól powierzch-
ni, pogrupowaniu ich według po-
szczególnych kategorii powierzchni 
(powierzchnie najmu, pomiesz-
czenia wspólne, pomieszczenia 
techniczne, magazyny, itp.), wy-
liczenie współczynników piętro-
wych i budynkowych, estetyczne 
wykończenie opracowania, napi-
sanie sprawozdania technicznego 
i złożenie operatu w całość. Istot-
ne jest to, że praca w mierzonym 
obiekcie przy tej technologii jest 
cicha, szybka i bezkonfliktowa dla 
pracujących tam ludzi. Opraco-
wywanie powierzchni na miejscu 

wiąże się z wyeliminowaniem wy-
jazdów w celu szukania błędów 
przy stosowaniu standardowych 
technik pomiaru. To z kolei elimi-
nuje ponowne zakłócanie pracy 
osób pracujących w mierzonym 
obiekcie. Nie raz mieliśmy sytuacje, 
że w dużych biurach tamtejsi pra-
cownicy nie zauważali naszej pracy 
i dopytywali kiedy przyjdziemy na 
pomiar – a my byliśmy już na etapie 
opracowywania operatu w biurze. 

Podsumowanie

Reasumując pomiar powierzchni 
najmu na obiekcie jest zawsze ła-
twiejszy niż opracowanie w biurze, 
to przy opracowaniu powierzchni 
należy się wykazać znajomością 
danej normy lub jej mądrej mody-
fikacji, nawet jeżeli sam najemca 
o to nie prosił. Przy kontroli po-
wierzchni liczonych w biurze wy-
stępuje czynnik błędu ludzkiego, 
dlatego jest ważne aby każde opra-
cowanie było sprawdzone przez 
wykonawcę czy zamawiającego. 
Zamawiający powinien sprawdzić, 
czy geodeta dobrze przyporząd-
kował przeznaczenie poszcze-
gólnych pomieszczeń (nie znając 
umów najmu, przyporządkowania 
magazynków czy dodatkowych 
pomieszczeń wchodzących do da-
nego najemcy, nie mając informa-
cji, które pomieszczenia są częścią 
wspólną piętrową czy budynkową).
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Dwie normy 
i komentarz

O powierzchni zabudowy do 
2015 r. traktowała norma PN-ISO 
9836:1997. Według Polskiego Ko-
mitetu Normalizacyjnego (PKN) 
norma PN-ISO 9836:1997 została 
zastąpiona przez normę PN-ISO 
9836:2015-12. Jednak architek-
ci przy projektach budowlanych 
w dalszym ciągu wyliczają po-
wierzchnię zabudowy według starej 
normy, co wynika z rozporządzenia 
w sprawie szczegółowego zakre-
su i formy projektu budowlanego, 
gdzie dalej widnieje norma PN-ISO 
9836:1997. Uwaga: Oprócz samej 
normy PN-ISO 9836:1997 (w któ-
rej jest niewiele informacji), została 
również wydana wersja rozszerzo-
na normy z 2002 r., w której znaj-
dziemy bardziej szczegółowy opis 
zagadnień normy. Komentarz do 
normy pozwala również wyjaśnić 
pewne rozbieżności normy i właś-

nie od tych rozbieżności zacznijmy.

Norma PN-ISO 
9836:1997

Punkt 5.1.2.1 „Przez powierzch-
nię zabudowy rozumie się po-
wierzchnię terenu zajętą przez 
budynek w stanie wykończonym”  
- czyli tutaj należałoby obryso-
wać budynek na styku z gruntem 
i w ten sposób otrzymana zosta-
nie powierzchnia. Jest to miejsce 
pierwszej rozbieżności, ponieważ 
obwód cokołu zawsze jest mniej-
szy niż obrys płaszczyzny ściany 
parteru. Każdy zapewne zauważył 
nie raz, że zasadnicze ocieplenie 
budynku kończy się (a może za-
czyna)  ok. 50 - 80cm nad ziemią.
Punkt 5.1.2.2 „Powierzchnia zabu-
dowy jest wyznaczona przez rzut 
pionowy zewnętrznych krawędzi 
budynku na powierzchnię tere-
nu” – czyli tutaj mamy podejście, 
kompletnie odmienne niż powy-

żej. Oba punkty są napisane je-
den pod drugim a w praktyce dają 
tak duże rozbieżności.  Zgodnie 
z tym punktem do powierzchni 
zabudowy należałoby zaliczyć ten 
fragment kondygnacji, który wy-
staje najbardziej na zewnątrz bu-
dynku, a więc należałoby uwzględ-
nić rzut wszystkich kondygnacji.
W dalszej części punktu opi-
sane jest, że do powierzch-
ni zabudowy nie wlicza się: 
• elementów budynku lub ich 

części, które nie wystają po-
nad teren (czyli garaże pod-
ziemne, które obrysem nie 
raz są znacznie większe niż 
budynek, ale nie wchodzą 
do powierzchni zabudowy) 

• elementy drugorzędne: wy-
stępy dachowe, schody ze-
wnętrzne rampy, oświet-
lenie zewnętrzne, rampy

• altany, szklarnie, szopy, ale 
tylko takie, które są wydzie-
lone – czyli według mnie ta-
kie, które mają osobne wej-

CZY TWOJA INWESTYCJA 
ma poprawnie wyliczoną 
powierzchnię zabudowy?
Powierzchnia zabudowy – w wykładni prawnej, w praktyce,
wyrokach sądów i absurdach 

Adrian Hołub

Wiadomym jest, że inwestorzy a co za tym idzie architekci woleliby stosować takie po-
dejście liczenia pola powierzchni zabudowy, aby wszelkie wykusze, schody i inne 

elementy nie wliczały się w tą właśnie powierzchnię. Chcieliby oni, żeby m2 powierzch-
ni zabudowy dotyczyły samego budynku. Jednak, aparat urzędniczy ma odmienne podej-
ście. Dlatego, niezwykle istotnym w procesie inwestycyjnym jest prawidłowe ujęcie po-
wierzchni zabudowy. Jednak okazuje się, że mimo najszczerszych chęci działania zgodnie 
z prawem może być to utrudnione. Wynika to, bowiem z wielu rozbieżności, które z ko-
lejnymi nowelizacjami przepisów prawnych namnażają absurdy również w tym zakresie.



Adrian Hołub I Geodeta I Trener I Publicysta I Inwestor I Wykładowca | 608 577 042 I adrian.holub@geodezyjny.com I 

76

POLISH GEODETIC GROUP 
Measure it soon!

ście i osobne niezależne od 
głównego budynku ściany.

Jak widać, sama norma poda-
je dwa rożne podejścia pomiaru 
powierzchni. Załóżmy, że piętra 
wyższe są przewieszone (wysta-
ją poza obrys parteru) a pod nimi 
jest trawa. Gdybyśmy zsumowali 
podejście drugie to sumując potem 
powierzchnie biologicznie czynne, 
powierzchnie utwardzone to wy-
szłoby, że powierzchnia działki jest 
„za mała”, ponieważ nastąpiło zdub-
lowanie powierzchni zabudowy 
i powierzchni biologicznie czynnej.

Komentarz do 
normy wydany przez 

PKN w 2002 r.

Według tego wydania normy, po-
wierzchnia zabudowy powsta-
je, jako powierzchnia otrzymana 
przez zrzutowanie bryły budynku 
(zewnętrznych krawędzi / ścian) 
w stanie wykończonym (czyli rów-
nież wszelkiego rodzaju wykusze) 
na poziom terenu. Istotne jest to, 
że bierzemy pod uwagę wszyst-
kie kondygnacje naziemne (widać 
to wyraźnie na załączonych ry-
sunkach w komentarzu). Często 
to właśnie wyższe kondygnacje 
zwiększają powierzchnię zabu-
dowy. Przykładowo na parterze 
mamy jakieś przejścia i przejazdy, 
ale w wyniku zrzutowania wyż-
szych kondygnacji powierzchnia 
tych przejść/ przejazdów i tak 
wejdzie do pola powierzchni za-
budowy. Wykusze, jako elemen-
ty obudowane ścianami wchodzą 
do powierzchni zabudowy. Z po-
wyższego wynika, że „wygrywa” 
podejście z pkt 5.1.2.2 normy.
Komentarz również bardziej szcze-
gółowo podaje, jakie elementy nie 
wchodzą do powierzchni zabu-
dowy. Norma (komentarz to nor-
my wydany przez PKN) wykazuje, 
że elementy nieobudowane nie 
wliczają się do pola powierzchni 
zabudowy, mowa tu o balkonach 
(płyta balkonu wystaje poza budy-

nek) i loggiach („wewnętrzny” bal-
kon). Dodatkowo do powierzchni 
nie wlicza się elementów nie wy-
stających ponad poziom terenu. 
Szklarnie, cieplarnie, szopy rów-
nież nie wchodzą do powierzchni 
zabudowy – ale muszą być wtedy 
traktowane jak oddzielny obiekt. 
Dla geodety, który decyduje o za-
łożeniu karty budynku, oddzielny 
obiekt jest wtedy, gdy niezależną 
ścianę ma budynek i oddzielną ścia-
nę ma dobudówka. Między dwiema 
niezależnymi ścianami może być 
jakaś dylatacja albo ściany mogą 
do siebie dolegać. Jeżeli jest jed-
na ściana lub obiekty są połączo-

ne przejściem to potraktować je 
należy, jako jeden obiekt, o jednej 
większej powierzchni zabudowy. 
W komentarzu do normy jest zro-
biony wywód odnośnie elementów 
drugorzędnych, które nie wchodzą 
do powierzchni zabudowy. PKN nie 
podaje już tak jednoznacznie, co 
jest drugorzędnym elementem (nie 
wchodzącym do powierzchni zabu-
dowy), a co już jest elementem zna-
czącym. Z przykładów graficznych 
do tego zagadnienia widać, że do 
powierzchni zabudowy nie wcho-
dzą: schody, nawisy dachu, świetli-
ki, studzienki. W normie omówiona 
jest pochylnia, która załóżmy sięga 
do pierwszego piętra. Wtedy jest 
to już „pokaźny” element drugo-
rzędny, który w tym przypadku 
stałby się elementem budynku, 
czyli zdaniem normy powiększył-
by powierzchnię zabudowy. 

Norma, dla normy

PN-ISO 9836:2015-12 - nor-
ma weszła w życie 10 grudnia 
2015 r. i zastąpiła normę PN-ISO 
9836:1997 ale na razie tylko te-
oretycznie ją zastąpiła. Zgodnie 
z Ustawą o normalizacji art. 5 pkt. 
1 polska norma jest normą krajo-
wą, przyjętą  w drodze konsensusu 
i zatwierdzoną przez krajową jed-
nostkę normalizacyjną, powszech-
nie dostępną, oznaczoną – na zasa-
dzie wyłączności – symbolem PN. 
Jednak w Rozporządzeniu w spra-
wie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego wymieniona 
dalej jest norma PN-ISO 9836:1997. 
Norma „2015-12” opisuje zagad-
nienie powierzchni zabudowy, 
jako powstała z wyliczenia zrzu-
towania obrysu zewnętrznych 
ścian budynku w stanie wykoń-
czonym. Pole powierzchni należy 
podać w m² z dokładnością 0,01m². 
Geodeta mierząc budynek zgod-
nie z tą normą nie powinien włą-
czać do powierzchni zabudo-
wy następujących elementów: 
• fragmentów budyn-

Gospodarka  
nieruchomościami

www.ksiegarnia.beck.pl
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ku, które nie wystają po-
nad powierzchnię terenu, 

• daszków, okapów, nawisów, 
schodów zewnętrznych, 
ramp pochylni, markiz – nale-
ży tu zauważyć, że w normie 
jest to lista otwarta „np.”…
więc ja bym tu jeszcze dopi-
sał, tarasów, balkonów (jako 
elementy nie obudowane)

• problematyczne są natomiast 
pominięcia obiektów pomoc-
niczych, norma podaje je jako 
przykładowo (lista otwar-
ta) przybudówki i szklarnie

Kiedyś mierzyłem w Konstancinie 
(polskie Beverly Hills) przybudów-
kę, bo była od obiektu około 100 
lat młodsza, dodatkowo była to 
„szklarnia”. Właściciele ją nazywali 
ogrodem zimowym i powierzch-
nię tę wliczyłem do powierzchni 
zabudowy, ponieważ obowią-
zują mnie przepisy geodezyjne 
(„szklarnia” była połączona otwar-
tym przejściem z resztą budynku).

Inwentaryzacja 
geodezyjna / 
powierzchnia 

w wypisie z rejestru 
budynków

Rozporządzenie ministra Rozwo-
ju Regionalnego i Budownictwa 
z dnia 29/03/2001r w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków
§ 63 Rozporządzenia przez ter-
min „Pole powierzchni zabudowy” 
rozumie: pole powierzchni figury 
geometrycznej określonej, jako nu-
meryczny opis konturu wyznaczo-
ny przez prostokątny rzut na płasz-
czyznę poziomą zewnętrznych 
płaszczyzn ścian zewnętrznych 
kondygnacji przyziemnej budynku, 
a w budynkach posadowionych 
na filarach, kondygnacji opartej 
na tych filarach. Dostawiając słup, 
do jakieś kondygnacji powierzch-
nia zabudowy zwiększyłaby się 
do obrysu ścian tej jednej kondyg-
nacji opartej na filarze / filarach.

Dawny budynek Ciech-u był od-
wróconą choinką, więc powierzch-
nię zabudowy miał niewielką 
względem powierzchni ostatniej 
kondygnacji (mowa tu oczywiście 
o powierzchni zabudowy geo-
dezyjnej a nie architektonicznej). 
Instrukcja G5 – ewidencja 
gruntów i budynków – do po-
wyższego rozporządzenia
Pkt 7. „Pole powierzchni zabudo-
wy” określa się na podstawie nume-
rycznego opisu konturu budynku 
sporządzonego na podstawie te-
renowych pomiarów geodezyjnych 
lub fotogrametrycznych, a także na 
podstawie digitalizacji wykonanej 
w środowisku numerycznej mapy 
ewidencyjnej; pole to podje się 
w m² z dokładnością zapisu do 1m².

Trochę „obecnej 
historii”

PN-70/B-02365 jest normą obec-
nie całkowicie archiwalną (wyco-
fana z używania). Posiadała ona 
całkiem odmienne podejście do po-
wierzchni zabudowy. Powierzchnia 
ta powstawała, jako obrys tego co 
w przyziemiu. Czyli schody, tarasy 
wchodziły do powierzchni zabudo-
wy traktowaną również, jako po-
wierzchnię zabudowaną, mierzoną 
po zewnętrznym obrysie ścian ze-
wnętrznych. Jeżeli obrys kondyg-
nacji wyższej niż parter wykracza 
/ wystaje poza obrys parteru to 
do powierzchni zabudowy wcho-
dzi również rzut tej kondygnacji. 
Dodatkowo do powierzchni za-
budowy w tej normie wchodziły 
również wjazdy do garaży, rampy 
i inne części budynku znajdują-

ce się bezpośrednio na ziemi, co 
potwierdza się w sformułowa-
niu „obrys tego co w przyziemiu”.

Norma normą, 
komentarz 

komentarzem a co 
na to sądy?

Poniżej zebrałem najistotniejsze 
aspekty kilku wyroków sądu, które 
traktują o przedmiotowym temacie.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego w Poznaniu (IV SA/
Po 1226/12) z dnia 26.03.2013 -
• „przepisy prawa budowla-

nego, nie określają defini-
cji powierzchni zabudowy”

• „W § 8 ust. 2 pkt 9 Rozporzą-
dzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2012 
r. Nr 462) wskazano, że część 
opisowa projektu zagospo-
darowania działki powinna 
zawierać w przypadku bu-
dynków - powierzchnię zabu-
dowy, o której mowa w pkt 4, 
określanej zgodnie z zasadami 
zawartymi w Polskiej Normie 
dotyczącej określania i obli-
czania wskaźników powierzch-
niowych i kubaturowych wy-
mienionej w załączniku do 
rozporządzenia. Dalej organ 
wskazał, że pojęcie to określo-
ne zostało w Polskiej Normie 
PN-ISO 9836” – w domyśle 
chodzi o PN-ISO 9836:1997.

• „Prawo budowlane (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 
z późn. zm.). Polskie Normy 
nie są przepisami prawa, jed-
nak z celów i zasad, dla któ-
rych utworzono zbiór Polskich 
Norm, jak również z umoco-
wań prawnych, zawartych 
w art. 2 pkt 3, 4 i 5 ustawy 
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z dnia 12 września 2002 r. 
o normalizacji (Dz. U. Nr 169, 
poz. 1386 ze zm.) wynika, iż 
pod pojęciem normy rozumie 
się dokument przyjęty w dro-
dze konsensusu i zatwierdzony 
przez upoważnioną jednostkę, 
ustalającą dokument do po-
wszechnego i wielokrotnego 
stosowania - zasady, wytycz-
ne lub charakterystyki odno-
szące się do różnych rodzajów 
działalności lub ich wyników 
i zmierzających do uzyskania 
optymalnego stopnia uporząd-
kowania w określonym zakre-
sie (wyrok NSA z dnia 6 maja 
2008 r. sygn. akt I OSK 785/07, 
publ. orzeczenia.nsa.gov.pl)”

• „Powyższe oznacza, że niezde-
finiowanemu w ustawie poję-
ciu “powierzchnia zabudowy” 
należy przypisywać dokład-
nie takie znaczenie, jakie dla 
tego parametru przyjęto ofi-
cjalnie we właściwej Polskiej 
Normie. Zgodnie z punktem 
5.1.2.2 Normy. Praktyka po-
kazuje, że podejście rzutowa-
nia całej bryły budynku tutaj 
wygrało. Oczywiście wygrało 
w architekturze (pozwolenie 
na budowę). Mnie, jako geo-
dety, do celów geodezyjnych 
ten wyrok „nie interesuje”.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego w Poznaniu. sygn. 
IV SA/Po 648/11 z 27.10.2011 r
poniżej zebrana kwintesencja:
• “Ustawodawca uznaje po-

wierzchnię zabudowy za jeden 
z charakterystycznych parame-
trów użytkowych w budowni-
ctwie (art. 3 pkt 7a, art. 36a ust. 
5 pkt 2 pr.bud.) i nie definiuje 
go, odwołując się do reguł zna-
czeniowych języka powszech-
nego (wyrok NSA z 4.3.2010 
r., II OSK 439/09, akceptowa-
ny przez W. Piątka w: red. A. 
Gliniecki, Prawo budowlane. 
Komentarz, LexisNexis 2012 r., 
s. 35-36, uw. 12). Utrwalonym 
w orzecznictwie Sądów admi-

nistracyjnych jest pogląd, że 
charakterystyczne parametry 
w budownictwie określa Polska 
Norma PN-ISO 9836, która nie 
stanowi wprawdzie regulacji 
normatywnej, jednakże będąc 
dokumentem przyjętym w dro-
dze konsensusu i zatwierdzo-
nym przez upoważnioną jed-
nostkę, zawierającym zasady 
oraz wytyczne zmierzające do 
uzyskania optymalnego stop-
nia uporządkowania w okre-
ślonym zakresie, stanowi ona 
miarodajne źródło, w oparciu 
o które należy ustalać znacze-
nie pojęcia “powierzchni zabu-
dowy”. Przykładowo - wyrok 
WSA w Poznaniu z: 5.5.2010 
r., II SA/Po 58/10; 24.3.2011 r., 
IV SA/Po 1068/10). W świet-
le treści Polskiej Normy PN-
-ISO 9836 powierzchnia 
obiektu letniskowego stanowi 
powierzchnię zabudowy. Po-
dobnie rzecz się ma z zadaszo-
nym tarasem o wymiarach [...] 
x [...] m, którego powierzchnia 
także winna być zaliczona do 
powierzchni zabudowy. Nie 
jest to element drugorzęd-
ny zabudowy, gdyż wyzna-
cza on zewnętrzne krawędzie 
obiektu w rzucie pionowym.”

Mój komentarz: punkt 4.1. nor-
my PN-ISO 9836:1997 mówi „po-
wierzchnia zabudowy – powierzch-

nia terenu zajęta przez wykończony 
budynek, wyznaczona przez rzut 
pionowy zewnętrznego obrysu 
ścian zewnętrznych budynku na 
powierzchnię terenu”. Czy taras, 
który nie ma ścian może w takim  
razie wchodzić do powierzchni za-
budowy domku letniskowego? Do-
datkowo cytat z normy punkt 4.2 
„Loggie i balkony, jako elementy nie 
obudowane nie podlegają rzuto-
waniu, nie są więc zaliczane do po-
wierzchni zabudowy”. A czym jest 
taras domku letniskowego jak nie 
balkonem, tylko takim na parterze?

Wyrok Naczelny 
Sąd Administracyjny 
sygn. II FSK 2014/09 
-  z dnia 12.04.2011

• „Skarżący wnieśli skargę do 
WSA w Olsztynie, w której 
zażądali uchylenia zaskarżonej 
decyzji. Uzasadniając skargę 
skarżący podali, że organy nie-
zasadnie przyjęły powierzchnię 
zabudowy (altanki) jako 48,45 
m², w tym 14,02 m² powierzch-
ni tarasu. Zdaniem skarżących, 
powierzchnia zabudowy to 
34,43 m², a zatem altana nie 
podlega opodatkowaniu po-
datkiem od nieruchomości.”

• „W ocenie WSA w Olsztynie 
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dla oceny zgodności z prawem 
zaskarżonej decyzji niezbęd-
nym było rozważenie, czy cała 
powierzchnia znajdująca się 
pod dachem altany (tj. 48,45 
m²) może być uważana za bu-
dynek. Zauważono, że w myśl 
art. 1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. po-
jęcie budynek oznacza obiekt 
budowlany w rozumieniu 
przepisów prawa budowlane-
go, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z prze-
strzeni za pomocą przegród 
budowlanych oraz posiadają-
cy fundamenty i dach. Skoro 
powołany przepis odsyła do 
ustawy Prawo budowlane, to 
należało sprawdzić definicję 
budynku zawartą w tymże ak-
cie prawnym. W myśl art. 3 pkt 
2 ustawy Prawo budowlane 
ilekroć w ustawie jest mowa 
o budynku, należy przez to 
rozumieć taki obiekt budow-
lany, który jest trwale zwią-
zany z gruntem, wydzielony 
z przestrzeni za pomocą prze-
gród budowlanych oraz po-
siadający fundamenty i dach.”

• „Z materiału zebranego w spra-
wie (także z uzasadnienia za-
skarżonej decyzji) nie wynika, 
by powierzchnia altany skarżą-
cych, wydzielona z przestrzeni 
za pomocą przegród budow-
lanych, przekraczała 35 m²” - 
czyli taras nie powiększa pola 
powierzchni zabudowy, ale…

• „SKO w O. stwierdziło, że orga-
ny podatkowe poczyniły i usta-
liły, że powierzchnia zabudowy 
altany należącej do skarżących 
przekroczyła 35 m2 i wynosi 
48,45 m². Zwrócono uwagę, że 
jak wskazano w uzasadnieniu 
decyzji, powierzchnię zabudo-
wy altany należy przyjąć wg 
obmiaru po zewnętrznym ob-
rysie jej fundamentów. Na takie 
rozumienie pojęcia powierzch-
ni zabudowy wskazuje przede 
wszystkim treść § 63 ust. 2 
rozporządzenia Ministra Roz-
woju Regionalnego i Budowni-

ctwa z dnia 29 marca 2001 r. 
w sprawie ewidencji gruntów 
i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 
454; dalej: rozporządzenie MR-
RiB) – “(...) przez powierzchnię 
zabudowy rozumie się pole po-
wierzchni figury geometrycz-
nej określonej przez kontur, 
o którym mowa w ust. 1 pkt 
3, tj. numeryczny opis kontu-
ru wyznaczonego przez pro-
stokątny rzut na płaszczyznę 
poziomą zewnętrznych płasz-
czyzn ścian zewnętrznych kon-
dygnacji przyziemnej budynku, 
a w budynkach posadowionych 
na filarach, kondygnacji opartej 
na tych filarach - zwanego dalej 
konturem budynku”. SKO pod-
kreśliło, że takie też stanowisko 
zajęła biegła w opinii sporzą-
dzonej do protokołu oględzin 
z dnia 30 lipca 2008 r., która 
powołując się na Polską Normę 
PN-ISO-9836:1997 wskazała, 
że do powierzchni zabudowy 
wlicza się pole powierzchni 
występujących w obrysie przy-
ziemia takich elementów bu-
dynku, jak: prześwity, przejścia 
i przejazdy, ganki, krużganki, 
loggie wgłębne i loggio-balko-
ny przystawione, werandy ot-
warte i oszklone, garaże i wiaty 
garażowe stanowiące integral-
ną cześć budynku. Zaakcento-
wano, że biegła uznała, iż w tej 
konkretnej sprawie powierzch-
nię zabudowy altany należy 
ustalić przyjmując powierzch-
nię budynku wraz z tarasem 
liczoną, jako pomiar po ze-
wnętrznym obrysie fundamen-
tów. Wynosi ona 48,45 m2 .”

W tym przykładzie widać wyraźnie, 
że projektowo powierzchnia zabu-
dowy jest inna niż podejście przy 
inwentaryzacji, co jest totalnym ab-
surdem niespójności polskiego pra-
wa w tym zakresie. Druga kwestia 
do poruszenia to ta Pani biegła (cie-
kawe dokąd tak biegła orzekając te 
absurdy). Już tworzenie nowych 
pojęć loggie wgłębne (a jakie to są 

„niewgłębne”?). Tutaj cytat z PKN 
punkt 4.2 powierzchnia zabudowy 
„Loggie i balkony jako elementy nie 
obudowane nie podlegają rzuto-
waniu, nie są więc zaliczane do po-
wierzchni zabudowy” -  jest napisa-
ne jasno. Dodatkowo „sprinterka” 
porusza rozporządzenie w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków, 
gdzie jest napisane (sama też tak 
pisze) „prostokątny rzut na płasz-
czyznę poziomą zewnętrznych 
płaszczyzn ścian zewnętrznych 
kondygnacji” – a przecież taras nie 
ma ścian, więc nie można go rzu-
tować do powierzchni zabudowy. 
Ów pani pisze, że ganki, przejaz-
dy wlicza się, ale jeśli nad nimi są 
kolejne kondygnacje i w wyniku 
ich rzutowania powierzchnia „par-
teru” ma dołożoną powierzchnię 
zabudowy. Po takich cyrkach są-
dowych chyba nie ma sensu dalej 
komentować kolejnych wyroków. 
Po prostu należy mieć na uwadze, 
że wyroki sądów są nieobliczalne 
i dla każdej sytuacji interpretowa-
ne według wizji interpretującego.

Jak geodeta ratuje 
inwestora?

W fazie projektowej inwestycji 
budowlanej powierzchnia zabudo-
wy to pole walki, żeby nie powie-
dzieć wojny pomiędzy inwestorem 
z architektem a aparatem urzęd-
niczym. Jaka to jest wojna i jakie 
uda się wyrwać wartości liczbowe 
przy pozwoleniu na budowie do-
wie się tylko ten, kto spróbuje tej 
walki. Na szczęście dla inwestorów 
i architektów,  pomiar geodezyjny 
powierzchni zabudowy nigdy nie 
da powierzchni zabudowy więk-
szej niż z projektu budowlanego. 
Przepisy omówione powyżej są 
„elementem przetargowym” w fa-
zie projektowania budynku. Jeśli na 
tym etapie zostaną poprawnie do-
konane wszystkie wyliczenia, to po 
odbiorze budynku niemożliwe jest 
uzyskanie większej powierzchni 
zabudowy. Gdyby było inaczej, za-
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pewne toczyłby się liczne rozprawy 
i ogłaszane byłyby wyroki o roz-
biórki lub o pomniejszanie budyn-
ków. Geodetę interesują, bowiem 
tylko ściany w przyziemiu (bez 
schodów, tarasów, itp.)  a na wyż-
sze kondygnacje patrzymy dopiero 
jak widzimy kolumny / podpory.

Nowa interpretacja 
zapowiada chaos

Niedawno wszedłem w posiada-
nie ciekawego opracowania po-
chodzącego prosto z Ministerstwa 
Infrastruktury i Budownictwa 
z kwietnia 2017 r., na wstępie 
bardzo dziękuję osobie, która mi 
te pismo udostępniła. Pismo to 
a dokładnie odpowiedź na pyta-
nia kancelarii prawniczej dotyczy 
właśnie powierzchni zabudowy.

Najważniejsze kwestie wynikają-
ce dla inwestora z tego pisma to:
• „(…) w sprawie przepisów 

związanych ze sposobem ob-
liczania powierzchni zabu-
dowy niniejszym informuję, 
że Ministerstwo Infrastruk-
tury i Budownictwa nie jest 
urzędem uprawnionym do 
wydawania wiążących inter-
pretacji przepisów prawa po-
wszechnie obowiązującego. 
Informacje udzielane przez 
Ministerstwo Infrastruktury 
i Budownictwa nie stanowią 
więc postawy do ubiegania 
się o pożądane rozstrzygnięcie 
przez właściwym w sprawie 
organem administracyjnym”.

• „W konkretnej sprawie admini-
stracyjnej obowiązek należyte-
go i wyczerpującego informo-
wania stron o okolicznościach 
faktycznych i prawnych (…) 
spoczywa na organie właści-
wym do załatwienia sprawy 
administracyjnej. W odniesie-
niu do przepisów regulujących 
proces budowlany dotyczący 
budowy budynków mieszkal-
nych organami administracji 

publicznej właściwymi są: or-
gan administracji architekto-
niczno-budowlanej (starosta, 
prezydent miasta na prawach 
powiatu) lub nadzoru budow-
lanego (powiatowy inspek-
tor nadzoru budowlanego).

• „(…) należy wskazać, że zgodnie 
z §8 ust. 2 pkt 9 rozporządze-
nia Ministra Transportu, bu-
downictwa i gospodarki mor-
skiej z dnia 25 kwietnia 2012r. 
w sprawie szczegółowego za-
kresu i formy projektu budow-
lanego (Dz. U. poz 462, z późn. 
zm.) część opisowa projek-
tu zagospodarowania działki 
lub terenu powinna określać 
w przypadku budynków – po-
wierzchnię zabudowy określa 
się zgodnie z zasadami zawar-
tymi w Polskiej normie doty-
czącej określania i obliczania 
wskaźników powierzchniowych 
i kubaturowych, wymienionej 
w załączniku do rozporządze-
nia.” W dalszej części pisma jest 
kilka razy wymieniona oczywi-
ście norma PN-ISO 9836:1997, 
więc kwestia tego co wchodzi 
a co nie wchodzi do pola po-
wierzchni zabudowy jest opi-
sana na początku artykułu.

•  „W kwestii obowiązywania Pol-
skiej Normy PN-ISO 9836:1997 
i obowiązku jej stosowania 
przez organy administracji, na-
leży wskazać że znajduje ona 
zastosowanie na mocy kon-
kretnego przepisu prawa i we 
wskazanym w nim zakresie”

• „Brak jest natomiast przepisu 
nakazującego stosowanie Pol-
skiej Normy PN-ISO 9836:1997 
– Właściwości użytkowe 
w budownictwie – Określe-
nie i obliczenie wskaźników 
powierzchniowych i kubatu-
rowych w aktach planowania 
przestrzennego. W związku 
z powyższym, miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzen-
nego może posługiwać się od-
mienną definicją powierzchni 
zabudowy. Stwierdzenie zgod-

ności projektu budowlanego 
z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego 
wymaga szczegółowej analizy 
wszystkich ustaleń tego planu.”

• „Niniejsze pismo nie stanowi 
oficjalnej wykładni prawa i nie 
jest wiążące dla innych orga-
nów administracji publicznej”

• Podpisał się Zastępca Dyrek-
tora Departamentu Architek-
tury, Budownictwa i Geodezji.

Szok! Przecież każdy plan miejsco-
wy zawiera liczne definicje (po-
wierzchnia zabudowy, powierzch-
nia całkowita, powierzchnia usług, 
powierzchni użytkowa). W planach 
miejscowych nie przypominam so-
bie abym widział indywidualny dla 
danego planu słownik pojęć, tych 
czy innych pojęć. Do tej pory dla 
mnie było oczywiste, że jak widzia-
łem pojęcie powierzchni zabudowy 
to brałem je z PN-ISO 9836:1997 
a teraz jest furtka, że to może być 
nieunormowane. Czy należy się 
przygotować na bałagan? Roz-
patrzmy tylko powierzchnie zabu-
dowy. Pierwsza grupa urzędników 
rozpatrzy tylko rzut przyziemia 
(bez schodów, tarasu na parte-
rze, bez wjazdu, itp.) drudzy wli-
czą te powierzchnie. Trzecia grupa 
urzędników wliczy do powierzchni 
rzut wyższych kondygnacji, któ-
re są podparte na filarach i inne 
nie będą patrzeć na filar i od razu 
zrzutują powierzchnię wyższych 
kondygnacji, nawet jeżeli to będzie 
wystająca płyta balkonu, a co wol-
no im. Czwarta grupa urzędników 
wliczy do powierzchni zabudowy 
wystający przeważnie ok 40-80cm 
za obrys ścian dach. Piąta grupa 
do powierzchni zabudowy wliczy 
opaskę wokół budynku. Szósta 
grupa wliczy powierzchnię utwar-
dzeń (kostki na dojazd, chodniki na 
działce). A kolejne grupy to wszyst-
ko wymieszają, a potem przyjedzie 
geodeta robić inwentaryzację bu-
dynku i może już wtedy inwesto-
ra nie uratować tylko pogrążyć.
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O normie

Norma  PN-ISO 9836:2015-12 
weszła w życie z końcem 2015 
r., ale z napisaniem tego artykułu 
wstrzymałem się trochę ze wzglę-
du na oczekiwaną odpowiedź na 
moje pytania z Polskiego Komi-
tetu Normalizującego (PKN) do-
tyczące właśnie normy PN-ISO 
9836:2015-12. Dodatkowo zanim 
zadałem pytania do twórców nor-
my trochę zeszło abym zrozumiał 
tą normą – tzn. w dalszym ciągu 
jej nie rozumiem. Organizacja ISO 
wydała niedawno nową normę 
dotyczącą pomiaru powierzch-
ni i co więcej wprowadziła w niej 
zarówno absolutną nowość, któ-
rej do tej pory nie było oraz wiel-
ki chaos i sprzeczności prawne. 
Nowość, o której wspomniałem 
zakłada możliwość mierzenia po-
wierzchni pomieszczeń w osiach 
ścian okalających daną powierzch-
nię! Widać tutaj wyraźny ukłon 
w stronę norm: BOMA, Tegova 
czy IPMS. Poza tym małym plusem 

 norma PN-ISO 
9836:2015-12 
jest absolutnie 
nieprecyzyjna, 

aby nie użyć 
tutaj bardziej 

dosadnych słów. 
Postaram się to udowodnić 
w mojej subiektywnej oce-
nie w dalszej części artykułu. 

Która norma rządzi 
„1997” czy „2015”?

Teraz nadal rządzi PN-ISO 
9836:1997, mimo że na okładce 
nowej normy „2015” jest napis 
„zastępuje PN-ISO 9836:1997”. 
Polski Komitet Normalizacyjny tak 
sobie postanowił i na tym respek-

towanie tej normy na dzień dzisiej-
szy się kończy. Na stronie drugiej 
normy informacja jest powtórzona, 
że norma „2015” zastępuje normę 
„1997”. Dlaczego mimo zapisu nor-
ma nie obowiązuje? Rząd polski nie 
zdążył, albo w ogóle nie ma zamia-
ru dokonać nowelizacji ustaw czy 
rozporządzeń. W Rozporządzeniu 
w sprawie szczegółowego zakre-
su i formy projektu budowlanego 
widnieje wpisana norma PN-ISO 
9836:1997 (wpisana jest ona w za-
łączniku do rozporządzenia), nie ma 
natomiast nigdzie wpisanej normy 
PN-ISO 9836:2015-12. Wniosek tu 
jest prosty - architekci projekty bu-
dowlane zapewne dalej wykonują 
według normy PN-ISO 9836:1997. 
Zadając pytania do PKN w spra-
wach merytorycznych należy się 
zwrócić do właściwego Komitetu 
Technicznego (KT) lub właściwej 
Rady Sektorowej. Po wysłaniu 
przez mnie pytań do normy na 
ogólny adres PKN pytania w koń-
cu  trafiły do KT nr 232 ds. Za-
sad Sporządzania dokumentacji 
Projektowej w Budownictwie. 

NORMA PN-ISO 
9836:2015-12 
kolejne zamieszanie 
i niepewność
Czy zastąpi normę PN-ISO 9836:1997 i będzie stosowana w wynajmie? 

Adrian Hołub

Tak,  proszę Państwa mamy nową normę, kolejną normę z zakresu pomiarów powierzchni.  
Niedawno pojawiła się norma IPMS, która miała niby znosić inne normy, ale moje doświad-

czenie podpowiada mi, że to się nie uda, żeby była tylko jedna norma. Wynika to z faktu, że nikt 
nie chce tak łatwo rezygnować ze swoich posad i uzyskiwanych profitów. Jest to mój pierwszy 
artykuł o charakterze tak mocno krytycznym do zastanych faktów. Myślę jednak, że nie ostatni.
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Dostałem 14 odpowiedzi na 14 
zadanych pytań. Poniżej omówię, 
skomentuję niektóre pytania wraz 
z odpowiedziami. Na czerwono 
cytowane odpowiedzi od PKN-u.

Problem 1

1) Pytanie czy mierząc lokal 
mieszkalny w celu kupna / sprze-
daży u notariusza obmiar po-
wierzchni należy wykonać nor-
mą PN-ISO 9836:2015-12 czy 
normą PN-ISO 9836:1997?
2)     Pytanie czy mierząc lokal miesz-
kalny w celu założenia karty lokali 
w ewidencji gruntów i budynków 
obmiar powierzchni należy wyko-
nać normą PN-ISO 9836:2015-12 
czy normą PN-ISO 9836:1997?
Dostałem jedną i taką samą odpo-
wiedź na powyższe dwa pytania
„Pytania nie dotyczą postano-
wień normalizacyjnych. Jeśli 
nie jest to uregulowane prze-
pisami prawnymi, można wy-

brać dowolną wersję normy.”
Mój komentarz: jak to jest, że 
sztab ludzi w PKN nie potrafi od-
powiedzieć, gdzie w polskim pra-
wie umocowana jest nowo wydana 
norma? Czy ta norma ma w ogóle 
umocowanie w prawie, czy jest to 
wydanie normy dla normy, żeby 
pokazać „jakiekolwiek” działanie or-
ganizacji? Norma jest wydana, ale 
nie wiedzą co się z nią dalej dzieje?
Jeżeli chodzi o pomiar nowych 
mieszkań do celów kupna-sprze-
daży (akt notarialny) to na dzień 
dzisiejszy obowiązuje jeszcze cały 
czas norma PN-ISO 9836:1997, co 
wynika z rozporządzenia w spra-
wie szczegółowego zakresu i for-
my projektu budowlanego. Do 
rozporządzenia tego odwołu-
je się wprost prawo budowlane, 
a do prawa budowlanego odwo-
łuje się Ustawa deweloperska.
Na marginesie, aby było trud-
niej to Rozporządzenie w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków 
z dnia 29 marca 2001r w § 63.3 

„powierzchnię użytkową loka-
lu ustala się zgodnie z zasadami 
określonymi w przepisach Ustawy 
z dnia  2 lipca  1994r o najmie lokali 
mieszkalnych i dodatkach miesz-
kaniowych” przy czym Ustawa 
ta została wycofana i zastąpiona 
(art. 39) Ustawą o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zaso-
bie gminy i o zmianie Kodeksu Cy-
wilnego. Gdy weźmiemy Ustawę 
o zmianie ustawy o najmie lokali 
mieszkalnych i dodatkach miesz-
kaniowych oraz o zmianie ustawy 
– Prawo spółdzielcze to w art. 3 
ustęp 5 dodaje się „powierzchnię 
użytkową lokalu mieszkalnego (...) 
dokonuje się w świetle wyprawio-
nych ścian, według zasad okre-
ślonej w Polskiej Normie” czyli 
według…..  PN-ISO 2015-12 (na 
okładce jest napisane, że norma 
„PN-ISO 9836:2015-12 zastępuje 
normę PN-ISO 9836:1997”. Wnio-
sek może być ciekawy:  projekty 
robimy jedną normą a pomiar po-
wykonawczy drugą normą. W in-
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nym artykule dojdziemy do wnio-
sku czy Ustawa o zmianie ustawy 
o najmie lokali mieszkalnych i do-
datkowych mieszkaniowych oraz 
o zmianie ustawy - Prawo spół-
dzielcze  również została wycofana 
art. 39  Ustawą o ochronie praw 
lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu Cywil-
nego, bo nie jest to jednoznaczne.

Problem 2

Zadałem pytanie dotyczą-
ce przejść drzwiowych:
• Jakie są maksymalne otwory 

przejścia drzwiowego? Jakimi 
kryteriami się tutaj kierować?

• Ostatnio mierząc zabytkowe 
budynki w Warszawie mie-
rzyłem przejście drzwiowe 
o szerokości 4 metrów, wy-
sokości ok 3 metrów i głębo-
kości ok 1,5m (taka była gru-
bość muru) kiedyś wjeżdżały 
tam konie z wozami. Czy te-
raz jest to przejście drzwio-
we czy nie? Drzwi tam nie 
ma, ale obniżenie stropu jest.

• Opis sytuacji: nowe mieszkanie, 
przejście z kuchni do pokoju 
(salonu) ma szerokość ok 2 me-
try, wysokość 2 metry (czyli jest 

obniżenie stropu) a głębokość 
12cm (grubość ściany). Czy to 
jest przejście drzwiowe? Do-
dam, że nie ma tam miejsc aby 
zamontować tak duże uchyl-
ne czy nawet suwane drzwi.

Odpowiedź PKN brzmi:
„Tego norma nie poda-
je, należy się kierować za-
sadami wiedzy technicznej”
Mój komentarz: tylu ilu geodetów 
będzie mierzyć podobne sytuacje, 
tyle będzie interpretacji. Pytanie 
jest, więc, kto w ogóle opraco-
wuje te normy i wprowadza na 
polskie realia? Przejścia drzwiowe 
/ wnęki okienne nie są wlicza-
ne do powierzchni użytkowej już 
przy normie PN-ISO 9836:1997 
i dalej nowa norma tego nie pre-
cyzuje po tylu latach. Takie drob-
ne elementy mają duże znaczenie 
przy sprzedaży nowych mieszkań, 
a dla deweloperów robi to duże 
kwoty. Chyba, że luki w prawie są 
tworzone pod możliwości ich wy-
korzystania przez developerów?

Problem 3

Zadałem pytanie dotyczące pro-
gów, listew przypodłogowych

Punkt 5.1.5 normy mówi: po-
wierzchnia netto „(…) w stanie 
wykończonym, na poziomie po-
sadzki, nie licząc listew przy-
podłogowych, progów, itp.”
Moje pytania:
Betonowy „próg” ma wysokość 
31cm i szerokość 5 cm –mierzy-
my na poziomie podłogi czy po-
nad progiem wtedy powierzchnia 
będzie większa? Betonowy „próg” 
ma wysokość 29cm i szerokość 
40cm–mierzymy na poziomie pod-
łogi czy ponad progiem wtedy po-
wierzchnia będzie większa? Jakie 
są wartości graniczne, kiedy coś 
jest progiem a nie jest progiem?
„To są indywidualne roz-
wiązania, nie uregulowa-
ne postanowieniami normy”
Mój komentarz: W poprzed-
niej normie (PN-ISO 9836:1997) 
wydaniu z roku 2002 na stronie 
24 proponowane jest przyjęcie 
30cm, jako granicznej wysoko-
ści. Jeżeli cokół ma ponad 30cm 
wysokości mierzymy do coko-
łu / progu.  Czy przez tyle lat nie 
można uszczegółowić takich kwe-
stii? W takich przypadkach, znów 
każdy geodeta będzie inaczej 
mierzył powierzchnie użytkowe.

Problem 4

Zadałem pytanie odnośnie mierze-
nia powierzchni użytkowej w osi 
ścian rozdzielającej pomieszczenia
Punkt 5 normy -  „metody obli-
czania według pomiarów w licu 
przegród budowlanych…” Czy 
według normy możliwie jest mie-
rzenie powierzchni w osi ścian 
• W budynkach biurowych?
• W budynkach handlowo-usłu-

gowych (galerie handlowe)?
• W halach magazynowych?
• W budynkach mieszkalnych?
Pytanie to motywuje punktem 1 - 
zakres normy, gdzie są wymienione 
trzy podejścia pomiaru. A w normie 
nigdzie nie znalazłem, że jest zakaz 
pomiaru powierzchni w osiach ścian.
Czy pomiar w osiach ścian 
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będzie zgodny z normą?
 „Zgodnie z „Zakresem normy” 
pomiar w osiach ścian jest zgodny 
z normą (1.b) – nie ma znaczenia 
przeznaczenie budynku. Proszę 
jednak zwrócić uwagę na ostat-
nie zdanie w p. 1 normy, a miano-
wicie „Dlatego w niniejszej Nor-
mie Międzynarodowej opisano 
metodę mająca wyłącznie prak-
tyczne zastosowanie”. Liczenie 
wskaźników powierzchniowych 
w osiach elementów wymagać 
będzie uważnego stosowania po-
stanowień normalizacyjnych.”
Mój komentarz: 
„Liczenie wskaźników powierzch-

niowych w osiach elementów wy-
magać będzie uważnego stosowa-
nia postanowień normalizacyjnych.” 
– obecnie nie ma żadnego proble-
mu, aby pomierzyć ścianę z jednej 
strony przejść z osnową dookoła 
i pomierzyć z drugiej strony. Ma-
jąc dwie współrzędne bez prob-
lemu możemy wyliczyć grubość 
każdej ściany. Dokładność takiego 
działania to 1-3mm przy założe-
niu znajomości tematu przez eki-
pę pomiarową (ważny jest sposób 
założenia i wyrównania osnowy, 
a przede wszystkim odpowiednie 
muszą być kąty między punkta-
mi nawiązania). I wynika z tego, 
że teraz kontrowersyjnie pomiar 
powierzchni przeznaczony dla no-
tariusza do sporządzenia umowy 
kupna sprzedaży może być pomie-
rzony do osi ścian dla wszystkich 
budynków z wyłączeniem lokali 
mieszkalnymi (czytaj problem 1).

Problem 5

Pytanie: czy dobudówka do domu 
w formie ogrodu zimowego, połą-
czona otwartym przejściem z do-
mem wlicza się do powierzchni za-
budowy (dotyczy to punktu 5.1.2 
normy – powierzchnia zabudowy).
„Do powierzchni zabudo-
wy nie wlicza się zewnętrz-
nych obiektów pomocniczych, 
np. szklarni i przybudówek.”
Pytanie: czy dobudówka do 
domu w formie ogrodu zimowe-
go, połączona z domem drzwia-
mi przeciwpożarowymi wlicza się 
do powierzchni zabudowy. Do-
dam, że dom i dobudówka mają 
osobne ściany (dom ma swo-
ją ścianę i dobudówka ma swoją 
ścianę) (dotyczy to punktu 5.1.2 
normy – powierzchnia zabudowy).
„To jest przykład indywidu-
alny – kwalifikacja nie nale-
ży do PKN, można się skon-
sultować np. ze stosownym 
organem nadzoru budowlanego”
Pytanie: czy dobudówka do domu 
w formie ogrodu zimowego, po-

łączona z domem drzwiami prze-
ciwpożarowymi wlicza się do po-
wierzchni zabudowy. Dodam, że 
dom i dobudówka mają jedną wspól-
ną ścianę. (dotyczy to punktu 5.1.2 
normy – powierzchnia zabudowy)
„Jak wyżej”
Mój komentarz: 
ręce opadają na takie kom-
petencje osób opracowują-
cych i wdrażających normy. 

Podsumowanie

Zadałem do PKN-u 14 pytań. Jed-
nak nie wszystkie tu opisałem, bo 
na 6 pytań dostałem dość zrozu-
miałe odpowiedzi i w tym kwe-
stiach wiem, jak mierzyć, a 8 py-
tań, na które dostałem wymijające 
i mało konstruktywne odpowiedzi 
opisałem powyżej. Z niecierpliwoś-
cią czekam na komentarz do normy, 
w której będę miał może jakiś mały 
udział ze względu na swoje pytania, 
co może sugerować cytat informa-
cji uzyskanej przeze mnie z PKN-u:
„Dziękujemy za obszerny ze-
staw pytań sugerujący potrze-
bę bardziej szczegółowych zapi-
sów postanowień normy PN-ISO 
9836:2015. Będą one wzięte pod 
uwagę przy opracowywaniu ko-
lejnego komentarza do normy”.
Moim subiektywnym zdaniem 
w tworzeniu każdej ustawy, normy, 
rozporządzenia  powinni uczestni-
czyć branżyści z wieloletnim prak-
tycznym doświadczeniem w danej 
materii. Jednak w Polsce jest pre-
ferowana praktyka robienia bubli 
prawnych przez ograniczony krąg 
osób.  Odpowiedzi na moje py-
tania ze strony PKN udzieli m.in. 
Małgorzata Pogorzelska i Andrzej 
Pogorzelski. Zbieg okoliczności 
nazwisk? 10 lat temu zaczynając 
przygodę ze swoją firmą geodezyj-
ną, miałem bardzo dobre wyobra-
żenie o tego typu organizacjach, 
teraz się to „delikatnie” zmieniło.

Służebność  
przesyłu

www.ksiegarnia.beck.pl
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Stanowisko 
Głównego Geodety 

Kraju

„Sprawy poruszane w Pana liście 
wyjaśnia także Instrukcja G-5 (Wy-
tyczne techniczne) uwzględniając 
wymienione wcześniej przepisy. 
Zgodnie z treścią przepisu § 17 
ust. 1 pkt 2 Instrukcji G-5 w ewi-
dencji wykazuje się dane dotyczą-
ce budynków stanowiących części 
składowe nieruchomości grunto-
wych, a w § 17 pkt 4 wyjaśnia się, 
co należy rozumieć przez trwałe 
połączenie konstrukcji budyn-
ku z gruntem. Trwałe połączenie 
konstrukcji budynku z gruntem to 
posadowienie budynku na ławach, 
stropach fundamentowych lub in-
nych fundamentach bezpośred-
nio na stabilnym gruncie nośnym, 
a także posadowienie budynku na 
tzw. fundamentach pośrednich, 
przekazujących obciążenia na pod-

łoże gruntowe za pomocą dodatko-
wych elementów konstrukcyjnych 
np. pali lub studni zapuszczanych 
w grunt, podwalin itp. W Aneksie 
Nr 1-83 do Instrukcji G-5 przyto-
czona została definicja obiektu bu-
dowlanego na potrzeby statystyki 
publicznej zdefiniowana w rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów z dnia 
30.12.1999r.    wymienionym   wyżej.”
„Natomiast wyjaśnienie  sformu-
łowania - konstrukcje połączone 
z gruntem w sposób trwały - nale-
żałoby odnieść do  art. 47 i 48 Ko-
deksu cywilnego. Zgodnie z treścią 
ww przepisów częścią składową 
rzeczy jest wszystko to, co nie 
może być od niej odłączone bez 
uszkodzenia lub istotnej zmiany 
całości albo bez uszkodzenia lub 
istotnej zmiany przedmiotu odłą-
czonego. Natomiast do części skła-
dowych gruntów należą budynki 
i inne urządzenia trwale z gruntem 
związane, jeżeli przepis szczególny 
ich nie wyłącza. Z przytoczonych 

wyżej definicji i pojęć wynika, że 
blaszany garaż nie jest obiektem 
budowlanym, ponieważ można go 
odłączyć od gruntu bez uszkodze-
nia lub istotnej zmiany przedmio-
tu odłączonego. Nie stanowi więc 
części składowej gruntu.” - czyli nie 
jest budynkiem.

Zespoły kontenerów

W przypadku budynków kontene-
rowych (kilkanaście kontenerów), 
które są umiejscowione na wyla-
nej płycie betonowej i co ważne 
mają one przyłącza (prąd, wodę, 
kanalizację – przyłącza wkopa-
ne w ziemię, czyli podłączone na 
stałe). Odłączenie / przeniesienie 
tych kontenerów w inne miejsce 
nie jest możliwe, bo gdzie indziej 
nie będą one mogły spełniać takiej 
funkcji, jaką spełniają teraz. Jest 
tam normalna stała praca biuro-
wa, więc jest to funkcja biurowa 

KONTENERY
- budynki czy budowle?
Ujęcie w kontekście ewidencji budynków i podatku od nieruchomości 

Adrian Hołub

W latach 2015-2017 miałem kilka zleceń aby zweryfikować czy budynek jest budynkiem 
a nie budowlą, dziwne zlecenie, ale jeżeli nie wiadomo, o co chodzi to chodzi o pieniądze, 

a dokładnie podatki od nieruchomości. Jeden z moich klientów spostrzegł się, że na zestawieniu 
zbiorczym budynków na jego działkach znajdują się obiekty kontenerowe, które są w urzędzie 
geodezji zakwalifikowane, jako budynki. W przypadku pomiaru jakiekolwiek budynku czy bu-
dowli traktujemy je, jako obiekty budowlane. Jeżeli są umiejscowione na wylewce betonowej 
(obiekt nie stoi na pustakach), lub jest posadowiony na słupach wbitych w ziemię to w geodezji 
jest to traktowane zgodnie z instrukcją G-5, jako obiekt budowlany, bo ma trwałe połączenie 
konstrukcji budynku z gruntem poprzez  fundament pośredni, przekazujący obciążenia na pod-
łoże gruntowe za pomocą dodatkowych elementów konstrukcyjnych. Czyli kontenery (zespół 
kontenerów) też może być  traktowany, jako budynek stojący na fundamencie pośrednim. Od 
razu powiem, że nie są to kontenery na czas budowy, te nigdy nie są traktowane jako budynek.
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–  są one budynkiem. Dodatkowo 
jest wylewka betonowa pod kon-
tenerami (fundament pośredni), 
a z bez mediów budynek funkcji 
biurowej by nie spełnił. Osobiście 
uważam, że konkretnie te „konte-
nery” są budynkami zgodnie z ewi-
dencją gruntów i budynków a co 
za tym idzie kwota za podatek od 
nieruchomości powinna być nali-
czana od powierzchni użytkowej 
zgodnie z Ustawą o podatkach 
i opłatach lokalnych 12/01/1991r.
Uwaga: Powierzchnia użytkowa 
zgodnie z Ustawą o podatkach 
i opłatach lokalnych jest różna od 
powierzchni zabudowy podanej 
w wypisie z rejestru budynków (na 
wypisach z rejestru gruntów poda-
wana jest powierzchnia zabudowy, 
można uogólnić, że  w tym przypad-
ku jest to powierzchnia parteru). 
Powierzchnia użytkowa zgodnie 
z Ustawą o podatkach i opłatach 
lokalnych jest różna od powierzch-
ni użytkowej zgodnie z normą PN-
-ISO 9836:1997. Jeśli geodeta ro-
bił  inwentaryzację omawianego 
budynku w 2010 r. to zakładam, 
że miał na to zlecenie, a więc wie-
dzę i dokumentację z tym związa-

ną. Działał na wyraźne polecenia, 
przekazano mu co jest do inwenta-
ryzacji. Inspektor geodezji odbierał 
od niego inwentaryzację i nie miał 
żadnych uwag w 2010 r. (budynek 
czy budowla).  Jeśli geodeta zain-
wentaryzował coś, jako budynek to 
tak miało być. Na dzień dzisiejszy 
dalej prawo mówi, że są to budynki.
Paragraf 17 pkt 2 z instrukcja tech-
niczna G-5 – ewidencja gruntów 
i budynków mówi, że w ewidencji wy-
kazuje się wszystkie budynki poza:
• Budynków przeznaczo-

nych do czasowego użyt-
kowania w trakcie reali-
zacji robót budowlanych

• Budynków tymczasowych sta-
nowiących wyłącznie ekspona-
ty wystawowe bez pełnienia 
jakichkolwiek funkcji użytko-
wych, usytuowanych na tere-
nach przeznaczonych na ten cel

• Altan i obiektów gospodar-
czych na działkach w pracow-
niczych ogrodach działkowych 
o powierzchni zabudowy 
do 25m² w miastach i 35m² 
poza granicami miast oraz 
wysokości 5 metrów przy 
dachach stromych i 4 me-

trów przy dachach płaskich
• Budowli mających charak-

ter budynku, ale nie posia-
dających fundamentów tj. 
podstawy budowli trwale 
związanej z gruntem, przeno-
szącej w sposób bezpieczny 
obciążenia budowli na grunt

• Podziemnych budowli ma-
jących charakter budynku

• Stacji transformatorowych
• Budynków znajdujących się 

na terenach zamkniętych, 
uznanych na podstawie od-
rębnych przepisów za obiek-
ty, co do których informa-
cje maj charakter niejawny

• Budynków nie nadających 
się do wykorzystania na po-
trzeby stałe ze względu 
na ich zły stan techniczny

• Budynków, dla których została 
wydana, na podstawie przepi-
sów prawa budowlanego, osta-
teczna decyzja prawa rozbiórki 
lub zezwalająca na rozbiórkę.

Przez trwałe połączenie konstruk-
cji budynku z gruntem rozumie się: 
• Posadowienie budynku na 

ławach, stopach fundamen-
towych, lub innych funda-
mentach bezpośrednio na 
stabilnym gruncie nośnym 

Posadowienie budynku na tzw. 
fundamentach pośrednich, prze-
kazujących obciążenia na pod-
łoże gruntowe za pomocą 
dodatkowych elementów kon-
strukcyjnych, np. pali lub studni za-
puszczanych w grunt, podwalin, itp.Gospodarka  

nieruchomościami

www.ksiegarnia.beck.pl



Czasopisma Prenumerata

  Niezbędne informacje o bieżących zmianach w prawie

  Przegląd najistotniejszego orzecznictwa

  Obszerne dodatki tematyczne – praktyczne omówienie  
problematycznych rozwiązań

  Dedykowane seminaria – prowadzone przez wybitnych specjalistów  
z poszczególnych dziedzin prawa – rabaty dla prenumeratorów

Zamów: tel. 22 311 22 22 www.czasopisma.beck.pl
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Współczynniki 
powierzchni tylko 
w normie BOMA

Sposób wyliczania współczynni-
ków powierzchni wspólnej został 
opisany (jest podany dokładny spo-
sób jego wyliczenia) tylko w jednej 
normie – BOMA. W pozostałych 
normach (Tegova, RICS, GIF, PN-
-ISO) nie jest on opisany w ogóle. 
W tych normach nie występuje 
pojęcie współczynnika piętrowe-
go czy budynkowego, ale niewie-
dza najemców przyczynia się do 
coraz bardziej twórczych pomy-
słów zarządców czy architektów 
na temat sposobu ich wyliczania. 
Warto więc wiedzieć, że w umo-

wach najmu, gdy jest informacja, 
że powierzchnie i współczynniki 
wyliczane są zgodnie z normą Te-
gova to najemca może podważyć 
całkowicie umowę. Będzie on miał 
wtedy rację, że nie powinny być 
mu doliczane żadne współczynni-
ki. Oczywiście obie strony umo-
wy mogą przyjąć za umowne, że 
dolicza się do powierzchni najmu, 
powierzchnie wspólne piętrowe 
i budynkowe. Natomiast nie należy 
pisać w umowie, że jest to współ-
czynnik  zgodny z normą Tegova. 
Można napisać, że jest to modyfi-
kacja normy, lub (jeśli jest to praw-
da), że sposób naliczania współ-
czynnika jest przyjęty z normy 
BOMA. Nawet, jeżeli mamy normę 
BOMA, to zapis w umowie najmu 
powinien być następujący: „współ-

czynnik powierzchni wspólnej doli-
czony do powierzchni najmu netto 
jest wartością stałą, umowną i wy-
nosi 5% (przykładowo), wartość 
współczynnika została ustalona 
i zaakceptowana przez obie strony 
najmu, wartość współczynnika jest 
niezależna od rzeczywistego prze-
znaczenia pomieszczeń w budyn-
ku”. Dodać jeszcze należy, że warto 
posługiwać się w umowach najmu 
najlepiej jedną wartością „współ-
czynnik powierzchni wspólnej”, któ-
ry w rozumowaniu BOMA jest ilo-
czynem współczynnika piętrowego 
i współczynnika budynkowego.

Współczynnik 
piętrowy(R/U Ratio)

Aby wyliczyć współczynnik piętro-
wy (R/U Ratio) należy na całym, 
jednym piętrze „wyszukać” i pomie-
rzyć pomieszczenia wspólne. We-
dług BOMA są to: korytarze, (takie 
z których korzysta minimum dwóch 
najemców), wspólne kuchnie, po-
mieszczenia osób sprzątających 
(jeżeli służy tylko danemu piętru), 
piętrowe rozdzielnie elektryczne, 
palarnie (ale wyłącznie piętrowe 
- jeżeli jest jedna palarnia na bu-
dynek i mają do niej dostęp wszy-
scy najemcy to jest wtedy liczona 
do współczynnika budynkowego). 

WSZYSTKO
o współczynnikach 
powierzchni wspólnej 
add-on factor, Load Factor A, R/U Ratio, R/O Ratio 
Adrian Hołub

Przez 10 ostatnich lat pomierzyliśmy ponad 3,7 mln m2 powierzchni budynków różnymi nor-
mami i obserwujemy duży chaos w tej dziedzinie, który wynika często z niewiedzy w za-

kresie norm obmiarów powierzchni. Dotyczy to zarówno najemców jak i wynajmujących.
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Załóżmy teraz, że piętro ma łącznie 
2200m² powierzchni (pomieszcze-
nia najmu i pomieszczenie wspólne 
piętrowe) a same pomieszczenia 
wspólne piętrowe mają 200m². 
Z tego wynika, że powierzch-
nia najmu „netto” ta „dywanowa” 
ma 2000m². Sposób wyliczenia 
współczynnika piętrowego jest 
następujący:  (2000m² + 200m²) 
/ 2000m² = 1,1 albo można ina-
czej powiedzieć 10%. Czyli, je-
żeli ktoś na tym konkretnym pię-
trze (współczynniki piętrowe na 
różnych piętrach są / mogą być 
różne) wynajmie 500m² to trze-
ba mu doliczyć 10% czyli będzie 
płacił za 550m² plus jeszcze war-
tość współczynnika budynkowego 

—o tym w drugiej część artykułu. 
W BOMA wyliczenie 
współczynnika piętrowe-
go obliczamy według wzoru:

Współczynnik piętrowy(R/U Ratio)
=

suma piętra  (FSA + FAA+ UA)
suma UA

gdzie:
FSA – Floor Service Area (po-
wierzchnia serwisowa piętra)
FAA – Floor Amenity Area (po-
wierzchnia socjalna piętra)
UA – Usable Area (po-
wierzchnia użytkowa)

A czy wiesz drogi Czytelniku, że 
współczynnik piętrowy dla róż-

nych najemców tego samego piętra 
może być i często jest różny? Przy-
kładowo, z fragmentu korytarza 
korzysta tylko dwóch najemców 
a pozostałych czterech najemców 
tego piętra nie korzysta z tego ko-
rytarza. Jest to jeden z wielu przy-
padków, gdzie należy podejść do 
sytuacji indywidualnie. Wariantów 
zawsze jest dużo, zawsze trzeba 
opisać i wyliczyć sytuację zastaną 
dla danego budynku, skorygowa-
ną z zapisami w umowach najmu. 
Dlaczego może mieć to znaczenie? 
Przykładowo, ekipa pomiarowa 
mierząc powierzchnię zapisuje od 
razu przeznaczenie danych po-
mieszczeń i wydawałoby się, że 
niewielkie pomieszczenie „x” nale-

ży do osoby sprzątającej na piętrze  
(bo są w nim jakieś wiadra, mop, 
itp. i samo pomieszczenie nie było 
nawet zamknięte na klucz). Jednak 
w umowie najmu okazuje się, że 
to pomieszczenie jest magazynem 
(powierzchnią najmu) danej firmy. 
Ekipa pomiarowa robi błąd. Dla-
tego, zawsze przed wydrukowa-
niem całego raportu z pomiarów 

praktykujemy 
przesyłanie 

opracowania 
w wersji 

elektronicznej 

w celu 
sprawdzenia 

czy ekipa 
pomiarowa dobrze 

zakwalifikowała 
przeznaczenie 

pomieszczeń 
wspólnych 
piętrowych 

i budynkowych.
Jak pokazuje przykład wyżej nie 
zawsze jest to oczywiste, czasa-
mi nawet trudno znaleźć grani-
cę zewnętrzną danego najemcy. 
Ogólnie jest to jedyny błąd, któ-
ry przy opracowaniu może zrobić 
ekipa pomiarowa, ponieważ umo-
wy najmu (granice najmu) nie są 
nam udostępniane, dlatego kwe-
stie te zawsze trzeba sprawdzić.

Współczynnik 
budynkowy 
(R/O Ratio)

Aby wyliczyć współczynnik budyn-
kowy (R/O Ratio) należy na całym 
budynku (od pięter minusowych po 
ostatnią kondygnację) „wyszukać” 
i pomierzyć pomieszczenia wspól-
ne budynkowe. Według BOMA są 
to: korytarze w parterze w holu 
wejściowym, pomieszczenia osób 
sprzątających (jeżeli służą całemu 
budynkowi), budynkowe rozdziel-
nie elektryczne, palarnie (ale tylko 
te wspólne dla całego budynku), 
ogólnie wszystkie pomieszczenia 
techniczne budynkowe, pokój mat-
ki z dzieckiem, ostatnio pojawiają 
się nawet pomieszczenia chill out 
room. Załóżmy teraz, że budynek 
ma łącznie 20000m² powierzchni 
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(pomieszczenia najmu i pomiesz-
czenia wspólne piętrowe w całym 
budynku) a same pomieszczenia 
wspólne budynkowe mają 1000m².
Sposób wyliczenia współczynnika 
budynkowego (R/O Ratio) jest na-
stępujący:  (20000m² + 1000m²) / 
20000m² = 1,05 albo można ina-
czej powiedzieć 5%. Czyli, jeżeli 
ktoś na tym konkretnym piętrze co 
w poprzednim przykładzie wynaj-
mie 500m² to trzeba mu doliczyć 
10% (współczynnika piętrowego), 
co daje 550m² i jeszcze doliczyć 
5% współczynnika budynkowe-
go) czyli będzie płacił za 577,5m².
W normie BOMA współ-
czynnik budynkowy obli-
cza się na podstawie wzoru:

Współczynnik budynkowy
(R/O Ratio) 

=
PFA całego budynku

OA+ ALLOCATED AREA

gdzie:
PFA – Preliminary Floor Area (pier-
wotna powierzchnia kondygnacji)
OA – Ocupant Area (powierzch-
nia zajmowana przez najemców)
ALLOCATED AREA – powierzchnia 
przynależna piętrowa do najemców

Warto wskazać również, że: OA 
(powierzchnia zajmowana przez 
najemców) + Allocated Area (po-
wierzchnia przynależna piętro-
wa do najemców) = PFA (Pre-
liminary floor area - pierwotna 
powierzchnia kondygnacji).

Load Factor A

Aby wyliczyć Load Factor A – ilo-
czyn współczynnika piętrowego 
i budynkowego należy przemno-
żyć 1,10 (współczynnik piętrowy) 
i 1,05 (współczynnik budynko-
wy), co  daje 1,155. Czyli 500m² 
(powierzchnia najmu użytkowa) 
razy 1,155 = 577,50m². Albo ina-
czej licząc 500m² razy 1,10 = 
550m²  i potem 550m² razy 1,05 

= 577,50m². W BOMA do wyliczeń 
współczynników nie uwzględnia-
my MVP (są to pionowe przejścia 
techniczne i komunikacyjne: klatki 
schodowe, szachty powyżej 0,1m², 
szyby windowe). Nie uwzględnia-
my również dróg samochodowych 
w parkingach podziemnych czy 
też miejsc postojowych. Miejsca 
postojowe wynajmuje się na sztu-
ki i nie biorą one udziału w żad-
nych wyliczeniach. Magazyny na 
piętrach ujemnych również nie 
wchodzą do wyliczenia współ-
czynników - ich powierzchnię mie-
rzymy i wynajmujemy zazwyczaj 
po innej stawce ale płaconej za m².
Inne normy (Tegova, GIF, RICS) 
określają, jakie pomieszczenia, 
są wyłączone z opracowania, ale 
praktyka pokazuje, że nie stano-
wią one problemu, żeby z tych 
pomieszczeń nie skorzystać do 
wyliczenia „własnych, umownych” 
współczynników piętrowych i bu-
dynkowego. Należy tylko pamię-
tać, że trzeba to wszystko odpo-
wiednio ująć w umowach najmu. 



49
poprowadzonych

autorskich szkoleń

78
partnerów polskich

i międzynarodowych

3,7 mln m2

pomierzonych 
powierzchni

54
autorskie
publikacje

3400
zrealizowanych

projektów

85
otrzymanych

referencji

1200
przeszkolonych 

osób

∞
korzyści dla

nieruchomośći

www.academy.geodetic.co
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Metryczka operatu

Najważniejszą kwestią jest to, żeby 
każda strona całego opracowania 
(tytułowa, tabelaryczne zestawie-
nie powierzchni, sprawozdanie oraz 
wszystkie rzuty) zawierała prak-
tycznie wszystkie dane, które wy-
punktowałem poniżej. Jest to waż-
ne, bo przeważnie te opracowania 
są wypinane z operatu i same rzu-
ty „przemieszczają się” pomiędzy 
różnymi osobami, firmami i nieko-
niecznie trafiają z powrotem do 
teczek, z których zostały wyjęte. 
Metryczka, czyli dane podstawo-
we o operacie powinny zawierać:
• adres budynku (miej-

scowość, ulica, numer)
• nazwę budynku (jeżeli posiada)
• piętro budynku
• nazwę najemcy / najem-

ców (jeżeli jest wykonywa-
ny pomiar fragmentaryczny)

• pełną nazwę normy, któ-
rą wykonano opracowanie

• opis modyfikacji nor-
my (o ile wystąpiły)

• datę pomiaru i opracowania
• dane wykonawcy (dane firmo-

we: nazwa firmy, adres, telefon, 
e-mail, kto pomierzył, kto opra-
cował, kto sprawdził). Może być 
przydatne, gdy ktoś trzeci bę-
dzie pracował na operacie i bę-
dzie miał jakieś pytania. Skra-
ca to łańcuszek pośredników 
i przyspiesza uzyskanie często 
pilnie potrzebnych informacji)

• dane zlecającego - dane firmo-
we: nazwa firmy, adres, telefon, 
e-mail, kto dowodził zleceniem

• numerację – dobrze, żeby 
cały operat był ponume-
rowany w sposób „ Stro-
na 1 z 35”, wtedy wiemy 
czy brakuje nam jakiś stron.

Raport z pomiaru 
powierzchni

Sam raport z pomiaru po-
wierzchni w przypadku, gdy 
mierzymy cały budynek lub 
cały portfel budynków jednego 
właściciela powinien zawierać:
• stronę tytułową – nazwa i adres 

obiektu, dane zamawiającego, 
dane wykonawcy, normę we-

dług której był mierzony obiekt
• sprawozdanie techniczne - 

w skład, którego powinny 
wchodzić następujące elemen-
ty: opis normy pomiaru; opis 
modyfikacji; opis niepomierzo-
nych pomieszczeń i dlaczego 
ich nie pomierzono a także spo-
sób ich opracowania na rzucie; 
wykorzystany sprzęt pomiaro-
wy; krótki opis technologii po-
miaru; informacje czy budynek 
był cały mierzony od nowa czy 
tylko robiona była aktualiza-
cja istniejących rzutów - cze-
go, ja osobiście nie polecam.

• tabelaryczne zestawienie 
powierzchni – zakres zwy-
kle dostosowywany jest do 
potrzeb zlecającego pomiar

• dane powierzchniowe – w ra-
mach tych danych muszą 
być powierzchnie  poszcze-
gólnych pomieszczeń oraz 
suma powierzchni dla najem-
cy, dla piętra, dla budynku.

• rzuty pięter / najemców – tu 
warto aby dany właściciel cały 
portfel nieruchomości miał 
opracowany według jedne-

CO POWINEN ZAWIERAĆ
raport z pomiarów 
powierzchni 
Elementy składowe operatu
Adrian Hołub

Kilka razy zdarzyło mi się, że przychodziły do mnie firmy z branży nieruchomości i prosiły 
mnie, abym rozszyfrował na podstawie pokazanych rzutów (tylko wersja papierowa), jaką 

normą jest wykonany pomiar. Sytuacja taka w różnych wariantach pojawiała się kilka razy. Tyl-
ko raz byłem w stanie wydedukować, co to za norma. W pozostałych przypadkach były to albo 
opracowania łączące różne normy, lub zawierające modyfikacje - wewnętrzne ustalenia pomia-
ru powierzchni między stronami i nie byłem w stanie dokładnie określić zasad pomiaru tej po-
wierzchni. Być może były tam błędy w opracowaniu, które uniemożliwiały rozpoznanie normy.
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go standardu. Często w tym 
zakresie opracowanie rozróż-
niane jest pomiędzy zlecenio-
dawcami na bardzo drobne 
szczegóły. Chodzi tu o wizu-
alne przedstawienie poszcze-
gólnych elementów (np.: jedni 
wymiarowanie chcą na żółto, 
inni na niebiesko; jedni chcą 
wymiarowanie a inni nie, itp.). 
Standardowo, jednak w ra-
mach opracowania rysunko-
wego powinny się znaleźć:
• numer pomieszcze-

nia (normy polskie) lub 
grupy pomieszczeń 
(normy zagraniczne)

• funkcje / przeznaczenie po-
mieszczeń – niezbędne do 
prawidłowego oznaczenia 
pomieszczeń przy wyko-
nywaniu pomiarów. Jest 
to bardzo ważne przy kon-
troli poprawności wylicze-
nia współczynników pię-
trowych i budynkowego.

• podstawowe elementy ar-
chitektury - ściany, słupy, 
drzwi, szachty, WC – przy 
BOMA możemy pomie-
rzyć pomieszczenia jed-
nego najemcy, jako jedną 
powierzchnię jeden zbiór

• dane powierzchniowe – 
w ramach tych danych 
muszą być powierzch-
nie  poszczególnych po-
mieszczeń oraz suma po-
wierzchni dla najemcy, 
dla piętra, dla budynku.

• dane geolokalizacyjne 
(znak północy, nazwy 
ulic, pokazanie schema-
tyczne lokalizacji najemcy 
na rzucie całego piętra)

• skala (opcjonalnie)  - naj-
lepiej przedstawić ją za-
równo w formie opisowej 
(np.: 1:100) oraz w formie 
podziałki liniowej. Ta dru-
ga jest bardzo przydatna 
(a niestety często pomijana) 
w przypadku, gdy rysunek 
jest drukowany na innym 
formacie papieru lub w in-

nej skali a przed drukiem 
nie została zmieniona skala 
opisowa. Wtedy podziałka 
liniowa łatwo odzwierciedla 
skalę rysunku. Można ją co 
prawda pominąć w przy-
padku, gdy jest wymiaro-
wanie. Jednak wyłączenie 
w programie typu CAD 
warstwy z wymiarowaniem 
zajmuje 3 sekundy, a potem 
dochodzenie (po np.: szero-
kości drzwi, czy korytarzy) 
zajmuje co najmniej kilka-
naście minut i opatrzone 
może być błędem. Skala 
przy pomiarach powierzch-
ni nie za dobra - rysunek 
(wydruk) z pomiarem po-
wierzchni służy tylko, jako 
załączniki do umowy i do-
brze, aby on był w formacie 
A3. Co innego natomiast, 
w przypadku inwentary-
zacji architektonicznych, 
tutaj skala jest obowiąz-
kowa a sam wydruk po-
winien „trzymać” skalę.

• informacje dodatkowe – 
wszelkie dodatkowe in-
formacje, które mogą uła-
twić czytanie rysunku lub 
ewentualne odchylenia od 
standardów opracowania. 
Do przykładowych zapi-
sów można zaliczyć np.:  
„ściany zewnętrzne wkre-
ślono orientacyjnie” lub                     
„granice (oś ściany) mię-
dzy najemcami ze względu 
braku możliwości wejścia 
do sąsiedniego najemcy 
wkreślono z projektu” lub 
„pomiar w ramach ozna-
czonych kolorem pomiesz-
czeń został opracowany 
na podstawie pomiaru, 
pozostałe pomieszczenia 
wrysowano z rzutów archi-
walnych od zamawiającego”

• certyfikaty dokładnościo-
we instrumentów pomiaro-
wych i kopie uprawnień za-
wodowych - opcjonalnie.

Forma przekazania:

• wersja papierowa – my w stan-
dardzie mamy przekazywanie 
2 lub 3 komplety opracowań

• wersja elektroniczna - płyty 
CD/DVD, do każdej wersji pa-
pierowej. Na płytach wszystko 
jest zapisywane w formacie 
pdf oraz w programach edyto-
walnych (word, exel, program 
typu CAD). Ważne jest rów-
nież (a może przede wszyst-
kim), żeby rysunki wykonane 
w programie typu CAD były 
w sposób poukładany i żeby 
poszczególne elementy ry-
sunku były na odpowiednich 
warstwach. Zdarzało nam się 
otrzymywać rysunki, gdzie 
na warstwie dotyczącej opi-
sów powierzchni znajdowały 
się linie oznaczające ściany. 

Powyższe informacje są nie tylko 
ważne dla zlecającego pomiar, ale 
również chronią samego wykonaw-
cę. Raz mieliśmy pomiar powierzch-
ni, gdzie dosłownie w ciągu nawet 
kilkunastu minut po naszych po-
miarach burzone były całe ściany 
działowe, wtedy nie tylko pisaliśmy 
dzień pomiaru, ale godzinę i mi-
nutę jak również robiliśmy zdjęcia 
mierzonych pomieszczeń – właś-
ciciel obiektu niestety zbyt wcześ-
nie zlecił rozpoczęcie pomiarów. 
Ponadto, wielokrotnie, na danym 
rzucie wykonujemy w ciągu kolej-
nych lat nowe pomiary wynikające 
ze zmiany najemcy, remontów biur. 
Ważne, aby na takich rzutach, pi-
sać kolejne dodatkowe daty pomia-
rów wraz z krótką informacją, które 
pomieszczenie/a były zmieniane 
a same zmiany w programie typu 
CAD, powinny być na osobnych ry-
sunkach, poniżej rysunku pierwot-
nego. Chroni to przed błędami, któ-
re mogą mieć miejsce w przypadku 
pracy na opracowaniach starszych 
od aktualnie obowiązujących na 
obiekcie, dodatkowo wszystko 
wtedy mamy w jednym miejscu.
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PN-ISO 9836:1997 
- właściwości 

użytkowe 
w budownictwie, 

określanie 
i obliczanie 

wskaźników 
powierzchniowych 

i kubaturowych

• norma weszła w życie w dniu 
1 stycznia 1998 roku. Wyni-
kało to z wejścia w życie Usta-
wy z dnia 3 kwietnia 1993 r. 
(Dz. U. nr 55 poz. 251) o nor-
malizacji, która znosiła obli-
gatoryjność polskich norm.

• od 29 kwietnia 2012 r. sta-
ła się normą obligatoryjną do 
stosowania w budownictwie. 
Obowiązek jej stosowania 
wprowadzony został na pod-
stawie przepisów rozporzą-
dzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej w sprawie szczegóło-
wego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2012 
r. poz. 462). Rozporządze-
nie te wycofuje jednocześnie 
normę PN-70B-02365, ulu-
bioną przez deweloperów.

• norma określa sposób 

mierzenia: powierzch-
ni zabudowy, powierzchni 
całkowitej, powierzchni we-
wnętrznej, powierzchni net-
to, powierzchni konstruk-
cji, powierzchni użytkowej 
(podstawowej i pomocniczej)

• każde pomieszczenie mierzo-
ne jest niezależnie; wyliczana 
jest powierzchnia dla każde-
go pomieszczenia z osobna

• mierzy się w świetle wy-
prawionych ścian (tyn-
ki, glazura, okładziny, itp.)

• pomiar wykonuje się po 
podłodze (z pominię-
ciem cokołów, listew, itp.)

• wykonuje się redukcję po-
wierzchni ze względu na wy-
sokość pomieszczeń (osobiście 
polecam graniczne wartości 
jako 140 i 220cm, a jak mierzymy 
dla banku to 190cm wysokości)

• rozróżnia się powierzchnię 
ze względu na sposób za-
mknięcia (całkowite zamknię-
te, odkryte jedna ściana, od-
kryte całkowicie, np. tarasy)

• pomiar wykonuje się 
z dokładnością do 1cm

• pola powierzchni wyrażane są 
w m², z dokładnością 0,01m²

• wnęki przeznaczone na grzej-
niki c.o. usytuowane zarówno 
w ścianach zewnętrznych jak 
i wewnętrznych nie są wlicza-
ne do powierzchni użytkowej

• przejścia  drzwiowe  nie  
są wliczane  do  po-
wierzchni użytkowej.

PN-ISO 9836:1997 
- powierzchnia 

kondygnacji netto

Powierzchnię kondyg-
nacji netto dzieli się na:
• powierzchnię użytkową  - jest 

to część powierzchni kondyg-
nacji netto, która odpowiada 
celom i przeznaczeniu budyn-
ku. Jest ona określana indywi-
dualnie dla każdej kondygna-
cji, dzieli się na powierzchnię 
użytkową podstawową i po-
mocniczą, nie wliczamy przejść 
drzwiowych i wnęk okiennych

• powierzchnię usługową - jest 
to część powierzchni kondyg-
nacji netto, która jest prze-
znaczona na usytuowanie 
instalacji i urządzeń technicz-
nych, takich jak: instalacje ka-
nalizacyjne, instalacje wodne, 
instalacje grzewcze, gazowe, 
wentylacja, telefoniczne, roz-
dzielnie, kominy, kanały, itp.

• powierzchnię ruchu - jest także 
częścią powierzchni netto, któ-
ra jest przeznaczona dla ruchu 
wewnątrz budynku, np.: klatki 
schodowe, korytarze i pocze-

PN-ISO 9836:1997
norma pomiaru powierzchni 
Krótko i rzeczowo
Adrian Hołub

Jest to norma obowiązująca przy wszystkich nowych projektach budowlanych, służących do 
pozwolenia na budowę. Jest to jedyna norma obecnie obowiązująca w Polsce. Z normy tej ko-

rzysta Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Norma ta stanowi podstawę przy inwentaryza-
cjach architektoniczno – budowlanych. Warto, więc zapoznać się ze szczegółami tego standardu. 
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kalnie, wewnętrzne rampy i po-
chylnie, balkony ewakuacyjne, 
powierzchnię szybów dźwigo-
wych oraz powierzchnie zajęte 
przez urządzenia wbudowa-
ne, które są przeznaczone do 
ruchu ogólnie dostępnego na 
każdej kondygnacji oddzielnie.

PN-ISO 9836:1997  
powierzchnia 

użytkowa 
podstawowa 

a pomocnicza

• powierzchnia użytkowa po-
mocnicza to ta część po-
wierzchni użytkowej przezna-
czona do zaspokajania funkcji 
pomocniczych, które wynika-
ją z funkcji budynku oraz nie 
wchodzą w zakres potrzeb 
podstawowych. Do tego typu 
powierzchni można zaklasyfi-
kować np. toalety, kuchnie, po-
mieszczenia administracyjne. 

• do tego typu powierzchni na-
leży zawsze wliczyć  balko-
ny, loggie, tarasy (mierzone 
są do balustrad/ barierek).

Na rzutach mieszkań nie warto 
„rozdrabniać się” na powierzchnię 
pomocniczą i podstawową, ale ko-

niczne jest podanie powierzchni 
ze względu na stopień przykrycia.

PN-ISO 9836:1997  
powierzchnia ze 

względu na stopień 
przykrycia

Jest rozdzielana na po-
wierzchnie kondygnacji, które: 
• są zamknięte i przykry-

te ze wszystkich stron
• nie są zamknięte ze wszystkich 

stron do ich pełnej wysokości 
i które są przykryte, np. loggie

• są ograniczone elementami 
budowlanymi, takimi jak ba-
lustrady, poręcze, itp., lecz 
nie są przykryte, np. balko-
ny, tarasy – i zawsze te ele-
menty stanowią powierzch-
nię użytkową pomocniczą.

PN-ISO 9836:1997  
powierzchnia 

konstrukcji

• Powierzchnia konstrukcji jest 
częścią powierzchni całkowi-
tej kondygnacji (na rzucie po-
ziomym na poziomie podłogi) 
i jest to powierzchnia utworzo-
na przez elementy zamykające, 
takie jak ściany zewnętrzne 
i wewnętrzne, powierzchnie 
słupów, pionów wentylacyj-
nych, kominów, ścian działo-
wych, itp., a także powierzchnie 
przez które nie można przejść. 

PN-ISO 9836:1997   
powierzchnia 

całkowita

• Powierzchnia całkowita według 
normy jest sumą powierzch-
ni netto (suma powierzchni 
użytkowej, powierzchni ru-

chu, powierzchni usługowej) 
oraz powierzchni konstrukcji.

• W przypadku każdej po-
wierzchni omówionej w nor-
mie PN-ISO należy rozróżnić 
powierzchnię ze względu na 
stopień zamknięcia ścian, a tak-
że pokrycia pomieszczenia.      

Warto wspomnieć, że w domach 
jednorodzinnych powierzchnia 
użytkowa odpowiada powierzch-
ni całkowitej. Czyli schody w ca-
łym swym rzucie wchodzą do po-
wierzchni użytkowej. Rozszerzyć to 
można analogicznie na biura, gdzie 
mamy jednego najemcę, czy miesz-
kania dwupoziomowe – opisane 
wszystko na stronie 28 normy. Na-
tomiast na stronie 31 normy jest po 
części zaprzeczenie tego, bo napi-
sane jest, że schody w mieszkaniu 
dwupoziomowym zaliczamy do 
powierzchni użytkowej. Na dolnym 
poziomie mierzy się niejako po-
wierzchnię pod schodami uwzględ-
niając skosy, a na górnej kondyg-
nacji powierzchnię ograniczoną 
balustradą. Ten sposób rozumowa-
nia ma według mnie błędy i niedo-
ciągnięcia. Jeżeli zaczynamy poko-
nywać pierwsze stopnie schodów 
z poziomu zero to powierzchni pod 
schodami zazwyczaj w ogóle nie ma 
(wylany beton do samej podłogi) to 
nagle pojawi się nam pustka w po-
wierzchni całkowitej. Jak mierzę 
powierzchnię schodów w mieszka-
niu dwupoziomowym, domu jed-
norodzinnym, wielkopoziomowym 
lokalu biurowym, gdzie schody 
służą wyłącznie jednemu najem-
cy? Mierzę powierzchnię użytko-
wą według PN-ISO 9836:1997 
stosuję zasadę ze strony 28 czyli 
cały rzut schodów (całą tą płasz-
czyzną traktuję, jako powierzchnię 
użytkową), jeżeli nie ma wyraź-
nych ścian oddzielających schody 
od reszty kondygnacji - przyjmuję 
rzut otworu w stropie, który słu-
ży do zainstalowania schodów.
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Powierzchnia 
użytkowa budynku 

lub jego części

Art. 1a. pkt 5) powierzchnia 
użytkowa budynku lub jego czę-
ści – powierzchnia mierzona po 
wewnętrznej długości ścian na 
wszystkich kondygnacjach, z wy-
jątkiem powierzchni klatek scho-
dowych oraz szybów dźwigowych; 
za kondygnację uważa się rów-
nież garaże podziemne, piwnice, 
sutereny i poddasza użytkowe;  
Komentarz: problem jest tylko 
z kondygnacją, klatką schodową, 
szybem dźwigowym, garażem pod-
ziemnym i z poddaszem użytkowym 
i nieużytkowym, ponieważ pojęcia 
te nie są zdefiniowane w polskim 
prawie (Prawo budowlane czy 
w inne ustawy i rozporządzenia). 
Weźmy pod uwagę poddasze użyt-
kowe i nieużytkowe. Dla mnie, jako 
geodety mierzącego te powierzch-
nie stosuję  takie zasady:  kondyg-
nacja (poddasze) nieużytkowe to 
taka kondygnacja, która ma „cienką 
podłogę”, po której niebezpiecznie 
jest chodzić. Jest to też kondyg-
nacja, do której można wejść tylko 
po drabince (nie ma stałych scho-
dów). Wysokości nie mają tu zna-
czenia, bo i tak wchodzą redukcje 
powierzchni ze względu na wyso-
kość (granicami są 140 i 220cm). 
Kolejną zasadą mniejszego kalibru 

jest to czy kondygnacja ma światło, 
ogrzewanie, wodę czy np.: okna. 
Ekipa pomiarowa bierze wypad-
kową dwóch pierwszych składni-
ków i określa, czy jest to poddasze 
użytkowe czy nieużytkowe. Po 
latach, gdy przeszukałem wyroki 
sądów znalazłem potwierdzenie 
stosowanych przeze mnie zasad:

Wyrok WSA 
z 22/06/2005 sygn. 

II SA/Wa 916/05

„Naturalne wydaje się sięgnięcie 
w pierwszej kolejności do ustawy 
Prawo Budowlane oraz przepisów 
wykonawczych, zwłaszcza do roz-
porządzenia w sprawie warunków 
technicznych jakimi powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie. 
Stąd definicja kondygnacji, wpro-
wadzona przez §3 pkt 16 rozporzą-
dzenia, jest w tym przypadku wią-
żąca; kładzie ona nacisk na to, iż aby 
poddasze mogło zostać uznane za 
samodzielną kondygnację budynku, 
musi ono być przeznaczone na po-
byt ludzi” – kontrowersyjne, o ile 
nie bzdura – brakuje drugiej części 
definicji kondygnacji, gdzie kondyg-
nacją może być piętro techniczne 
o wysokości średniej większej niż 
2m, a może to być też piętro maga-
zynowe – to też kontrowersyjne.

Wyrok NSA 
z 12/08/2014r sygn. 

II FSK 1715/12

• NSA odrzucił rozumowanie 
kondygnacji zgodnie z §3 pkt 
16 rozporządzenia i dał znacze-
nie słownikowe. Skoro usta-
wa nie podaje definicji „kon-
dygnacji” to musimy ją wziąć 
z definicji w języku polskim, 
czyli wszystkie kondygnacje

• aby istniało poddasze użytkowe 
to musi być „konieczność ist-
nienia ciągu komunikacyjne-
go, który pozwala na dostęp do 
tak rozumowanej powierzch-
ni na każdej kondygnacji, 
w celu możliwości korzystania 
z niej” – brawo ktoś mądry.

Za poddasze płacimy podatek na-
wet jak jest: nieocieplone, nie ma 
podciągniętych przyłączy czy me-
diów, jest nie wykończone – inter-
pretacja indywidualna przepisów 
prawa podatkowego Prezydenta 
Miasta Krakowa z dnia 9/12/2013 
(PD- 01.3120.8 .19.2013.GK ).

Widzisz drogi Czytelniku, ile prob-
lemów i ile wyroków trzeba prze-
śledzić, aby określić czy coś jest czy 
nie jest poddaszem użytkowym. 
Z każdym wymienionym elemen-
tem nie wchodzącym do podatku 
od nieruchomości jest podobnie.

USTAWA O PODATKACH
i opłatach lokalnych 
Powierzchnia użytkowa do celów podatkowych
Adrian Hołub

Każdy budynek, każda powierzchnia wewnątrz budynku powinna być pomierzona zgod-
nie z Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych i wartość ta powinna być zgłoszona do 

urzędu gminy / dzielnicy. Poniżej zamieszczam wyciąg najważniejszych artykułów z Ustawy.
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Jakie powierzchnie 
podlegają 

opodatkowaniu?

• Art. 2. pkt 1) Opodat-
kowaniu podatkiem od 
nieruchomości podle-
gają następujące nierucho-
mości lub obiekty budowlane: 

1) grunty; 
2) budynki lub ich części; 
3) budowle lub ich części związane 
z prowadzeniem działalności go-
spodarczej. 

• Art. 4. pkt 1) … dla budyn-
ków lub ich części – po-
wierzchnia użytkowa; …

• Art. 4. pkt 2) Powierzchnię 
pomieszczeń lub ich czę-
ści oraz część kondygnacji 
o wysokości w świetle od 
1,40 m do 2,20 m zalicza 
się do powierzchni użyt-
kowej budynku w 50%, 
a jeżeli wysokość jest 
mniejsza niż 1,40 m po-
wierzchnię tę pomija się. 

Ustawa o podatkach i opłatach lo-
kalnych z dnia  12 stycznia 1991r
• pomiar wykonujemy w świetle 

wyprawionych ścian
• pomiar wykonywany na pozio-

mie podłogi
• Nie płacimy podatku za:

• klatki schodowe
• szachty bez podłóg
• strychy nieużytkowe (prob-

lematyczne nie ma definicji 
w Prawie budowlanym lub 
innych aktach prawnych)

• ściany wyprawione
• powierzchnie o wysoko-

ści poniżej 1,40m a mię-
dzy 1,40 a 2,20 w 50%

Komentarz: mierzymy na poziomie 
podłogi - a co z listwami, cokołami, 
czy je się pomija? Według Polskiego 
Komitetu Normalizacyjnego, jeżeli 
wysokość cokołu jest wyższa niż 
dwukrotna wysokość stopnia scho-
dów (30cm) to mierzymy już do dol-
nego elementu tego „nie cokołu”). 

Powierzchnia do podatku odlicza 
wszelkie ściany, ścianki działowe 
(k-g, profile aluminiowe), wszelkie 
obudowy ścian (nie muszą one być 
do ich pełnej wysokości jak w nie-
mieckim GIF-ie). Odlicza obudowy 
toalet, a ściany zewnętrzne przy 
elewacji osłonowej mierzy się do 
początku profili aluminiowych lub 
do przedłużenia widocznych ścian 
lub nadproży - jeżeli są w jednej 
linii. Mowa tu ogólnie o wnękach 
okiennych, które nie wchodzą do 
podatku od nieruchomości (w nor-
mie PN-ISO 9836:1997 stanowią 
one powierzchnie konstrukcji).

Różnica między 
powierzchnią 

piętra brutto (stan 
surowy zamknięty, 
taka powierzchnia 

najmu brutto 
z normy  BOMA) 

względem 
powierzchni do 
celów podatku 

od nieruchomości 
dla piętra 

urządzonego 
da nam różnicę      

ok. 7%.
Dlatego należy mierzyć powierzch-
nię do podatku po wprowadze-
niu się wszystkich najemców.

Zapominany 
podatek od budowli

Ustawa o podatkach i opła-
tach lokalnych z dnia  12 stycz-
nia 1991r podatek od budowli:
Art. 4. pkt. 1.3) dla budowli lub 
ich części związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej, 
z zastrzeżeniem ust. 4—6 — war-
tość, o której mowa w przepisach 
o podatkach dochodowych, usta-
lona na dzień 1 stycznia roku po-
datkowego, stanowiąca podstawę 
obliczania amortyzacji w tym roku, 
niepomniejszona o odpisy amor-
tyzacyjne, a w przypadku budow-
li całkowicie zamortyzowanych 
— ich wartość z dnia 1 stycznia 
roku, w którym dokonano ostat-
niego odpisu amortyzacyjnego.
Za budowle przyjmuje się:
• drogi, chodniki
• place utwardzone
• oświetlenie, instalacje naziem-

ne, podziemne
• ogrodzenia
• i inne.
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Czy płacić 
podatki za części 

komunikacyjne 
garażu?

Niedawno, jedna z renomowanych 
warszawskich firm architekto-
nicznych konsultowała się ze mną 
w sprawie wyliczania powierzchni 
garażowej do podatku. Sugestia 
firmy była taka, że Ustawa o po-
datkach i opłatach lokalnych mówi 
tylko o powierzchni użytkowej, co 
może sugerować, że powierzchnia 
ruchu (np.: korytarze) nie powinna 
być wliczana do opodatkowanej 
powierzchni. Jest to zdecydowanie 
błędne myślenie. Podatki płacimy 
za całą powierzchnię wewnątrz bu-
dynku, mierzoną do wykończonych 
elementów. Podatku nie zapłacimy 
jedynie za: klatki schodowe (bez 
korytarzy), szachty, szyby windo-
we, powierzchnię zajętą przez ścia-
ny w tym ściany działowe. Stan-
dardem w Polsce jest, że za garaże 
podziemne (zarówno miejsca po-
stojowe jak i części komunikacyjne) 

płaci się podatki od nieruchomości 
(powierzchnia użytkowa razy cena 
za 1m²). Należy jednak zaznaczyć, 
że inaczej powierzchnia użytkowa 
jest definiowania w Ustawie o po-
datkach i opłatach lokalnych a ina-
czej jest definiowana powierzchnia 
użytkowa w PN-ISO 9836:1997. 
Mamy tu rozbieżność i konflikt, 
co ma przełożenie na praktykę. 

A czy płacić podatki 
za parking na dachu?

Inny problem, z jakim się niedawno 
spotkałem miał jeden z najwięk-
szych zarządców galerii handlo-
wych w Polsce. Inwestor w tym 
przypadku nie wiedział czy w ogó-
le ma płacić podatek za garaż na 
dachu (miejsca postojowe na da-
chu). Takie przypadki mają zazwy-
czaj miejsce w budynkach galerii 
handlowych a dokładnie w budo-
wanych obok garażach wielopo-
ziomowych, gdzie na dachu lokuje 
się parkingi samochodowe. Prze-
strzeń na dachu charakteryzuje 

się brakiem ścian – często jest tam 
jedynie murek o wys. np.: 1,2m.

Za powierzchnię 
na dachu, 
na którym 

jest parking 
samochodowy nie 

płacimy podatku 
niezależnie od 
tego co na niej 

organizujemy 
(parking, stoliki dla 

restauracji).
Wskazują na to wszystkie anali-
zowane interpretacje podatkowe. 
W rozumieniu Ustawy Prawa Bu-

NIE LUBISZ PŁACIĆ
podatków od garaży 
wielopoziomowych? 
Czy płacić za miejsca postojowe na dachu?
Czy płacić za cały garaż wielopoziomowy?
Adrian Hołub

Nikt nie lub płacić podatków. Oczywistym jest, że stawka podatku od nieruchomości rośnie 
corocznie. A w przypadku, gdy obiekt jest budowlą stawka podatku zawsze maleje (2% 

od malejącej zamortyzowanej wartości, obliczonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy mająt-
kowego). W związku z tym, czy budując nowe galerie z „budowlami - garażami wielopoziomo-
wymi” można sprytnie wykorzystać luki w prawie?  Uczulam jednak, że tu trzeba się mądrze 
przygotować od etapu samego projektu poprzez pozwolenie na budowę, poprzez odbiory bu-
dowlane aż do odpowiednich zapisów w pierwszym zeznaniu podatkowym od nieruchomości. 
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dowlanego, jako budynek należy 
rozumieć obiekt budowlany na 
stałe związany z gruntem wy-
dzielony z przestrzeni za pomo-
cą przegród budowlanych oraz 
posiadający fundamenty i dach. 
W omawianej sytuacji płacimy 
podatek od nieruchomości jak za 
budynek. Można by doszukiwać 
się konieczności płacenia za garaż 
na dachu w innych przepisach – tj.  
w Ustawie o podatkach i opłatach 
lokalnych.  Jednak w myśl art. 4 
ust. 1 pkt 3 Ustawy dach budynku 
jest stropem niższej kondygnacji, 
więc ten tok myślenia jest błędny.

A czy można 
mieć parking 

wielopoziomowy 
naziemny i nie 

płacić podatku od 
powierzchni tylko 

jak za budowlę?

Tak, jest to jak najbardziej możliwe. 

Wystarczy pomyśleć o tym na eta-
pie projektu budowlanego i zapro-
jektować garaż tak, żeby nie miał 
przegród pionowych. Zamiast ścian  
należy przewidzieć stalowe barier-
ki i/lub balustrady ochronne do 
wysokości ok 1,2-1,4metra. W tym 
przypadku obiekt nie ma ścian i nie 
możemy mówić o budynku. A sko-
ro nie mówimy o budynku to nie 
możemy od tej powierzchni liczyć 
podatku. Nawet, jeżeli powsta-
nie na małych fragmentach ściana 
(np. musi oddzielić przylegające do 
siebie budynki, co może wynikać 
z przepisów przeciwpożarowych) 
to i tak nasz obiekt będzie dalej 
budowlą a nie budynkiem. A może 
jednak nie, bo jest na stale wy-
dzielony z otoczenia? Na powyż-
szy tok rozumowania jest nastę-
pujące orzecznictwo: NSA z dnia 
12 kwietnia 2011r. sygn. Akt II 
FSK 2014/09, wyrok WSA w Ol-
sztynie z dnia 18 września 2008r. 
sygn. akt I SA/OI 294/08, wyrok 
WSA w Gliwicach z dnia 4 marca 
2009r. sygn. akt I SA/GI 885/08, 
wyrok WSA w Poznaniu z dnia 

17 września 2009r. sygn. akt III 
SA/Po 46/09, wyrok WSA w Kra-
kowie z dnia 7 stycznia 2010r. 
sygn. akt I SA/Kr 1598/09, wyrok 
NSA z dnia 12 kwietnia 2011r.  II 
FSK 2014/09, wyrok WSA w Gli-
wicach z dnia 7 luty 2012r. I SA/
GL 604/11, wyrok WSA w Kiel-
cach z dnia 24 maja 2012r I SA/Ke 
172/12, wyrok WSA w Warszawie 
z dnia 12 marca 2014r sygn. akt 
VIII SA/Wa 961/13. Bardzo ważne 
jest jednak, aby w pozwoleniu na 
budowę i podczas odbiorów uży-
wać słowa „budowla”. Powyższy 
akapit dotyczy interpretacji z Po-
znania z dnia 07 października 2013 
r. Dotyczyła ona parkingu wielopo-
ziomowego zlokalizowanego nad 
torami kolejowymi, połączonego 
przejściami i schodami z budynka-
mi dworca. Każdy z tych budynków 
/ budowli może być samodzielny 
architektonicznie. W tej sytua-
cji udało się uzyskać inwestorowi 
korzystną dla niego interpretację!
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Studium przypadku

Ciekawe jest, jak podszedłby aparat 
urzędnicy do następujących sytuacji.

1. Budynek 24 kondygnacje. Par-
kingi zlokalizowane na piętrach 
2,3,4. Dojazd na te piętra jest 
obsługiwany windą samocho-
dową (zwracam uwagę, że za 
widny się nie płaci podatku).  
Budynek na piętrach 2,3,4 
nie mają ścian tylko balustra-
dy, poręcze. W pozwoleniu 
na budowę raczej nie uzyska-
my sytuacji że wnioskujemy 
o dwa piętra budynku po-
tem 3 piętra budowli a potem 
kilkanaście pięter budynku.

2. Garaż np.: Galerii Mokotów 
w Warszawie zamiast barierek 
ma ścianę (na wysokość ok. 1 
metra) i na niej zamontowa-
ną poręcz. Pytanie - czy tą są 
już przegrody budowlane i czy 
spełnia to funkcję wydzielenia 
obiektu z przestrzeni? Wy-
rok WSA z Kielc z 24 maja 
2012 podkreślił, że wysokość 
przegrody ma znaczenie. We-
dług sądu znaczenie ma też 
to, czy ściany są ze wszyst-
kich stron budynku/budowli.

Bardzo ważne odnośnie płacenia 
podatków jest, w jakiej postaci 
złożymy dokumentację do pozwo-
lenia na budowę. Jeżeli w pozwo-
leniu na budowę parking zostanie 
wymieniony, jako pomieszczenia 
należące do całego kompleksu ga-
lerii handlowej, to wtedy musimy 
płacić podatek za każdy m² parkin-
gu i dróg w nim wydzielonych. Po-
dobnie przy odbiorze PINB. Jeżeli 

w tym czasie znajdzie się zapis „bu-
dynek parkingu” to nic nie poradzi-
my - poruszył to sąd w swoim wy-
roku WSA w Warszawie VIII SA/
Wa 961/13 z dnia 12 marca 2014r.

Aparat urzędnicy VS 
Inwestor – przykład 

demonstracji sił

Z dużej liczby przeanalizowanych 
przeze mnie wyroków o interpre-
tację podatkową w omawianej 
sprawie najciekawszy i najbar-
dziej waleczny wydał mi się wy-
rok WSA w Warszawie z dnia 12 
marca 2014r VIII SA/Wa 961/13.
Kwestia dotyczy parkingu wie-
lopoziomowego na poziomie -1 
(pod galerią handlową) oraz do-
tyczy garażu wielopoziomowego 
(parkingu). Wnioskodawca chciał 
płacić podatek jak za budowlę. 
Swój sposób myślenia uzasad-
niał następująco (poniżej cytaty):
• „Parking jest otwarty nie po-

siada przegród budowlanych, 
nie jest wydzielony  z oto-
czenia zewnętrznego za po-
mocą przegród ze wszystkich 
stron – od strony zachodniej, 
północnej i południowej po-
siada otwartą przestrzeń”

• „Cały garaż (parking) wielopo-
ziomowy został wybudowany 
jako przestrzeń otwarta, bez 
ścian zewnętrznych, posiada 
on jedynie bariery, zabezpie-
czające samochody przez wy-
padnięciem, ma niezadaszo-
ny ostatni poziom, na którym 
parkują samochody osobowe. 
A zatem, garaż ten nie posiada 
dachu i fundamentów, a także 
wyodrębnionych pomieszczeń”

• „Elementy płyt fundamento-
wych znajdują się wyłącznie 
pod pomieszczeniami budyn-
ku centrum handlowego usy-
tuowanymi na kondygnacji 
najniższej, które to pomiesz-
czenia ujęte są w podstawie 
opodatkowania podatkiem od 
nieruchomości (pomieszczenia 

ochrony, magazynów, ramp…”
• „Otwarty garaż wielopoziomo-

wy … niemniej (w rozumieniu 
przepisów o klasyfikacji środ-
ków trwałych) jest osobnym 
środkiem trwałym, o okre-
ślonej wartości początkowej

• „Zgodnie z art.3 pkt 9 ustawy 
Prawo budowlane urządze-
niem budowlanym jest urzą-
dzenie techniczne związane 
z obiektem budowlanym, za-
pewniające możliwość użytko-
wania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem …. Zdaniem 
Podatnika garaż wielopozio-
mowy (parking) jest związa-
ny z obiektem budowlanym”.

Organ podatkowy wezwał wnio-
skodawcę do uzupełnienia wniosku 
i poprosił o projekt budowlany, po-
zwolenie na budowę, decyzję or-
ganu udzielającego pozwolenie na 
użytkowania i opis techniczny do 
projektu budowlanego. Urząd na-
pisał, że udzielenie indywidualnej 
interpretacji jest nieprawidłowe.
Poniżej opis jak się bronił urząd:
• w Ustawie o podatkach i opła-

tach lokalnych za kondygnację 
uważa się również garaże pod-
ziemne – jest to wprost napisane

• w pozwoleniu na budowę 
jest „budowa Centrum Han-
dlowego Wielofunkcyjnego 
o wiodącej funkcji handlowej 
z budynkiem parkingu wielopo-
ziomowego połączonego funk-
cjonalnie z budynkiem centrum”

• „Parking pod budynkiem cen-
trum stanowi podziemną kon-
dygnację budynku. Obiekt bu-
dowlany będący budynkiem 
może posiadać wiele kondyg-
nacji. Przy czym w budynku 
mogą występować kondyg-
nacje nadziemne i podziemne. 
Opisany parking pod budyn-
kiem, niewątpliwie posiada 
cechy kondygnacji podziem-
nej budynku, o czym świad-
czy fakt, że jest usytuowany 
w części bezpośrednio pod 
nadziemnymi kondygnacjami”



Adrian Hołub I Geodeta I Trener I Publicysta I Inwestor I Wykładowca | 608 577 042 I adrian.holub@geodezyjny.com I 

103

POLISH GEODETIC GROUP 
Measure it soon!

• Wyrok WSA w Krakowie 
z dnia grudnia 14 grudnia 
2011r I SA/Kr 1537/11 pod-
ziemny parking jest częścią 
budynku galerii handlowej, 
kondygnacją podziemną”

• „Dach budynku wielopozio-
mowego zaprojektowano jako 
użytkowy. Na płycie stropo-
wej zaprojektowano, wylew-
kę betonową z wibrobetonu, 
zbrojonego siatką.  Wszystkie 

warstwy pokrycia, izolacji ciep-
lnej i wodoszczelnej wykonano 
w systemie pokryć dachowych 
z obróbkami blacharskimi. Tak, 
więc obiekt posiada dach.”

• W danych technicznych cha-
rakteryzujących konstrukcję 
budynku użyto określenia – 
ściany zewnętrzne żelbeto-
we oraz murowane z pusta-
ków i przerwy technologiczne 
w ścianach a nie barierach. Tak, 

więc obiekt ten jest wydzielo-
ny z przestrzeni przegrodami  - 
ścianami pełnymi i niepełnymi.

• „Wystarczy bowiem, aby ist-
niejące przegrody zakreśla-
ły granice obiektu, a tak jest 
w przypadku omawianego 
obiektu (Wyrok WSA Poznań  
z dnia 15 grudnia 2010 III 
SA/Po 356/10). Wydzielenie 
z przestrzeni za pomocą prze-
gród budowlanych nie oznacza 

tylko takiej sytuacji, iż obiekt 
budowlany musi być zamknięty 
ze wszystkich stron i zabezpie-
czony przed wpływem czynni-
ków zewnętrznych. Wystarczy 
bowiem, aby istniejące przegro-
dy zakreślały granice obiektu.

• Place postojowe będą kwali-
fikowane, jako budowle (urzą-
dzenia budowlane), gdy będą 
obiektami budowlanymi wolno- 
stojącymi (wyrok WSA w Kra-

kowie z dnia 14 grudnia 2011r. 
I SA/Kr 1537/11). Natomiast 
w rozpoznawanym przypadku 
parking w części podziemnej 
budynku połączony z wielopo-
ziomowym garażem jest częścią 
całego, zblokowanego obiektu

• Zgodnie z wypisem z reje-
stru gruntów i budynków, 
przedmiotowy obiekt zakwa-
lifikowany został, jako jeden 
budynek (trzy kondygnacje 

naziemne i jedna podziemna).
• PINB z dnia 2011r zaliczył do 

XVII kat. Obiektów budow-
lanych budynki handlu, ga-
stronomii i usług, jak: sklepy, 
centra handlowe, (…), garaże 
powyżej dwóch stanowisk.

Cios za cios i co dalej? Następnym 
krokiem była skarga wnioskodawcy, 
w której padły następujące kwestie:
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• „Błędna wykładnia polega-
jąca na przyjęciu, że bariery 
zabezpieczające samochody 
przed wypadnięciem zasto-
sowane z trzech stron par-
kingu otwartego, stanowią 
przegrody budowlane w rozu-
mieniu powołanego przepisu”

• „Puste przestrzenie mię-
dzy barierą a górną krawę-
dzią kondygnacji są więk-
sze niż wysokość barier”

• „skarżąca wskazuje, że sam fakt 
wymienienia w Rozporządze-
niu garaży zamkniętych i ot-
wartych nie przesądza o uzna-
niu ich za obiekty wydzielone 
z przestrzeni. Tym samym nie 
mogą być one jedynie na tej 
podstawie uznane za budynki”

• „Elementy fundamentów bu-
dynku centrum handlowe-
go, jak i parkingu otwartego 
(stopy pod filary, ławy funda-
mentowe, płyty fundamen-
towe) nie przenoszą obciążeń 
na grunt z nawierzchni na 
najniższym poziomie, a za-
tem w części pod budynkiem 
centrum - parking otwarty 
nie posiada fundamentów”

• „Skarżąca wskazuje, że dane 
zawarte w ewidencji gruntów 
i budynków nie mogą stano-
wić wystarczającej i samoist-
nej podstawy do kwalifikacji 
danego obiektu na gruncie.”

• Skarżąca nie zgadza się, że 
została poproszona o dostar-
czenie dokumentacji „w toku 
prowadzenia postępowania 
o wydanie interpretacji indy-
widualnej organy podatkowe 
nie mają uprawnień do prze-
prowadzania postępowania 
dowodowego, mógł tylko we-
zwać skarżącą aby organ ją 
przesłuchał (zadawał pytania)”.

Wojewódzki Sąd Administracyj-
ny się nie zgodził z powyższymi 
argumentami - a tak się bronił:
• „w przypadku braku cech wy-

czerpującego przedstawie-
nia stanu faktycznego, organ 

interpretujący może doma-
gać się jego uzupełnienia 
w trybie art. 169 paragraf 1.

• Przedstawiając stan fak-
tyczny we wniosku skarżąca 
w istocie nie tyle przedsta-
wiła stan faktyczny co włas-
ną subiektywna ocenę tego 
stanu w zakresie przesłanek 
jednoznacznie wskazują-
cych na to, że przedstawiany 
przez nią obiekt budowlany 
nie spełnia cech budynku.

• „Brak jest przy tym na grun-
cie art. 169 paragraf 1 Ordy-
nacji podatkowej wymogu, 
by wezwanie do uzupełniania 
wniosku w zakresie przedsta-
wienia stanu faktycznego mia-
ło się sprowadzać, jak chciała 
to skarżąca  do zadania pytań 
uszczegóławiających. Wezwa-
nie do złożenia zasadniczej 
dokumentacji budowlanej było 
jak najbardziej racjonalne.”

• „Wydzielenia z przestrzeni za 
pomocą przegród budowla-
nych  nie zostały opisane w le-
galnych definicjach. Kiedy od-
wołać się do znaczenia pojęć 
użytych w tej przesłance, przy-
jętych w języku polskim, wy-
dzielić - oznacza oddzielić, od-
łączyć, wyodrębnić; przegroda 
jest opisana jako to, co prze-
gradza, dzieli, przedziela (Słow-
nik uniwersalny języka polskie-
go, red. S. Dubisz, PWN 2003)”

• „Wydzielenie z przestrzeni za 
pomocą przegród budowla-
nych nie oznacza tylko takiej 
sytuacji, iż obiekt budowlany 
musi być zamknięty ze wszyst-
kich stron i zabezpieczony 
przed wpływem czynników 
zewnętrznych. Wystarczy bo-
wiem, aby istniejące przegro-
dy zakreślały  granice obiek-
tu – wyrok WSA w Poznaniu 
sygn. akt III SA/Po 356/10”.

• „Aby przegrody miały cha-
rakter budowlany, powinny 
być ujęte w procesie budow-
lanym, począwszy od etapu 
projektowania i powinny sta-

nowić trwały element obiek-
tu budowlanego, wykonany 
w ramach prac budowlanych. 
Przegroda budowlana nie 
musi być przy tym ścianą.”

• „Na gruncie prawa budow-
lanego chociażby wymienio-
nym wyżej rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2012r w sprawie 
warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budyn-
ki ich usytuowanie, występu-
ją zarówno pojęcia „ścian” jak 
i „przegród budowlanych”, nie 
można więc tych pojęć utożsa-
miać. Zatem choć ściana (jako 
element budowlany) jest nie-
wątpliwie przegrodą budow-
laną, to nie zawsze przegroda 
budowlana musi być ścianą”.

• „Ustalając powierzchnię bu-
dynku podległą opodatkowa-
niu w podatku od nieruchomo-
ści należy  - zgodnie z art. 1a 
ust. 1 pkt 1 u.o.p.l oraz art. 3 
pkt 2 ustawy Prawo budow-
lane  - uwzględnić przestrzeń 
wydzieloną przegrodami bu-
dowlanymi  (ścianami), mie-
rząc po ich zewnętrznych kra-
wędziach, które wyznaczają 
linie graniczne pomiędzy bu-
dynkiem,  jako całością, wol-
ną przestrzenią w otoczeniu 
– wyrok NSA z dnia 25 marca 
2011r sygn. akt II FSK 2053/09.

Jaki był efekt końcowy? W tej sy-
tuacji wygrał aparat urzędniczy.

Jest to bardzo trudna i szczegó-
łowa tematyka, co potwierdzają 
braki w wiedzy wśród najbardziej 
renomowanych firm architek-
tonicznych w Polsce, czy nawet 
wśród bardzo dużych firm zarzą-
dzających centrami handlowymi. 
Zapraszam architektów i innych 
branżystów do zgłębiania wie-
dzy w tym zakresie podczas mo-
ich szkoleń z norm pomiaru po-
wierzchni, również w kontekście 
podatków od nieruchomości. 
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Pojęcia 

Omówmy dwa podstawowe poję-
cia, które nie są umocowane praw-
nie, ale są powszechnie używane 
w środowisku najmu powierzch-
ni handlowych. Pierwszym z nich 
jest powierzchnia brutto najmu 
pojedynczego lokalu. Jest to po-
wierzchnia mierzona po obrysie 
zewnętrznym, do płaszczyzny do-
minującej w przekroju pionowym 
(pomijamy podmurówki, cokoły). 
Ściana pomiędzy najemcami po 
połowie wliczana jest do najem-

ców. Pustki i antresole wliczane 
są do powierzchni najmu. Do po-
wierzchni lokalu wlicza się ściany 
graniczące z częścią wspólną bu-
dynku i wlicza się ścianę zewnętrz-
ną. Drugie pojecie to powierzchnia 
netto pojedynczego lokalu. Spo-
sób pomiaru i liczenia odpowiada 
temu z normy PN-ISO 9836:1997.

BOMA Retail

Ostatnie 5 lat zleceń czy nawet 
zapytań o pomiary powierzch-
ni handlowych to zdecydowa-

nie rozwój normy BOMA Retail. 

BOMA Retail to  
zdecydowanie 

najlepsza 
norma pomiaru 

powierzchni galerii 
handlowych 

i jedyna 
o przeznaczeniu 

dla obiektów 
handlowych.  

Jest to też 
norma, która 

daje największe 
powierzchnie 

najmu. 
Norma ta opisuje zasady: od 

BOMA Retail 
Pomiary powierzchni galerii 
handlowych 
Norma pomiaru powierzchni galerii handlowych a podejście właściciela.
Adrian Hołub

Gdy przeanalizowałem w swoim portfolio sposób mierzenia powierzchni najmu w galeriach 
handlowych w Polsce to od 10-ciu lat funkcjonują dwa podejścia rynkowe „brutto” i „net-

to”. Definicje te określane były indywidualnie przez właścicieli obiektów handlowych. Każdy po-
miar w podejściu brutto czy netto różnił się od siebie, ponieważ nie było to podparte żadną nor-
mą pomiaru powierzchni, inwestorzy pod każde zlecenie różnie interpretowali sobie te pojęcia.
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pomiaru i liczenia zarówno sa-
mej powierzchni najmu (sklepu) 
jak i powierzchni wspólnych aż 
do sposobu wyliczenia współ-
czynnika, który jest uwzględnia-
ny w powierzchni najmu netto.

Jak praktykują 
zarządcy galerii 

handlowych?

Praktyka natomiast pokazuje, że 
tylko nieliczni, w bardzo małym % 
zlecają pomiar i wyliczenie współ-
czynnika powierzchni wspólnej 
w galeriach handlowych. Przeważ-
nie zlecany jest pomiar tylko po-
wierzchni najmu sklepu i za niego 
najemca jest rozliczany. Częstą 
praktyką jest zlecanie pojedyn-
czych lokali do pomiaru, które 
są w ciągach sklepowych. Jeżeli 
mamy pomierzyć powierzchnię da-
nego sklepu to koniecznie trzeba 
wejść i pomierzyć ściany zewnętrz-
ne mierzonego sklepu od drugiej 
strony. Niezbędne są współrzędne 
ścian z dwóch stron aby móc wy-
liczyć położenie osi ściany - w in-
nym przypadku nie będzie to moż-
liwe. Jak sobie radzić w przypadku 
braku dostępu do sąsiednich lokali?  

Należy pomierzyć tylko ten zlecony 
lokal i następnie odbić połowę gru-
bości ściany na zewnętrz pomiaru. 
Błąd takiego opracowania jest od 
kilku mm do kilku cm. Zależy to od 
tego czy grubości ścian w projekcie 
budowlanym lub wykonawczym 
w rzeczywistości odpowiadają gru-
bościom ścian w budynku. Sytu-
acja może być jeszcze utrudniona 
tym, że często mierzone lokale są 
obłożone na niektórych ścianach 
od podłogi do sufitu bardzo wy-
myślnymi zabudowami k-g. Rze-
czywiste uchwycenie (o wylicze-
niu nie ma wtedy nawet mowy) 
osi ściany, czyli granicy najmu 
graniczy z cudem. Jeżeli do tego 
dołożymy nieaktualny projekt to 

rozbieżności 
mogą sięgać do 

0,5m² do ok 10m² 
na jeden sklep 

o powierzchni od 
50 do 1000m². 

Co dziwne takich zleceń mam 
dużo w skali roku w różnych mia-
stach w Polsce. Geodeci nie wie-
dząc czemu przemilczają te sprawy 
a inwestorzy ślepo im ufają. Jeżeli 
przyjmiemy pomiar takich poje-
dynczych najmów przez kilka lat 
(często różnymi wytycznymi) i po-
tem będziemy chcieli to połączyć 
(stworzyć rzuty pięter) to już nie-
jeden inwestor się przekonał, że 
trzeba to wszystko wyrzucić do 
kosza i zrobić pomiar całości (całej 
galerii) od nowa w oparciu o jed-
ne zasady pomiaru powierzchni.

Rent-Roll

Drugą kwestią jest rent-roll, któ-
ry w przypadku pomiaru poje-
dynczych lokali jakoś nie zawsze 
jest aktualizowany i suma moich 
powierzchni najmu nie zgadza się 
właśnie z rent-rollem. Uważam, 
że rent-roll powinien być w jed-
nym excelu razem z powierzch-
niami wyliczonymi przez geodetę 
- mogą to być różne zakładki ale 
w tym samym excelu. Uważam, że 
lepiej się nauczyć tabelki excela, 
którą przekazuje geodeta lub po-
prosić geodetę aby ujął  w Exce-
lu swoje wyliczenia do rent-rolla 
- inaczej będą  duże rozbieżności. 

Święta zasada – 1 
excel do najmu!

Jednak na etapie początkowym 
zlecania usługi pomiaru powierzch-
ni galerii handlowej przy tak dużych 
obiektach nikt nie rozmawia o po-
miarze całości. Pragnę Państwu 
zwrócić uwagę, że karygodnym 
błędem jest tworzenie kolejnych 
exceli na cele komercji! Zdarza się 
to bardzo często i wynika z tego, że 
osoby te nie chcą poświęcić chwili 
czasu na zapoznanie się z Excelem 
narzuconym przez BOMA. Są tam 
liczne formuły, odwołania, które 
często są przez osoby od leasingu 
kasowane i dane wprowadzane są 
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„z palca”. Powoduje to duże roz-
bieżności, które wraz z latami na-
piętrzane są przez kolejne osoby 
przejmujące pracę na takich plikach. 
Efektu, nie trzeba chyba już tłuma-
czyć, a takie sytuacje przerabiam 
od lat u inwestorów nagminnie.

Sznureczek 
decyzyjnych osób

Kolejną kwestią podejścia inwe-
storów jest to, że podczas rozmów 

o pomiarze galerii handlowych  
ustalamy, że pomiar będzie wg. 
BOMA Retail. Wysyłam oferty z tą 
normą, oferta jest zaakceptowana 
na poziomie zarządu a za jakiś czas 
odzywa się osoba, która wcześniej 
nie prowadziła ze mną rozmów na 
temat wyboru normy i prosi mnie 
o pomiar powierzchni najmu jedne-

go najemcy ale nie normą BOMA 
tylko inną normą. Zwykle takie zle-
cenie jest według jakiś wytycznych 
- pewnie według starych zapisów 
z umowy najmu. Nawet często nie 
wiem, nie mogę się dowiedzieć czy 
jest to pomiar zlecony ze strony 
właściciela czy działu komercjali-
zacji. Zdaję sobie sprawę, że w kor-
poracjach decyzyjność w takich 
kwestiach odbywa się długotermi-
nowo i na kilku poziomach, jednak 
brak przekazywania podstawo-
wych informacji pomiędzy działami 
firm zarządzających nieruchomoś-
ciami robi krzywdę tylko właści-
cielowi i zarządcy nieruchomości. 

Dlaczego tak się 
dzieje? 

Moich zdaniem, za mało osób bie-
rze udział w olbrzymich wydarze-
niach zmiany portfela nierucho-
mości i dlatego pewne rzeczy się 
pomija, nie dopilnowuje, nie pomy-
śli się, czy nawet wiedząc, że jest 
źle „machnie się ręką”.  Takie jest 
moje zdanie po 10 latach pracy, 
obserwacji i współpracy z tysiąca-
mi osób biorących udział w  zarzą-
dzaniu nieruchomościami. Wynika 
to z tego, że pomiar powierzch-
ni jest traktowany marginalnie. 
Powszechna opinia jest taka, że 
w skali przejęcia portfela nierucho-
mości nie ma on wielkiego znacze-
nia, ale jak weźmiemy sobie portfel 
nieruchomości 500 000m² i różni-
cę w pomiarze najmu tylko 3% to 
da nam to 15 000m² powierzchni 
najmu a w kwocie da nam to? Ci co 
czytają ten artykuł sami wiedzą ile 
tracą. Podczas moich szkoleń nieraz 
słyszeliśmy opinie, że uczestnikom 
odradzano udział w takim szkoleniu 
na temat zwiększania powierzchni 
najmu i padały takie cytaty ów do-
radców: „Po co tam idziesz, powie-
dzą Ci, jak zwiększyć powierzchnię 
biura o 0,5m2. Co nam to da?”. 
Po szkoleniach ludzie twierdzili, 
że nie byli świadomi jak olbrzymie 
powierzchnie uciekają co miesiąc!

Jeżeli jest taka możliwość pod-
czas kupna czy sprzedaży jednej 
nieruchomości lub portfela nie-
ruchomości to trzeba podejść do 
tego kompleksowo! Najlepszym 
momentem na pomiar powierzchni 
najmu jak i powierzchni wspólnej 
jest zmiana właściciela centrów 
handlowych lub po generalnym 
remoncie. Oprócz samego pomia-
ru powierzchni najmu, powinno 
się zlecać pomiar powierzchni do 
celów podatku od nieruchomości  
oraz inwentaryzację architektonicz-
ną. Życzę wielkich i udanych trans-
akcji wielu portfeli nieruchomości.

Wzory pism  
z zakresu  

nieruchomości

www.ksiegarnia.beck.pl
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Szanowni Czytelnicy 

Oddajemy w Państwa ręce publikację, której powstanie było 
spowodowane wyjściem naprzeciw Waszym potrzebom.
Zorientowaliśmy się bowiem - bywając w Państwa biu-
rach - że drukujecie samodzielnie artykuły, opubli-
kowane przez nas na portalu www.geodezyjny.com.
Dlatego, aby ułatwić zainteresowanym zebranie w jednym 
miejscu najbardziej merytorycznych artykułów z bloga, 
a także, by podzielić się wiedzą naszych znajomych spe-
cjalistów z branży nieruchomości - przygotowaliśmy opra-
cowanie, które jest kompilacją najistotniejszych zagadnień 
w tej dziedzinie. Publikacja ta jest również uhonorowaniem 
pracy naszej firmy, która w tym roku obchodzi 10-lecie ist-
nienia. Mamy nadzieję, że dzięki naszej wiedzy, zaczną 
Państwo zarabiać znacznie więcej na nieruchomościach.
Jednocześnie, zapraszamy do regularnego od-
wiedzania wszystkich naszych stron, gdzie sy-
stematycznie publikujemy nowe artykuły: 

W bieżącym numerze:

• Bałagan, chaos, niewiedza wynajmujących i najem-
ców - Adrian Hołub - str. 4

• 9 kroków do skutecznego wynajmu  biura - Marek 
Banach - str. 8

• Wykładnia planu miejscowego - dr Maciej J. Nowak 
- str. 12

• Granice nieruchomości w polskim systemie praw-
nym - Adrian Hołub - str. 15

• Zlecać pomiar powierzchni czy nie? - Monika Hołub 
- str. 19

• Klauzula relokacyjna - Karol Tarniowy - str. 24
• Co powinno zawierać zamówienie na pomiar po-

wierzchni? - Adrian Hołub - str. 26
• Zajęcie pasa drogowego dla przyłączy i nadwie-

szeń budynku - Adrian Hołub - str. 30
• Czego nie wiesz o swoim biurze - Maciej Ozdoba - 

str. 34
• Chcesz lepsze warunki zabudowy? - Adrian Hołub 

- str. 37
• Najem. Klauzule umowne i ich skutki podatkowe - 

Stella Brzeszczyńska - Str. 40
• Pompowanie powierzchni najmu - Adrian Hołub - 

str. 43
• Powierzchnia liczona do celów podatkowych- Ad-

rian Hołub - str. 45
• Powierzchnia liczona do celów najmu - Adrian Ho-

łub - str. 48
• GLA (Gross Leasable Area)w normach: BOMA, Te-

gova i PN-ISO 9836 - Adrian Hołub - str. 50
• Nieruchomości a SEO - Jan Pająk - str. 55
• 7 Grzechów głównych wynajmujących - Adrian Ho-

łub - str. 59
• Norma Boma w pomiarach powierzchni - Adrian 

Hołub - str. 64
• Norma Tegova w powierzchni najmu - Adrian Hołub 

- str. 66
• Boma wynajmującym opłaca się najbardziej - Ad-

rian Hołub - str. 68
• Jak wyeliminować w 100% błędy pomiaru po-

wierzchni budynków? - Monika Hołub - str. 71
• Czy twoja inwestycja ma poprawnie wyliczoną po-

wierzchnię zabudowy? - Adrian Hołub - str. 75
• Norma PN-ISO 98362015-12 - Adrian Hołub -      

str. 82
• Kontenery - budynki czy budowle? - Adrian Hołub 

- str. 86
• Wszystko o współczynnikach poierzchni wspólnej 

- Adrian Hołub - str. 89
• Co powinen zawierać raport z pomiarów po-

wierzchni - Adrian Hołub - str. 93
• PN-ISO 9836:1997 norma pomiaru powierzchni - 

Adrian Hołub - str. 95
• Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych - Adrian 

Hołub - str. 98
• Nie lubisz płacić podatków od garaży wielopozio-

mowych? - Adrian Hołub - str. 100
• Boma Retail - pomiary powierzchni galerii handlo-

wych - Adrian Hołub - Str. 105

www.academy.geodetic.co
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