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UPOWAŻNIA NAS DOŚWIADCZENIE 

WSTĘP 
 

„Wiara w autorytety powoduje, że błędy autorytetów przyjmowane 
są za wzorce.” – Lew Tołstoj 

 
 

Trzymasz w swoich dłoniach niezwykłą książkę. Książkę, 
która nie jest poradnikiem, autobiografią ani też 
podręcznikiem. Czym zatem jest? Jest to książka, której pod 
kątem gatunku literackiego chyba najbliżej jest do horroru czy 
kryminału. Nie możemy bowiem patrzeć ta to jak potężne 
pieniądze każdego dnia przeciekają przez palce inwestorom i 
zarządcom nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. 
Celem książki jest solidne nastraszenie inwestorów poprzez 
zasygnalizowanie tysiąca wybranych problemów, które 
czyhają na nich na każdym etapie realizacji inwestycji od 
momentu kupna nieruchomości, poprzez proces budowlany i 
zarządzanie aż do momentu sprzedaży. 
Nie, straszenie ludzi nie sprawia nam satysfakcji, bo sami jako 
inwestorzy lubimy być straszeni przez tych innych, którzy już 
sami to przeżyli. Uczmy się od siebie nawzajem. Szerzmy 
świadomość dla ogółu specjalistów zaangażowanych w rynek 
nieruchomości. Ograniczajmy błędy, które mają miejsce 
każdego dnia w każdym procesie inwestycyjnym. Uczmy się 
na cudzych błędach, bo zgodnie z powiedzeniem 



Rabindranath Tagore „Jeśli zamkniesz drzwi przed wszelkim 
błędem, prawda pozostanie za drzwiami”.  
 
„1000 błędów inwestycyjnych nieruchomości komercyjnych i 
mieszkaniowych” to pozycja napisana przez dziesiątki 
specjalistów dla milionów kolejnych specjalistów 
zaangażowanych w rynek nieruchomości komercyjnych i 
mieszkaniowych. Znajdziecie tutaj wiele opinii eksperckich na 
najbardziej szczegółowe i nieoczekiwane tematy dotyczące 
procesów inwestycyjnych, prowadzenia procesu budowy oraz 
zarządzania nieruchomościami. Opinie te na napisali 
wspaniali i starannie wyselekcjonowani specjaliści, za którymi 
stoi wieloletnie doświadczenie w niszowym często wycinku 
potężnego sektora nieruchomości. Są to często eksperci 
działający globalnie przy różnego rodzaju obiektach 
zaczynając od galerii handlowych, poprzez biurowce, 
kamienice, magazyny aż do wszelkiego rodzaju inwestycji 
mieszkaniowych wielorodzinnych i jednorodzinnych.  
 
Książka podzielona jest na trzy działy, które mają 
odzwierciedlać cykl życia nieruchomości. Pierwszy dział 
dotyczy procesów związanych z kupnem nieruchomości. 
Kwestie tu poruszane dotyczą kompleksowego sprawdzenia 
nieruchomości określanego powszechnie z języka 
angielskiego, jako property due diligence. Drugi dział to 
zagadnienia związane z procesem budowlanym, a trzeci 
dotyczy zarządzania nieruchomościami.  
 
W doświadczeniu każdego z ekspertów, który na łamach 
niniejszej książki dzieli się swoją wiedzą znajdują się tacy 
klienci, którzy tracą tysiące złotych oraz tacy, którzy tracą 
miliony złotych. Nie – nie wyolbrzymiamy kwot! Po 
przeczytaniu książki sami dowiecie się, jak można 
wygenerować na jednym tylko budynku biurowym o 
powierzchni 80 tys, m2 dodatkowe 2,3 mln zł corocznie 
dodatkowego zysku z tytułu najmu. Dowiecie się, jak 
uratować100 tys. zł przed urzędem, który niesłusznie żąda 
zapłacenia podatku od nieruchomości. Dowiecie się, jak 
uratować 30 mln zł wydając kilka tysięcy zł sprawdzając tylko 



granicę nieruchomości, którą zamierza się kupić. Jak to 
możliwe, że kilkudziesięcioletniemu hotelowi, stojącemu w 
centrum dużego miasta, po latach grozi rozbiórka?  
Zdziwiony? Zaciekawiony?      
 
My jako współwłaściciele Polish Geodetic Group, dzięki 
namowie naszych wieloletnich partnerów biznesowych 
podjęliśmy się zadania zebrania 1000 anegdot na łamach tej 
książki, które dość mocno uzupełniamy swoim wieloletnim 
doświadczeniem. Każdego dnia mamy styczność zarówno w 
relacji Partner-Partner czy Partner-Klient z dziesiątkami 
problemów o różnej randze i różnym efekcie końcowym. 
Łączy je zwykle jedno – oszczędność pieniędzy, rozumiana 
poprzez ograniczenie kosztów oraz generowanie 
dodatkowych zysków. Zanim przejdziecie do czytania 
poszczególnych działów książek zapoznajcie się proszę bliżej 
z nami, osobami, które umiały zrzeszyć dziesiątki ekspertów 
do wspólnego projektu i dać produkt, który przyniesie 
niezliczone oszczędności finansowe i czasowe w każdej z 
Waszych inwestycji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Z CHŁOPCA W PRZEDSIĘBIORCĘ 
 

„Jesteś urodzony, by zwyciężać, jednakże, aby być zwycięzcą musisz 
zaplanować zwycięstwo, przygotować się do zwycięstwa i oczekiwać 

zwycięstwa” – Zig Ziglar 
 

Cechy przedsiębiorcy – kto i kiedy je w nas odkrywa? 
Świadectwo maturalne, uzyskany dyplom magistra? Dziś, z 
perspektywy czasu, już jako współwłaściciel Polish Geodetic 
Group twierdzę, że ukształtował mnie głównie sport! Już jako 
9-latek, pochodzący z małego miasta Świebodzice miałem w 
sobie dość zapału, żeby uczęszczać 5 razy w tygodniu na 
treningi karate kyokushin i kilkukrotnie w roku wyjeżdżać na 
obozy treningowe. Wczesne wstawanie, chęć rywalizacji, 
konieczność obrony, umiejętność dostosowania się do 
poleceń a nierzadko odbycia kar w postaci treningów czy 
sprzątania pozwoliły wydobyć z mojego charakteru cechy 
samodyscypliny, odpowiedzialności za siebie, rządzy bycia 
zwycięzcą, wyznaczania sobie kolejnych celów do 
osiągnięcia oraz nieocenionego ducha walki. Osiągnięcie 
czarnego pasa w juniorach i wielokrotne podium w walkach 
fullcontact przypłaciłem co prawda niejednokrotnie 
połamanymi piszczelami, jednak korzyści, jakie wyniosłem z 
tego okresu zdecydowanie przeważają szalę.  
 
Ducha przedsiębiorczości odkrywałem również w różnych 
codziennych nietypowych sytuacjach i myślę, że częściowo 
jest to również wypadkowa mojego charakteru. Będąc 



nastolatkiem, zaczynała się era komputerów osobistych, 
które zaczynały pojawiać się w domach. Miałem szczęście, 
że my również taki mieliśmy. Z racji zawodu mojej mamy, 
która przynosiła nam do domu tabelki w wersjach 
papierowych ze statystykami, liczbami, mogłem z bratem 
ćwiczyć umiejętności komputerowe i jednocześnie zarabiać 
drobne pieniądze poprzez żmudnie „przeklepywanie” danych 
z papieru do wersji elektronicznej.  
 
W okresie nastoletnim rodzice również pozwalali nam grywać 
pod ich okiem na giełdzie. Nie, nie była to gra planszowa, ale 
prawdziwa giełda papierów wartościowych. Poznawaliśmy 
struktury i schematy tej światowej „gry”, dzięki czemu 
niejednokrotnie zarabialiśmy i niejednokrotnie traciliśmy 
nasze pieniądze. To co najcenniejsze z tej lekcji to możliwość 
poznania wartości prawdziwego pieniądza. Pamiętam, że 
wszystkie zarabiane pieniądze odkładałem na gadżety 
wędkarskie, które w większości posiadam do dzisiaj, w tym 
np.: ponton, który kosztował kilka tysięcy złotych. Dzisiaj 
dzieci mają wszystko, bez żadnych wysiłków i starań, co 
powoduje, że nie mają szacunku do tych rzeczy. Ja o swoje 
kupione w dzieciństwie zabawki dbam do dzisiaj, bo 
dostrzegam w nich wartość pieniądza zarobionego przez 
siebie samego. 
 
Inną cenną lekcją, która pewnie u wielu wśród Was wzbudzi 
skrajne emocje było to, że ojciec płacił mi za naukę. Za szóstki 
dostawałem pieniądze a za jedynki musiałem je oddawać. 
Ilość podniesień ręki do odpowiedzi podczas lekcji 
spowodowała, że ojciec po kilku miesiącach sam się wycofał 
z narzuconych zasad, bo nie nadążał zarabiać na moje oceny. 
Dzisiejsi psycholodzy i nauczyciele pewnie udzieliliby 
reprymendy za tego typu zachowania wychowawcze - ja 
jednak pochwalam takie działania. Właściwa edukacja 
finansowa oraz umiejętności przedsiębiorcze i zarządcze są 
o wiele ważniejsze niż dzisiejsza edukacja szkolna, która 
sama w sobie poza kilkoma zaletami ma głównie wady. Dla 
tych krytycznie do mnie nastawionych dodam, że mamy dwie 
córeczki i praktykujemy z nimi różne działania oparte na 



pieniądzach. Naszym celem nie jest pokazanie im, że 
pieniądz jest najważniejszy. Wręcz przeciwnie - wyznajemy w 
domu zasadę, że człowiek bogaty ma dużo pieniędzy a 
człowiek bardzo bogaty ma czas. I to właśnie taką wolność 
finansową chcemy zaszczepić naszym dzieciom. Wolność 
finansową, której osiągnięcie my wyznaczyliśmy sobie jako 
cel konieczny do realizacji do 40-tki. Ja, pisząc tę część 
książki mam 35 lat, a moja żona 32 lata – nasza wolność 
finansowa przyjdzie do nas już za rok. Już dzisiaj, zgodnie z 
naszą zasadą uznajemy się za ludzi bardzo bogatych, 
ponieważ pracujemy około 7 godzin dziennie, a resztę czasu 
spędzamy w gronie swojej rodziny na wspólnych 
aktywnościach. Jedynym naszym problemem jest to, że nie 
mamy z kim spędzać czasu, bo wszyscy „siedzą” w 
korporacjach do nocy, potem na złamanie karku pędzą 
odbierać z przedszkoli i szkół swoje często usypiające dzieci, 
żeby zawieść je na kolejne zajęcia dodatkowe i finalnie 
spędzić z nimi 30 minut przed snem.  
 
Inną przygodą na poznanie zasad przedsiębiorczości w 
okresie nastoletnim było wspomniane już wcześniej hobby, 
które towarzyszy mi do dzisiaj. Jako mały chłopiec ze swoim 
wujkiem i ojcem jeździłem na ryby, w tym nawet na 
dwutygodniowe wyprawy wędkarskie z połowami nocnymi. 
Mobilizacja i chęć złowienia stanowiły jedną stronę medalu. 
Drugą, było zarabianie na tym hobby. Wykonywałem 
eksponaty z głów ryb różnych gatunków. Oprócz 
konieczności złowienia odpowiednich gatunków, musiałem 
zadbać o ich czyszczenie,  suszenie i lakierowanie a 
następnie przy wsparciu wujka o wysyłanie paczek do Stanów 
Zjednoczonych do muzeum ryb, które wtedy zaczął 
organizować Polak.   
 
Kolejnym ważnym etapem w moim życiu był okres Liceum 
Ogólnokształcącego. Bardzo wiele zawdzięczam 
standardom, jakie tam panowały i nietypowemu podejściu 
dyrekcji do edukacji, a mianowicie wydobywaniu z ucznia tego 
co on sam lubi najbardziej, bez rozpraszania się na 
przedmioty, których nie lubi. Szkoła była nastawiona na 



„wypuszczanie spod swoich skrzydeł” możliwie największej 
liczby olimpijczyków z różnych dziedzin i przedmiotów. Ja 
byłem zafascynowany geografią. Pamiętam jak dziś, kiedy 
dyrektor szkoły przyszedł do mnie i powiedział: „Adrian, ucz 
się geografii, polskim się nie martw”. I faktycznie, zerkając na  
świadectwo maturalne przy rubryce język polski widnieje 
dwója. Z kolei w dziedzinie geografii zostałem dwukrotnym 
finalistą olimpiady ogólnopolskiej z geografii. Paradoksem 
jest to, że na maturze z polskiego miałem dwóję a dzisiaj 
prowadzę wykłady na uczelniach państwowych i liczne 
prelekcje na wydarzeniach często rangi międzynarodowej 
przed publicznościami liczącymi po kilkaset osób. Tym 
samym corocznie szkolę do 1000 osób z bardzo wysokich 
stanowisk największych korporacji rynku nieruchomości. Jak 
to możliwe?  
 
To co nauczyło mnie wygłaszania przemówień przyszło w 
okresie studenckim. Konsekwencją mojej olimpijskiej wiedzy 
była chęć utrzymania się na studiach za własne pieniądze, co 
robiłem przez przygotowywanie uczniów do matur i olimpiad 
z geografii. Dzięki udzielaniu korepetycji, jako student studiów 
dziennych zarobiłem w dwa lata 150 tys. na kawalerkę. 
Brakującą część pieniędzy dołożyli mi rodzice i miałem swoje 
pierwsze mieszkanie bez zobowiązań kredytowych jeszcze 
jako student - kawaler. Zastanawiacie się zapewne, jak 
można wyżyć z korepetycji i jeszcze zarobić na mieszkanie? 
W pierwszym ogłoszeniu o udzielaniu korepetycji, jakie 
zamieściłem w Internecie wpisałem kilkukrotne wyższą 
stawkę od pozostałych korepetytorów. Mama zawsze i mnie i 
bratu powtarzała, że jak mamy pracować za niewarte naszej 
wiedzy pieniądze to lepiej odmówić i poczekać na inną ofertę. 
Mówiła, że jak się wystartuje w życiu z niskich stawek to 
potem ciężko przeskoczyć na większe zarobki. Zaczęły się 
telefony - w sumie to bardziej z ciekawości dlaczego jestem 
aż taki drogi? Argumentując cenę korepetycji swoimi 
sukcesami olimpijskimi w Polsce, tym sposobem dostałem 
pierwszych uczniów pod moją geograficzną opiekę 
edukacyjną. Gdybym mógł wymienić tutaj nazwiska osób, 
których dzieci przygotowywałem do matur i olimpiad 



geograficznych wszyscy wiedzielibyście o kogo chodzi. Dzięki 
swoim umiejętnościom korepetytorskim i wiedzy z liceum 
dostawałem rekomendacje do kolejnych bardzo znanych i 
zamożnych klientów. Tak zacząłem zarabiać pierwsze 
poważniejsze pieniądze. 
 
Na czwartym roku studiów w 2007 roku uznając, że posiadam 
wystarczającą wiedzę z geodezji i kartografii wraz kolegą 
zdecydowaliśmy o otworzeniu własnych firm i połączeniu sił 
w pierwszych zleceniach. On nie miał żadnych oszczędności 
a ja miałem kilkadziesiąt tysięcy złotych. Zainwestowałem je 
w tachimetr i inne drobne narzędzia geodezyjne i tak 
ruszyliśmy z geodezyjną przygodą. Uważam, że 
wystartowanie z własnym biznesem jeszcze na studiach, 
kiedy nie miałem jeszcze żony, dzieci i żadnych zobowiązań 
finansowych dało mi tę odwagę na podjęcie ryzyka 
prowadzenia firmy. Ja wygrałem! Kolega też! Jednak bardzo 
wiele, innych osób z roku, które także otworzyły w tym samym 
czasie działalności, dzisiaj pracuje na etatach u kogoś innego. 
I chociaż priorytety prywatne z moim partnerem kilka lat po 
rozpoczęciu firmy się rozeszły i zdecydowałem, że odchodzę 
to dziś uważam to za bardzo dobrą decyzję. Zostawiłem mu 
markę, nazwę firmy, logo, stronę www, skrzynki pocztowe, 
pracowników, wielu kluczowych klientów i wszelkie dobro 
firmy. Dzięki działaniom rozwojowym i marketingowym mojej 
żony w kilka lat wznieśliśmy nową markę na wyżyny. I nie 
ważne jak kiedyś czy dzisiaj nazywa się firma – ważne, że 
priorytetem działań już od początku naszego działania 
przyświecało powiedzenie Williama Deminga - „jakość to coś 
co zadowala a nawet zachwyca klientów”. Wartość, którą jako 
priorytet wyznajemy we wszystkich działaniach począwszy od 
rozmowy z klientem, poprzez realizację zlecenia, aż do 
opakowania produktu koń owego jest właśnie jakość. Jest to 
coś, co broni się nawet w przypadku praktykowania przez 
konkurencję czarnego PR-u na rynku. Powrót klientów 
chwilowo przejmowanych poprzez nieeleganckie działania 
konkurencyjne jest dla nas wystarczającym gwarantem 
jakości naszej polityki prowadzenia firmy. I gdybym dzisiaj 



musiał z jakiś powodów startować od początku z nową nazwą 
i marką firmy – zrobiłbym to ponownie. 
 
Do swojej historii sprzed rozpoczęcia przygody z poważnym 
biznesem dorzucę to, że pierwszymi klientami w mojej firmie 
byli moi pracodawcy z okresu korepetycji. Można więc 
powiedzieć, że znajomości mi pomogły na starcie. Jednak 
wszystkie kontakty, jakie pozyskałem w życiu były wyłącznie 
tymi wypracowanymi przeze mnie. 
 
W 2007 roku zaczynałem, jako geodeta, a dzisiaj jestem 
przede wszystkim współwłaścicielem, członkiem zarządu 
Polish Geodetic Group. Współzarządzam zespołem i firmą, 
jestem doradcą i audytorem ds. inwestycji w nieruchomości 
komercyjne - biurowce, galerie handlowe, parki handlowe, 
magazyny, hotele, kamienice i inwestycji mieszkaniowe. To w 
czym się wyspecjalizowałem to normy pomiaru powierzchni 
do celów najmu i do celów podatkowych. W tym zakresie 
nakreślam strategie działania w firmach klientów, które 
posiadają niejednokrotnie duże portfele nieruchomości. Tylko 
przez pierwsze 10 lat firmy pomierzyłem lub nadzorowałem 
pomiar 4 mln m² powierzchni w tysiącach obiektów w Polsce. 
Kolejnym filarem naszej firmy, jest due diligence 
nieruchomości, które wraz zespołem specjalistów różnych 
dziedzin prowadzimy dla największych firm rynku 
nieruchomości komercyjnych w Polsce i Europie. Oprócz 
wykonywania samych operatów due diligence fizycznie 
realizujemy każdy z drobnych elementów tego audytu. Wiele 
z tych rzeczy poruszona jest w niniejszej książce. Kolejną 
gałęzią firmy są inwentaryzacje architektoniczne, geodezja 
standardowa, geodezja prawna, skaning 3D, fotogrametria i 
inne mniej powszechne usługi. Odpowiadam za kontakty z 
wybranymi klientami oraz współpracę z członkami zarządu, 
którzy jedocześnie kierują poszczególnymi zespołami firmy. 
Do 2018 roku za dotychczasową pracę zawodową 
otrzymaliśmy ponad 100 referencji i listów z 
podziękowaniami, co często stanowi kartę przetargową 
podczas wygrywanych zamówień. W 2009 r. odebraliśmy 
tytuł Lidera Przedsiębiorczości Roku za technologię pomiaru 



powierzchni on-line w trybie rzeczywistym. W 2010 r. 
zdobyliśmy tytuł “Firma Przyjazna Pracownikom”, a w 2011 r. 
byłem gościem  programów w TVP2 “Niezłomni Geodezyjna 
Pasja”.  
 
Od 2013 rozpocząłem certyfikowane Akademie Inwestora, 
podczas których do dzisiaj uczę jak najefektywniej 
wykorzystywać procesy inwestycyjne budynków 
mieszkaniowych i komercyjnych. Średnio corocznie szkolę 
między 500 a 1000 inwestorów, zarządców nieruchomości, 
asset -, property-, lease-, project- managerów, deweloperów, 
prawników, architektów, pośredników nieruchomości i inne 
osoby z branży nieruchomości. Dzielenie się wiedzą to moja 
pasja, która została mi jeszcze z udzielania korepetycji i 
wypuszczania spod moich skrzydeł kolejnych olimpijczyków, 
którzy dostawali się na najlepsze uczelnie w Polsce i za 
granicą. 
 
Od 2015 r. artykuły mojego autorstwa ukazują się cyklicznie 
w takich czasopismach jak: Real Estate Manager i C.H. BECK 
Nieruchomości. Od 2017 r. jestem także Ekspertem Legalis 
Administracja i Legalis Księgowość Kadry i Biznes.  
 
Podsumowując, krótką historię dojścia mojej osoby do 
obecnego punktu, to z wykształcenia jestem absolwentem 
Politechniki Warszawskiej, Wydziału Geodezji i Kartografii, 
Specjalizacja Kataster i Gospodarka Nieruchomościami. Z 
pasji do geografii ukończyłem dodatkowo Uniwersytet 
Warszawski na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. 
Dla pozyskania nowych kontaktów i kolejnych umiejętności 
zapisałem się na Studia podyplomowe z Pośrednictwa w 
Obrocie Nieruchomościami na Wydziale Nauk 
Ekonomicznych i uzyskałem licencję pośrednika 
nieruchomości numer 15818. Moja edukacja pozostaje 
otwarta i na razie nie zdradzę tajemnicy związanej z jej 
kolejnym krokiem.  
 
To co mogę zdradzić, jeśli chodzi o uczelnie to to, że od 2017 
roku jestem wykładowcą akademickim na Uniwersytecie 



Gdańskim i Uniwersytecie Łódzkim. W ramach studiów 
podyplomowych dzielę się wiedzą z zakresu norm pomiaru 
powierzchni, zarządzania nieruchomościami czy 
prowadzenia procesów inwestycji komercyjnych i 
mieszkaniowych.  
 
Moja przygoda i standardy prowadzenia firmy zmieniły się 
kilka lat później, gdy moja, już wtedy żona Monika stwierdziła, 
że zamiast prowadzić dwie oddzielne firmy o uzupełniających 
się profilach warto połączyć siły i przestać dublować czas na 
rzeczy marketingowe, księgowe, czy PR-owe. I tak oto wraz 
ze zmianami standardów mojego życia, jako kawalera 
zaczęła zmieniać się także moja firma. I trudno tu mówić o 
ewolucji, bo szybkość realizacji pomysłów mojej żony 
zaskakuje ją samą. Dowodem na to, jest chociażby 
zbudowanie przez nią marki geodetic.co, która po dwóch 
latach jej działań kilkukrotnie zwiększyła nasze dochody a za 
blogiem www.resources.geodetic.co w 2018 roku stało 30 
tysięcy wyświetleń miesięcznie. O tym, jaka jest dalsza 
historia rewolucji firmy opowie jej prekursorka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Z DZIEWCZYNKI W LIDERKĘ 
 

„Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte 
pragnienie by go osiągnąć”” – Oscar Wilde 

 
 
 
Sukces jest robieniem rzeczy, które kocha się robić w miejscu 
i w czasie, który sami świadomie wybieramy. Sukces życiowy 
nie leży na chodniku i nie jest przekazywany w genach czy 
przez hormon szczęścia. Sukces okupiony jest ogromem 
pracy, wytrwałością w dążeniu do wyznaczonych celów, 
parciem pod prąd, umiejętnością wyjścia przed szereg i 
podejmowaniem trudnych i często błędnych decyzji. Życie nie 
jest po to, by je przyjmować takim jakie jest, bo robią tak inni. 
Życie jest jedno, jest moje i mam je przeżyć tak jak ja tego 
pragnę! To moja definicja sukcesu i mogę śmiało powiedzieć, 
że mimo 32 lat odniosłam życiowy sukces. Jest on prywatno 
- biznesową miksturą, w której kluczowym składnikiem jest 
rodzina, dla której zamykam drzwi biura o 16.00. A sukces 
biznesowy? To fakt posiadania silnej marki w bardzo trudnej 
branży, jaką jest geodezja połączona z nieruchomościami.  
 
Jaka jest zatem moja historia sukcesu i dojścia do punktu, w 
którym jestem? Ja również uważam, że to co ukształtowało 
mnie w życiu to głównie sport. W szkole zawsze starałam się 
osiągać najlepsze wyniki w nauce, ale największy udział w 
kształtowaniu mojego charakteru miał sport, który był moją 
radością przez cały okres podstawówki i gimnazjum. Tutaj 
hołd muszę oddać mojemu trenerowi Piotrowi Gorzyckiemu, 



który w okresie gimnazjalnym wykonał nieocenioną pracę na 
rzecz kształtowania mojego charakteru poprzez sport. Ilość 
medali w różnych dziedzinach sportu, o różnej randze 
zawodów, które zdobyłam indywidualnie i drużynowo nie jest 
do zliczenia. Nic tak, jak sport nie nauczyło mnie pokory, 
podporządkowania zasadom, rygorowi, chęci rywalizacji, 
bycia liderem i wygrywania oraz odpowiedzialności za sukces 
drużyny. 
 
Moje życie nabierało rozpędu. W okresie liceum mimo 
uczęszczania do klasy biologiczno-sportowej - sportu 
zawodowego nie zaznałam, co było powodem oddania się 
rozwijaniu zainteresowań.  W klasie maturalnej chęć dostania 
się na studia budziła mnie co sobotę rano o 5:00, żeby 
wyruszyć 150 km, żeby przez kilka godzin pomachać 
ołówkiem w ramach lekcji rysunku a potem wracać po nocach 
z przesiadkami autobusowymi do domu. Słyszałam od 
rówieśników, że lepiej poszłabym z nimi w piątek wieczorem 
na piwo a rano pospała a nie bez sensu zrywam się na „jakiś” 
rysunek. 17-latka w nocnych autobusach z dziwnymi ludźmi i 
jeszcze bardziej dziwnymi sytuacjami.  Niedziela była z kolei 
dniem na naukę do matury i na bieżące lekcje. Nawet przez 
moment nie pomyślałam, że marnuję swój nastoletni czas. 
Robiłam swoje a czas dla znajomych też znajdowałam.  
 
Lekcje rysunku zaowocowały tym, że dostałam się na Wydział 
Architektury Krajobrazu, gdzie poznałam kolejną cudowną 
osobę, która miała wpływ na kształtowanie mojego charakteru 
- Annę Majdecką Strzeżek, która była najbardziej 
wymagającym wykładowcą na całych studiach. Wszyscy bali 
się zajęć z nią, a ja ubóstwiałam ją za to, że była przede 
wszystkim wymagająca wobec siebie, miała pasje i jasny 
azymut na karierę zawodową. To dzięki niej zaszczepiłam w 
sobie kilka mądrości życiowych oraz konsekwencję działania. 
Dwukrotnie była moim promotorem, gdzie inni unikali jej jak 
ognia. Do dzisiaj staram się mieć z nią kontakt i na łamach 
niniejszej książki Pani Anna przelewa część swojej wiedzy 
przydatnej inwestorom nieruchomości w zakresie 
historycznych założeń ogrodowych współtowarzyszących 



zabytkowym nieruchomościom. Studia to również okres 
mieszkania w akademiku. To potężna lekcja życia i uważam, 
że każdy student powinien tego spróbować. Wzięcie 
odpowiedzialności za siebie i prowadzenie życia codziennego 
od 18 roku życia to szybka lekcja samodzielności, która 
eliminuje pozostawanie na garnuszku rodziców do 30-tki, jak 
to praktykuje wiele osób. 
 
Po pierwszym roku studiów w okresie wakacyjnym znalazłam 
płatne praktyki w firmie projektującej, wykonującej i 
pielęgnującej ogrody. Zajęcia zajmowały mi 8-10 godzin w 
ciągu dnia. I tu również słyszałam opinie rówieśników oraz ich 
rodziców: „po co chodzisz do pracy; jeszcze się w życiu 
napracujesz; jedź na wakacje ze znajomymi”. Na to również 
znajdowałam czas. Po praktykach w firmie zostałam w pracy 
na okres 2 lat. W tym czasie poprzez samodzielną naukę 
programów graficznych typu CAD udało mi się przejść z pracy 
fizycznej w ogrodach do działu projektowania. A pasja 
zajmowania się ogrodem została mi do dziś. 
 
W trakcie studiów otworzyłam swoją firmę, wyszłam za mąż i 
razem z Adrianem prowadziliśmy swoje biznesy, które się 
mocno uzupełniały - ja architekt krajobrazu, on geodeta. Jego 
nieoceniona pomoc przyczyniła się do tego, że obydwoje od 
samego początku zaczęliśmy zarabiać dobre pieniądze, jak 
na tak młody wiek. Przez pierwsze 3 lata firmy zajmowałam 
się różnymi rzeczami, - projektowałam ogrody, nadzorowałam 
realizację, udzielałam korepetycji z programów inżynierskich.  
 
Studia zakończyłam z tytułem magistra inżyniera architekta 
krajobrazu i jak pokazuje doświadczenie nijak się to ma do 
tego co robię dzisiaj. Mimo to, absolutnie nie żałuję 
wybranego kierunku studiów a wiedzę wyniesioną z uczelni 
przekładam na pasję do ogrodów. 
 
Po okresie studenckim, w który mocno zazębiała się praca 
zawodowa, jednym z większych wyzwań i porządną lekcją 
życia była realizacja własnego projektu, współfinansowanego 
ze środków UE. Projektu niezwiązanego ani z kierunkiem 



moich studiów ani z prowadzonymi przez nas firmami. Był to 
projekt teleinformatyczny, w którym zarządzałam budżetem i 
realizacją zadań zgodnie z założeniami wniosku o 
dofinansowanie. Ciążyła na mnie odpowiedzialność 
finansowa za realizowanie projektu na kwotę 800 tys. zł w 
okresie kiedy urodziłam pierwsze dziecko i miałam zaledwie 
26 lat. Dzięki wytrwałości, wsparciu męża i odporności na 
absurdy formalne (delikatnie mówiąc) urzędów 
nadzorujących realizacje projektów współfinansowanych ze 
środków UE dociągnęłam 2 letni projekt do końca z 
sukcesem! Znajomi patrząc na to, jak udało mi się tego 
dokonać chcieli, żeby zrealizować projekty również dla ich 
firm. Tym sposobem przez około 3 lata zajmowałam się 
pozyskiwaniem funduszy z UE na projekty z różnych branż a 
projektowanie ogrodów odeszło w niepamięć. Pozyskałam 
łącznie ponad 80 mln zł da wielu firm i jednocześnie poznałam 
szeroki przekrój ludzi w biznesie, nowe technologie, 
standardy działań marketingowych w skrajnie różnych 
branżach od IT, poprzez płatności, sklepy internetowe, 
medycynę, aż do motoryzacji. Jednak nie zawsze było 
kolorowo. O zakończeniu pracy w tym charakterze 
zdecydowały dwie kwestie. Pierwszym powodem był rwany 
tryb życia, ze względu na okresowy charakter naborów 
wniosków. Miałam trzy okresy półroczne, kiedy wstawałam o 
2 w nocy i pisałam wnioski aż do późnej nocy, co dało w kość 
mojemu organizmowi. Jednak ważniejszym powodem mojej 
rezygnacji było poznanie ciemnej strony biznesu włącznie z 
nieświadomą współpracą z manipulantami, oszustami i 
sektami biznesowymi. Nieświadoma współpraca z tymi 
najgorszymi nauczyła mnie najwięcej i były to cenne lekcje, 
które pozwoliły mi na wypracowanie „czerwonej lampki”, która 
zapala mi się w odpowiednim czasie, gdy zauważam 
manipulacje w życiu zawodowym i prywatnym. To co cenne z 
tych projektów, to fakt, że poznałam polityki funkcjonowania 
różnych firm, poszerzyłam swój światopogląd i jako 30-latka 
zarobiłam pieniądze, jakie zarabia niewiele kobiet przez całe 
swoje życie. 
 



Zawsze w moim życiu zawodowym towarzyszyła mi chęć 
rozwoju. Ilość książek które przeczytałam jest nie do 
zliczenia. Z każdej z nich zawsze wynotowywałam 
najważniejsze rzeczy, które mogę zastosować u siebie w 
firmie. W zakresie samorozwoju nauczyłam się też 
projektowania stron internetowych i zarzadzania nimi. 
Tworzenie stron dla siebie czy znajomych pozwoliło mi na 
poznanie wielu szczegółowych tajników różnych programów. 
Nauczyłam się także projektowania graficznego, co ułatwiało 
mi delegowanie zadań grafikom i umiejętność sprawdzenia 
jakości wykonanej przez nich pracy.  
 
Kończąc przygodę z dotacjami w całości poświęciłam się 
rozwojowi naszej wspólnej firmy z profilem geodezyjnym w 
tle. Po kilku latach przestaliśmy udowadniać, że każde z nas 
umie prowadzić swoje firmy. Marketing i rozwój obu 
działalności uświadomił nas, że to zwyczajne dublowanie 
czasu i pieniędzy. Jestem pomysłodawczynią nakreślonej 6-
sektorowej struktury firmy, organizacji Ogólnopolskich 
Kongresów Geodetic,   Akademii Inwestora a także Redaktor 
Naczelną Gazety Geodetic, która w 2017 roku dotarła do 15 
tys. osób z branży nieruchomości. Udało mi się to wszystko 
wdrożyć przez niecałe dwa lata. Osobiście weryfikuję 
wszystkie treści, które dopuszczam do czasopisma czy na 
prelekcje, ponieważ merytoryka to hasło przewodnie na tych 
polach działania. Udział w licznych wydarzeniach, 
spotkaniach i organizacjach zaprowadził mnie do 
najbliższemu mi sercem Stowarzyszenia Liderek w Biznesie 
Ladies First, gdzie od 2016 roku jestem członkinią a od 2018 
r. współprowadzę mentoring biznesowy dla kobiet w ramach 
jednego z projektów. Poprzez swoje doświadczenie 
marketingowo-graficzne zaczęłam wspierać biuro prasowe 
stowarzyszenia i pomagać w organizacji różnych wydarzeń i 
wyjazdów integracyjnych. To właśnie w ramach Ladies First, 
poznałam kolejną bardzo cenną osobę w moim życiu – 
Katarzynę Pyś-Fabiańczyk, której sposób bycia, życia i 
działania jest godny podziwiania, tym bardziej, że wszystko 
co robi ma na celu wspieranie pozycji kobiet w biznesie. 
Katarzyna otworzyła mi wiele możliwości, zaangażowała w 



liczne projekty przez co jestem jej wdzięczna za możliwość 
rozwoju nowym obszarze. W 2017/18 roku byłam w Radzie 
Programowej Konkursu Top Woman in Real Estate a w 2018 
roku zapisałam się do Stowarzyszenia WIREP (Women in 
Real Estate in Poland). Byłam również w innych 
organizacjach, których nazw nie chcę tu wymieniać, bo nie są 
one warte uwagi ze względu na standardy działania. Jednak 
z każdej z takich organizacji wyniosłam zawsze wiele nauki i 
wiele ciekawych kontaktów, które czy to w relacjach 
biznesowych czy prywatnych istnieją do dzisiaj. 
 
Kim jestem dzisiaj? Spełnioną kobietą, matką, żoną która jest 
liderką Polish Geodetic Group – firmy stworzonej przez 
Adriana i przez mnie. Tak - jesteśmy firmą rodzinną i mamy 
nadzieję, że nasze córeczki będą chciały w niej w przyszłości 
współuczestniczyć, co już pikietują poprzez żądania 
kolejnych materiałów biurowych, prawdziwych pieczątek i 
organizację swoich własnych biurek. Jestem uszczęśliwiona, 
że mam całkowity wpływ na swoje życie zarówno prywatne 
jak i biznesowe. Nie lubię ludzi, którzy marudzą na swoje 
życie, na swoją pracę. W tych względach jestem 
kategoryczna, co wielu osobom nie odpowiada. Gdy im 
mówię, „jak ci się nie podoba praca, to ją zmień”, słyszę 
zwykle „tobie to się udało”, „tobie to łatwo powiedzieć”. Nie 
wchodzę zwykle w polemikę z takimi osobami, bo szkoda 
mojego czasu. W życiu mam trochę szczęścia, ale wierzę że 
karma wraca, dlatego staram się być dobrym człowiekiem i 
myślę, że wiele szczęśliwych zbiegów okoliczności jest 
wynikiem właśnie takiego mojego myślenia. Zawsze dostaję 
to, o co głęboko i szczerze proszę i jest to dla mnie 
niewiarygodne jak moc ma potęga myśli. Średnio tego typu 
przypadki mam raz w tygodniu – kiedy to pomyślę o kimś lub 
o czymś a za godzinę, jutro lub za tydzień okoliczności 
sprowadzają do tego, że to się dzieje. Jednak, mimo wiary we 
własne myśli głęboko wierzę, że sami sobie organizujemy 
życie, sami nim kierujemy, sami decydujemy czy nam się ono 
podoba czy nie i tylko siebie mamy prawo obwiniać za 
ewentualne niezadowolenie z życia. Dlatego mam 
ograniczone grono znajomych do takich osób, które wyznają 



podobne zasady i nie złorzeczą na życie, ludzi i wszechświat. 
Ja je kształtuję i ja za nie w pełni odpowiadam. A najbardziej 
napawa mnie fakt, że brnę przez nie z polotem, energią i 
zadowoleniem z człowiekiem, który wybrał taki sam kurs na 
idee życiowe jak ja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HISTORIA POLISH GEODETIC GROUP 
 

„Jeśli nie zbudujesz swojego marzenia, ktoś inny cię zatrudni, abyś 
pomógł mu zbudować jego”  – Tony Gaskins 

 
 
 

 
Przekuć koszty w zyski – geodetic.co 

 
Wielki przełom w naszym życiu nastąpił w 2015 roku, kiedy 
podjęliśmy decyzję, że nie będziemy prowadzić dwóch firm a 
tym samym powielać pewnych grup działań i kosztów. Adrian 
zrezygnował ze współpracy z kolegą, żeby narzucić swoje 
standardy pracy, bez oglądania się na innych. Kojarzenie 
naszej firmy wyłącznie z geodezją działającą na terenie całej 
Polski to nie był szczyt naszych marzeń, co bolało mnie od lat 
patrząc na to, jaką wiedzą i doświadczeniem dysponuje 
Adrian w porównaniu do konkurencji. Nam marzyło się coś 
znacznie większego, zarówno jeśli chodzi o struktury w firmie, 



jak również o skalę działania. Dlatego już przez około rok 
wcześniej myślałam i rozpisywałam schematy, w którym 
kierunku rozwinąć firmę. Miałam bardzo szeroką wizję 
działania firmy, która wymagała dużych nakładów 
finansowych na działanie. Jednym z priorytetów było 
stworzenie takiej koncepcji rozwoju, która nie będzie 
generować kosztów, a przyniesie zyski. Koszty 
marketingowe, PR-owe i rozwojowe nawet w korporacjach 
wiążą się z kosztami. Długo myślałam, jak te koszty przekuć 
w zyski. Efektem moich rozmyślań i stert przeczytanych 
książek było połączenie sił i zbudowanie wspólnej, silnej 
marki, która obsługuje w zakresie inżynierii, geodezji,  
architektury krajobrazu, geologii, inwentaryzacji 
architektonicznych, pomiarów powierzchni największe firmy 
rynku nieruchomości. Zbudowaliśmy firmę będącą 
kontynuacją działań zapoczątkowanych przez Adriana w 
2007 roku i moich działań opartych na grafice, marketingu i 
działaniach rozwojowych realizowanych doraźnie od 2008 
roku i poważnie od początku 2016 roku. Nieocenioną rolę w 
przekształcaniu wizerunku firmy odegrał również Jan Pająk, 
który razem ze mną stworzył nowoczesny brand, nadał 
symbolikę naszej firmie i nakreślił kierunki rozwoju pod kątem 
marketingowym. Był również potężnym wsparciem 
duchowym i mentorem napędzającym mnie do działania. 
Efektem naszej nierozumianej często przez pozostałych 
członków zespołu współpracy było otwarcie jednego z 
sześciu filarów firmy – Domu Mediowego: 
www.mediahouse.geodetic.co, który obsługuje naszą 
centralę, oddziały regionalne oraz wybrane, zewnętrzne firmy 
z branży nieruchomości. To pozwala nam na obsługę 
marketingową swoich placówek w ramach własnych struktur, 
daje nam kontrolę i szybkość działania a ponadto generuje 
zyski z klientów zewnętrznych. 
 
 

Specjaliści specjalistom – academy.geodetic.co 
 

Jednym z sektorów firmy jest sektor Academy (akademia) 
www.academy.geodetic.co, którego zadaniem jest 



organizacja cyklicznych, certyfikowanych Akademii Inwestora 
w różnych miastach i o różnych zagadnieniach związanych z 
tematyką nieruchomości. Corocznie na naszych Akademiach 
Inwestora uczy się 500-1000 specjalistów rynku 
nieruchomości. Każdej Akademii towarzyszy wielu partnerów 
honorowych, medialnych i merytorycznych. Na każdej z 
Akademii oprócz nas, prelekcje prowadzą praktycy rynku 
nieruchomości, z którymi sami współpracujemy i wiemy jak 
cenną wiedzą praktyczną mogą podzielić się z inwestorami, 
zarządcami, architektami, prawnikami czy innymi 
specjalistami rynku nieruchomości. To właśnie oni dzielą się 
także tą wiedzą na łamach tej książki, za co gorąco im 
dziękujemy. Specjaliści specjalistom – to hasło, które 
przyświeca naszym projektom o charakterze edukacyjnym, 
bez względu na to czy są to wydarzenia, książki czy 
ekspertyzy. Jeśli masz pomysł na swoja prelekcję na naszej 
Akademii lub inny pomysł na współpracę napisz do nas! 
Wszystkie projekty pomimo udziału wielu partnerów nigdy nie 
zawierają sponsorowanych treści czy prelekcji lecz niosą 
wyłącznie merytorykę. Wielu nas pyta – po co to robicie, to 
strata czasu? Pasja do dzielenia się wiedzą została nam 
obojgu jeszcze z czasów udzielania korepetycji – to po 
pierwsze. Chęć poznawania nowych, ambitnych i chcących 
się rozwijać ludzi, od których sami możemy wiele się nauczyć 
– to po drugie. A możliwość nawiązywania nowych relacji 
biznesowych, rozpoczynanie nowych projektów, które 
realizują się po każdym wydarzeniu to korzyści dla wszystkich 
stron wydarzenia. Wielokrotnie po Akademiach dzwonią do 
nas ludzie z podziękowaniami, że wśród innych słuchaczy na 
naszym wydarzeniu znaleźli partnera do wspólnego projektu 
czy wykonania usługi. Rekomendacje to potężna dźwignia w 
biznesie, a jeśli dzięki naszym projektom ktoś inny może 
połączyć siły to my się tylko możemy z tego cieszyć i napawać 
dumą.  
 
Podsumowaniem i zwieńczeniem Akademii Inwestora, które 
zwykle odbywają się w pierwszej połowie roku jest jesienny 
Ogólnopolski Kongres Geodetic, którego pierwsza edycja 
była w 2017 roku. I mimo, że słyszeliśmy głosy „co, geodeci 



organizują kongres?” to już na pierwszej edycji Kongresu 
udało nam się zebrać bardzo zacne grono słuchaczy z wielu 
czołowych korporacji rynku inwestycyjnego i zarządzającego 
nieruchomościami.  
 
Sektor Academy to również prelekcje na wydarzeniach 
naszych partnerów, gdzie w imieniu naszej firmy występuje 
głównie Adrian Hołub. W ten sposób ze swoją wiedzą dotarł 
w kilka lat do kilkutysięcznego audytorium.   
  
W ramach tego sektora realizujemy także współpracę z 
uczelniami w postaci prowadzenia wykładów. W 2017 roku 
zdobyliśmy partnerstwo Uniwersytetu Gdańskiego i 
Uniwersytetu Łódzkiego, co zaowocowało prowadzeniem 
wykładów przez Adriana Hołub z zakresu zarządzania 
nieruchomościami i inwestowania w nieruchomości w ramach 
studiów podyplomowych. Obecnie nawiązujemy współpracę 
z kolejnymi uczelniami.  
 
Ubolewamy nad tym, w jaki sposób dzisiaj postrzegany jest 
zawód geodety. Po zaznajomieniu się przez słuchaczy lub 
naszych nowych klientów z tym, czym dzisiaj jest i co może 
zdziałać dla rynku nieruchomości geodezja, prawie 100% 
osób zgodnie stwierdza, że nie miało pojęcia o tak szerokim 
polu działania i tylu możliwościach geodezji.  Dlatego celem 
tego sektora firmy przy okazji współpracy z uczelniami jest też 
zaangażowanie w różne inicjatywy studenckie i społeczne, 
które mają na celu przywrócenie wizerunku i wartości zawodu 
geodety. Pół żartem, pół serio mówimy, że wiele lat temu 
geodeta był kolokwialnie mówiąc „drugi najważniejszy zaraz 
po księdzu” a dzisiaj jest niestety traktowany, jako zło 
konieczne na budowie. Jednym z przedsięwzięć, w które 
angażujemy się zarówno finansowo jak i niematerialnie jest  
wspieranie studentów Wydziału Geodezji i Kartografii 
Politechniki Warszawskiej, której absolwentem jest również 
znaczna część zespołu Polish Geodetic Group. Staramy się 
promować projekty naukowe studentów podczas naszych 
Ogólnopolskich Kongresów Geodetic; zapraszamy 
najlepszych studentów na Akademie Inwestora Geodetic; 



przyjmujemy ich na praktyki i chętnie dzielimy się wiedzą. 
Dofinansowujemy także działania organizacji studenckich na 
arenie światowej w ramach organizacji International Geodetic 
Student Organisation (IGSO). Im daje to nowe możliwości 
rozwoju a nam ogrom radości i fakt, że wartościowi, 
inteligentni i chętni do działania studenci chętnie przychodzą 
szukać pracy właśnie w naszej firmie.  
 
 
 

Dzielimy się zasobami wiedzy – resources.geodetic.co 
 

Sektor Resources (zasoby) www.reosurces.geodetic.co to 
kolejny trzon firmy, którego zadaniem jest dzielenie się 
wiedzą bez kontaktu face to face, który ma miejsce w sektorze 
Academy. Zasadniczą część Resources stanowi blog, który 
już po roku osiągał 30 tys. wyświetleń miesięcznie. Z bloga 
korzystają zarządcy, inwestorzy, prawnicy, geodeci, 
architekci i inne osoby angażujące się w procesy inwestycyjne 
związane z nieruchomościami. W 2017 roku pojawiła się 
również nowa inicjatywa związana z redakcją gazety 
Geodetic, która jest obszernym rocznikiem wydawanym w 
połowie każdego roku. Pomysł powstania gazety zrodził się 
poprzez obserwację naszych klientów. Odwiedzając naszych 
partnerów biznesowych zauważaliśmy na ich biurkach 
wydrukowane wpisy z naszego bloga. Napawało nas to 
zadowoleniem, a zdarzało się, że co trzeci człowiek w 
biurowcu mówił „dzień dobry panie Adrianie” a my nie 
mieliśmy pojęcia skąd tyle ludzi kojarzy go z imienia. 
Wjeżdżając do góry windą i odpowiadając na kolejne „dzień 
dobry panie Adrianie” ogarnęło nas przerażenie widząc na co 
drugim biurku wydrukowane dziesiątki postów z naszego 
bloga. Czy szykują się do jakiegoś pozwu sądowego 
przeciwko tym wpisom? Spytani otwarcie, co robią z tymi 
wymiętoszonymi kartkami zapełnionymi naszymi treściami 
odpowiadali, że zarząd karze im się uczyć treści a potem ich 
przepytuje z zaczerpniętej wiedzy. Ulga i duma w jednej 
chwili, a potem szybka myśl – zbierzmy im to w jedno 
opracowanie. Tak powstał pomysł redakcji gazety Geodetic, 



w której zwykle zasadniczą część artykułów stanowią nasze 
treści. Uzupełnieniem są artykuły partnerów, którzy często 
również są prelegentami na naszych Akademiach Inwestora 
czy kongresach. Dopuszczamy w gazecie grafiki promocyjne 
ale wyłącznie podmiotów, z którymi sami współpracujemy i 
znamy ich jakość. W ramach tego sektora firmy z poziomu 
strony www dostępne są również różne opracowania, 
ekspertyzy, e-booki czy audiobooki, które w zależności od 
aktualnej oferty można pobierać za darmo lub kupować z 
poziomu strony. Tam również możesz polecić znajomemu 
zakup niniejszej książki. 
 
 
 

Budujemy wolność finansową – resources.geodetic.co 
 
Kolejnym filarem firmy jest  sektor Real Estate 
(nieruchomości) www.realestate.geodetic.co, który dopiero 
raczkuje i jakkolwiek to brzmi nie porównujemy się do 
inwestorów korporacyjnych czy funduszy inwestycyjnych, 
obracającymi portfelami nieruchomości i wykupującymi całe 
ulice nieruchomości. Nasz dział Real Estate został stworzony 
w celu rozwoju firmy. W bardzo krótkiej perspektywie czasu 
rysuje się wizja otwarcia oficjalnych oddziałów Polish 
Geodetic Group w kilku miastach wojewódzkich w Polsce, 
które dzisiaj oparte są o  podnajem biur. Lubimy uczyć się od 
największych, dlatego śladem braci McDonald nasze oddziały 
również będą oparte na budowaniu własnych nieruchomości, 
bez straty pieniędzy na marże dla deweloperów czy najem 
biur. Zgodnie z założeniami sprzed lat, już w 2016 roku 
kupiliśmy działkę zlokalizowaną w Warszawie w Dzielnicy 
Ursus i przeszliśmy bardzo skomplikowany proces 
uzyskiwania pozwolenia na budowę wraz z wyburzeniem 
istniejącego budynku. Anegdoty z tego procesu opisujemy na 
dalszych kartach tej książki. Tym sposobem w 2018 r. 
powstała pierwsza nieruchomość o powierzchni 550m2 

powierzchni całkowitej na cele biurowo-handlowe, z 
przeznaczeniem na centralne biuro firmy oraz lokalami 
handlowymi na wynajem. Dzięki temu dysponujemy 



budynkiem na własność, który dodatkowo utrzymywany jest 
w całości z wynajmu pozostałych lokali. Warunek pokrycia 
kosztu zyskiem, który sobie narzuciliśmy zostaje spełniony 
również w kwestii sektora Real Estate. Według biznesplanu 
inwestycja warta 1,8 mln zł zwróci się do 9 lat dając 
jednocześnie bardzo komfortowe warunki pracy dla naszego 
zespołu. 
 
 

Jesteśmy dla rynku nieruchomości – services.geodetic.co 
 
Najważniejszym jednak filarem, na który pracuje cała firma 
jest sektor Services (usługi) www.services.geodetic.co. To 
tutaj bije serce firmy i tutaj zaangażowana jest zdecydowana 
większość zespołu. Będąc w jednej z organizacji 
biznesowych nauczyliśmy się jak w 40 sekund prezentować 
najistotniejsze obszary działania firmy. Idąc za tym, bez 
zbędnej promocji w niniejszej książce napiszę jedynie, że w 
tym filarze mieścimy cztery grupy usług. Pierwszą z nich są 
certyfikowane pomiary powierzchni do celów najmu i do celów 
podatkowych, drugim działem jest due diligence 
nieruchomości obejmujące całą geodezję prawną, geodezję 
standardową, architekturę, geotechnikę, geologię, ochronę 
środowiska i inne sektory. Trzecią część stanowi skaning, 
pomiary dronami i fotogrametria, a czwarta to kompleksowe 
inwentaryzacje architektoniczne na cele aranżacji lub 
przebudowy budynków komercyjnych i mieszkaniowych. To 
właśnie wiedza zdobyta w ramach sektora Services 
zaserwowana zostanie Państwu w niniejszej książce.  
 
W oczekiwaniu jest jeszcze jeden sektor Ads (ogłoszenia) 
www.ads.geodetic.co, który będzie rozbudowanym portalem 
ogłoszeniowym dla branży geodezyjnej. Na zdradzenie 
szczegółów tego pola działania jednak przyjdzie swój czas. 
 
Wszystkie powyższe sektory spina jedna główna strona 
www.geodetic.co, z której dojdziesz do każdego z sektorów. 
Wiele osób pyta „po co Wam tyle stron”. Ilość 
zamieszczanych treści, grafik, referencji, przykładów 



operatów podpartych skanami opracowań wpływa znacząco 
na szybkość działania strony, a komfort Użytkownika liczy się 
dla nas bardziej niż konieczność obsługi kilku stron. W końcu 
w tym właśnie celu powstał sektor MediaHouse. 
 
Podsumowując, Polish Geodetic Group współpracuje na stałe 
z ponad 130-toma największymi firmami z rynku 
nieruchomości komercyjnych w Polsce i Europie. W czasie 
praktyki zdobywanej od 2007 roku mamy w portfolio 
pomierzonych tysiące obiektów komercyjnych i 
mieszkaniowych o łącznej powierzchni 4 mln m² powierzchni 
(stan na 2018 rok). Efektywność naszych działań potwierdziło 
ponad 100 referencji, listów i nagród. Nakreślona nowa 
strategia działania firmy i konsekwencja jej realizacji tylko w 
jeden rok pozwoliła na zwiększenie naszych dochodów 
trzykrotnie a w kolejnym roku na kolejne podwojenie. Jednym 
z sekretów działań firmy jest podejmowanie współpracy z 
różnymi partnerami na indywidualnie wypracowywanych 
między stronami zasadach. Drugim i chyba najważniejszym 
sekretem jest uczciwość wobec klientów, partnerów, 
członków naszego zespołu oraz wobec samych siebie. 
Uważamy, że działania zgodne z czystym sumieniem 
otwierają możliwości, ukazują szanse, wpływają na 
pozytywny wpływ szczęścia w biznesie oraz dają spełnienie 
w życiu. 
 
 

Siła w ludziach 
 

Uważam, że ludzie nie planują przegrywać. Jednak dzieje się 
tak, ponieważ nie umieją planować. Zdarzają się jednak 
chwile kiedy nasza radość poznania drugiego człowieka jest 
nieoceniona – dotyczy to osób ciekawych życia. W 2017 r 
podczas powrotu z dwudniowego forum, gdzie byliśmy 
partnerem i prowadziliśmy tam również prelekcję, zabraliśmy 
jednego z uczestników forum, który ogłosił, że chce się zabrać 
do Warszawy. Podczas powrotu z Lublina dowiedzieliśmy się, 
że wieziemy 17-latka ze światopoglądem powalającym 
niejednego 50-latka. Zadawał pytania o to czego nie da mu 



edukacja w powadzeniu biznesu a czego powinien nauczyć 
się sam. Pytał, jakie książki warto czytać, czy warto pracować 
w korporacjach, do jakich grup biznesowych warto 
przynależeć, w jakie nieruchomości inwestować, czy warto 
grać na giełdzie, itp. Byliśmy onieśmieleni niektórymi 
pytaniami, ponieważ nie uważamy się za autorytet w tak wielu 
kwestiach. 17-latek, który jedzie na wydarzenie, dotyczące 
inwestowania w nieruchomości i uzyskania wolności 
finansowej był dla mnie fenomenem wśród myślenia 
dzisiejszej młodzieży. My czerpaliśmy z tej rozmowy równie 
wiele co on! Zaskakujący był finał tej magicznej podróży, który 
nadszedł dwa tygodnie później. Staram się doceniać ludzi, 
którym chce się chcieć. Karol, po dwóch tygodniach od 
spotkania wysłał mi link do strony www, którą sam sobie 
zrobił, bo poradziliśmy mu, że warto mieć taką umiejętność 
zaczynając swój biznes. Argumentowałam to tym, że robi się 
wiele rzeczy szybciej, wpisuje się treści jakie się chce, bez 
czekania na łaskę firmy zewnętrznej i nie traci się cennych na 
starcie pieniędzy na działania firm pozycjonujących stronę 
czy wykonujące promocję w social media, które często udają 
swoją pracę, a płatnik nie wie nawet jak ich skontrolować. 
Zaproponowałam mu, więc żeby przyszedł na nasz 
Ogólnopolski Kongres Geodetic – on na to, że nie tylko 
chętnie przyjdzie ale chętnie pomoże w organizacji po czym 
kilka dni później rzucił pomysły co do organizacji eventu. I tym 
sposobem mam nadzieję, że Karol wkrótce dołączy do 
naszego zespołu. Domyślam się, że niedługo u nas 
popracuje,  tym bardziej, że planuje studia dzienne a jasno 
również mówi o prowadzeniu swojego biznesu. Jednak to co 
dla mnie ważne, to fakt że są tak ambitne osoby a docenianie 
ich i niewielka pomoc daje mi ogrom radości i spełnienia.  
 
I taki też mamy zespół. Są to zaufani, sprawdzenie na wielu 
polach działania ludzie. W jeden z książek z Briana Tracy i 
Marka Thomsona - A teraz … stwórz wielką firmę 
przeczytaliśmy: „zatrudniaj powoli, zwalniaj szybko”. U nas 
proces zatrudniania kluczowych osób na stanowiska trwał 
znacznie dłużej niż kilkustopniowa rekrutacja w ramach działu 
HR w dobrych korporacjach. To po 4 latach współpracy 



znaleźliśmy bardzo wartościowe osoby, którym jesteśmy w 
stanie każdego dnia powierzać naszą firmę. Osoby te są 
dzisiaj członkami zarządu naszej firmy, odpowiadają za pracę 
swoich zespołów, wnoszą do niej wiele wartości i współtworzą 
wspaniałą atmosferę pracy. To dla tych wartości oddajemy im 
znaczną część zysków firmy wypracowanych przez nich w 
każdym przepracowanym wspólnie roku. ……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 
KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 

DZIAŁ I 
 

”Za późno na oszczędzanie, kiedy widać dno” – Seneka 
 
 
 
 

Due diligence jest jedną z najbardziej kompleksowych i 
nowoczesnych metod analitycznych stosowanych przy 
zakupie nieruchomości. Analiza poprzedzona jest zwykle 
wyceną nieruchomości i obejmuje m.in. aspekty prawne, 
architektoniczne, geodezyjne, geologiczne, środowiskowe, 
wodno-prawne, techniczne, podatkowe  i finansowe 
nieruchomości. Kompleksowa ocena stanu faktycznego i 
perspektyw rozwoju nabywanej działki lub działki z zabudową 
jest wykonywana właściwie w jednym celu – podjęcia 
świadomej decyzji zakupu nieruchomości lub nie. Pierwszy 



wariant dotyczy poznania ewentualnych zagrożeń, 
dodatkowych kosztów lub opóźnień procesu inwestycyjnego, 
a tym samym negocjacji ceny wystawionej przez 
sprzedającego. A drugi wariant to świadoma odmowa zakupu 
nieruchomości ze względu na jej nieopłacalność, która 
wyniknęła podczas analizy due diligence. Wytrawni 
inwestorzy nieruchomości komercyjnych często świadomie 
wybierają nieruchomości z problemami, bo wraz ze 
zdolnością ich rozwiązywania oraz umiejętnościami 
negocjacyjnymi na tych właśnie trudnych inwestycjach 
zarobiają najwięcej.  
 
Gorzej sytuacja wygląda w przypadku osób, które kupują 
nieruchomości w celu budowy własnego domu. I ciężko w tym 
przypadku mówić o byciu inwestorem, gdy kupuje się 
nieruchomość niosącą za sobą wyłącznie koszty dopóki się 
tam mieszka a nie na przykład wynajmuje. Jednak tym 
bardziej zastanawiające jest, dlaczego tym właśnie ludziom 
wydającym swoje pieniądze szkoda czasami kilkuset złotych 
czy w niektórych, bardziej skomplikowanych sytuacjach kilku 
tysięcy złotych, żeby sprawdzić najistotniejsze kwestie 
nabywanej nieruchomości. Tutaj sytuacja związana jest 
zazwyczaj z brakiem świadomości w kwestiach co należy w 
ogóle sprawdzić. Ktoś, kto przy budowie domu ekstra musi 
dopłacić 20-40 tysięcy złotych na wybudowanie zbiornika 
retencyjnego na działce nie jest nawet świadomy, że za około 
1500zł mógł sprawdzić to przed zakupem nieruchomości 
wykonując 2-3 odwierty geotechniczno-geologiczne. 
Powiedzenie mądry Polak po szkodzie, ma tu swoje 
odzwierciedlenie. 
 
Kolejną grupą osób, które tracą pieniądze na 
nieruchomościach są osoby kupujące lokale zarówno te na 
cele mieszkaniowe jak i handlowe. Odnotowujemy 2-3 
telefony tygodniowo od osób, które kupiły lub właśnie kupują 
lokal od dewelopera i nie wiedzą czy powinni płacić za 
powierzchnie pod ściankami działowymi, przejściami i 
wnękami czy też deweloper nie ma takiego prawa. Średnio na 
lokalu do 70m2 gra toczy się o około 2m2. Wielu pomyśli, że 



to nie jest dużo. Jednak dla wielu osób kilkanaście tysięcy 
kredytu więcej ma znaczenie.  Dzwonią do nas także 
deweloperzy, którzy ze względu na ilość przepisów i różne 
praktyki konkurencji sami gubią się w tym, która opcja jest 
właściwa i zgodna z prawem. My w niniejszej książce 
przedstawiamy stanowisko Polskiego Komitetu 
Normalizacyjnego, odmienne stanowisko Polskiego Związek 
Firm Deweloperskich oraz nasze własne spostrzeżenia z 
wieloletniego doświadczenia zebranego przy projektach 
tysięcy inwestycji. 
 
Ekspertyzy due diligence mogą mieć charakter kompleksowy 
lub też odnosić się do jednego lub kilku określonych 
obszarów. Często spotykane oferty due diligence dotyczą 
kwestii  prawnych, finansowych czy podatkowy.  Jednak tylko 
kompleksowe badanie due diligence nieruchomości pozwala 
na wiarygodną ocenę stanu obecnego oraz perspektyw 
rozwoju danej nieruchomości.  Naszym zdaniem zakres due 
diligence to znacznie więcej aspektów, które zahaczają o 
niedocenianą dzisiaj i źle postrzeganą dziedzinę geodezji 
oraz gałęzie ściśle związane i uzależnione od niej, jak 
architektura, geologia, geotechnika, ochrona środowiska, 
architektura krajobrazu, konserwacja zabytków czy inne 
branże. I właśnie w tym celu powstała niniejsza książka, która 
ma na celu pokazanie ogromu szczegółów, które czyhają na 
inwestorów komercyjnych, mieszkaniowych oraz prywatne 
osoby kupujące nieruchomości lub lokale na własny użytek. 
W niniejszym rozdziale omówimy aspekty związane ze 
sprawdzaniem nieruchomości podczas przymierzania się do 
zakupu, a także wskażemy aspekty związane ze sprzedażą 
nieruchomości. Często kwestie w obu tych przypadkach 
pokrywają się, stad pomysł na ujęcie ich w jednym dziale.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

DUE DILIGENCE GEODEZYJNE 
 

 
„Oszczędność to wielki dochód” – Cyceron 

 
 
 

SPRAWDZENIE SPÓJNOŚCI DANYCH 
EWIDENCYJNYCH DZIAŁKI W EGIB I KW  

 
Inwestycja w nieruchomość powinna być poprzedzona 
wnikliwą analizą jej stanu prawnego. Należy bowiem 
pamiętać, że z transakcją zakupu nieruchomości wiąże się 
szereg czynników ryzyka, których wszechstronne zbadanie 
pozwoli ocenić bezpieczeństwo tego procesu. Zasadniczym 
celem tej analizy jest zweryfikowanie, czy przekazane przez 
sprzedającego informacje znajdują potwierdzenie w stanie 
faktycznym i prawnym, oraz czy nabywca będzie mógł 
zrealizować inwestycję zgodnie ze swoimi założeniami. Wiele 
specjalistów wykonujących due diligence w zakresie 
prawnym mówi o tym, że najważniejsze jest sprawdzenie 
księgi wieczystej (KW). Nic bardziej mylnego! Na Akademiach 
Geodetic, które prowadzimy od lat zawsze jest to ogromnym 
zdziwieniem. Nadrzędnym dokumentem w zakresie 
chociażby sprawdzenia powierzchni nabywanej 
nieruchomości jest Ewidencja Gruntów i Budynków (EGIB). 
Zakup działki jest możliwy tylko wtedy, gdy powierzchnia w 
EGIB jest tożsama z powierzchnią w KW. W przypadku 
rozbieżności między EGIB i KW notariusz odrzuci możliwość 
dokonania transakcji kupna nieruchomości do czasu 
ujednolicenia powierzchni w obu dokumentach. Błędy w KW 



wynikają zwykle z braku aktualizacji danych przez właścicieli 
nieruchomości. W EGIB obowiązek aktualizacji danych ciąży 
na właścicielu a od niedawna robią to urzędy prowadzące 
zasób geodezyjny w starostwie. Wypis i wyrys z ewidencji 
gruntów pozwoli także sprawdzić rodzaj gruntów 
wchodzących w skład danej nieruchomości. Jeżeli są to 
grunty rolne, niezbędne będzie uzyskanie decyzji w sprawie 
wyłączenia nieruchomości spod produkcji rolnej. A co zrobić, 
gdy dowiadujemy się o rozbieżności tych danych na 
kupowanej działce? Należy przeprowadzić wykaz zmian 
danych ewidencyjnych i zsynchronizować powierzchnię w 
EGIB i w KW. Często niezbędne jest tutaj pełne okazanie 
granic, ponieważ granice mają w urzędzie wpisany atrybut 
dokładności granicy, który może sięgać 30 a nawet 50cm! 
Dzięki sprawdzeniu tych elementów zyskuje się możliwość 
negocjacji przy kupnie działki. Potencjalny kupujący może 
dowiedzieć się czy powierzchnia, za którą ma zapłacić nie jest 
zawyżana przez sprzedającego i jest tożsama w EGIB i KW. 
Dodatkowo, oszczędza to czas i pieniądze na ewentualne 
rozprawy sądowe z roszczeniami do sprzedającego, któremu 
zapłaciło się za metry kwadratowe, których faktycznie się nie 
posiada. 

 
Anegdota  

Nieruchomość kupiona wraz z babcią 
 
Potencjalny nabywca nieruchomości chciał zakupić działkę z 
domem, w którym zamieszkiwała rodzina 3-pokoleniowa. Po 
zakupie nieruchomości inwestor planował wyburzyć dom, a 
następnie miała tam powstać nowa inwestycja. Okazało się, 
że w budynku mieszka starsza kobieta, która się nie 
wyprowadziła po sprzedaży domu z pozostałymi członkami 
rodziny tylko dalej tam mieszka i na dodatek dysponuje aktem 
notarialnym, w którym ma wpisane prawo dożywocia. 
Pomimo sprawdzenia przez kupującego KW, w dziale III 
brakowało informacji, że ów kobieta, ma prawo w danym 
budynku żyć do końca swych dni. Kto popełnił błąd i jakie są 
konsekwencje takiej sytuacji? Oprócz sprawdzenia danych  
KW należy przeczytać dokument będący podstawą nabycia 



nieruchomości. Jeżeli w treści aktu notarialnego nie są 
zawarte treści o tego rodzaju kwestiach to sytuacja jest jasna. 
Ale jeżeli w dziale III KW nie zostało wpisane roszczenie ale 
wynika ono z aktu notarialnego to niestety nowy właściciel 
nieruchomości ma duży problem. Czy notariusz odpowiada 
za to, że puścił transakcję zakupu nieruchomości „z babcią”? 
Czy sąd może odrzucić treść aktu? Czy rękojmia KW 
obejmuje dział III i czy kupujący jest chroniony? Czy można 
anulować transakcję kupna wykazując, że sprzedający w złej 
wierze zataił informację o dożywociu? Ile czasu może trwać 
taka sprawa? Czy nowy właściciel może eksmitować babcię? 
Jakie jest najprostsze załatwienie sprawy? zy po kupnie 
nieruchomości może być taka sytuacja, że do KW może 
zostać wpisane roszczenie tej kobiety i nowy właściciel stanie 
się współwłaścicielem? Myślę, że inwestor, który w trybie 
ciągłym prowadzi inwestycje nie będzie chciał latami 
prowadzić rozpraw sądowych tylko kupi babci kawalerkę, 
wyprostuje dokumenty prawne i wystartuje z nową inwestycją. 
Czas to pieniądz. Jednak do wyjaśnienia sytuacji w szczególe 
zaprosiliśmy ekspertów w zakresie prawnym. Poniżej ich 
opinie eksperckie.   
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Imię i nazwisko (stanowisko) 

 nazwa firmy 

 

 
Anegdota  

Kwintal zboża wpisany do KW 
 
Kobieta po 70-tce chciała wyprostować sprawy spadkowe po 
swoim zmarłym mężu i podzielić majątek pomiędzy troje 
swoich dzieci, które miały już swoje rodziny. Przed śmiercią 
męża sprawy własnościowe dotyczące kilku działek (leśnych, 
rolnych i jednej działki budowlanej) nie zostały uregulowane. 
Chcąc wyprostować sprawy spadkowe w jej imieniu udaliśmy 
się do Sądu Wieczysto Księgowego w celu wybrania zbioru 
dokumentów. Okazało się, że w KW wpisane jest zadłużenie 
na rzecz banku spółdzielczego na 1 kwintal zboża. Był to wpis 
z lat ’60-tych. Bardzo dobrym zbiegiem okoliczności było to, 
że bank spółdzielczy jeszcze istniał i funkcjonował. Po wizycie 
w banku okazało się, że zadłużenie zostało spłacone 
kilkadziesiąt lat temu, ale nie zostało to zaktualizowane w KW. 
Bank wydał stosowne oświadczenie, a my na rzecz 
właścicielki zaktualizowaliśmy dane w KW i pomogliśmy w 
procedurze podziału majątku. Co byłoby w przypadku gdyby 
bank już nie istniał lub jego właścicielem byłby ktoś inny? 
Bardzo popularne są przecież fuzje banków, chociaż dotyczy 
to raczej banków prywatnych aniżeli spółdzielczych. Czy 
jeżeli bank już nie istnieje i nie ma potencjalnego wierzyciela 
zadłużenia to czy zadłużenie nie istnieje? Co należy wtedy 
zrobić i jakie dokumenty pozyskać, żeby „wyczyścić” wpis w 
KW?   
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Imię i nazwisko (stanowisko) 

 nazwa firmy 

 
 

Anegdota  
Brak założonej KW nieruchomości 

 
Inwestor chciał zakupić nieruchomość, ale nie posiadała ona 
założonej KW. Warto wiedzieć, że jeżeli do ‘83 roku nie było 
założonej KW, a po ‘83 roku na danej nieruchomości nie były 
dokonywane żadne ruchy notarialne to nieruchomość nie ma 
założonej KW. Jednak to nie stanowi problemu nie do 
rozwiązania, bo transakcję kupna nieruchomości można 
przeprowadzić. Należy wtedy zobligować obecnego 
właściciela do założenia KW, co ma na celu uchronić 
przyszłego nabywcę z tytułu rękojmi KW.  
 

 
Anegdota 

Niepoczytalność sprzedającego nieruchomość 
 
Sytuacja bardzo rzadka, która jednak miała miejsce w naszej 
pracy zawodowej. Inwestor chciał kupić nieruchomość, która 
należała tylko do jednej osoby. Jednak było podejrzenie, że 
obecny właściciel może być niepoczytalny. Jak sprawdzić czy 
osoba ma moc prawną do podpisania umowy i sprzedania 
nieruchomości i jednocześnie jej nie urazić?  
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Imię i nazwisko (stanowisko) 

 nazwa firmy 

 
 

Anegdota  
Powierzchnie budynku we wpisie do KW 

 
W KW są błędy – to już wiemy. Rozbieżność między 
powierzchnią użytkową a całkowitą, która jest wpisana w KW 
dla bardzo dużych budynków (centra handlowe, biurowce) 
potrafi sięgać nawet 50%. Z czego to wynika? W Polsce mało 
kto panuje nad pojęciami dotyczącymi powierzchni 
nieruchomości. Notariusze wpisując powierzchnie nie mają 
obowiązku i nie zastanawiają się co ta powierzchnia oznacza. 
Duży problem i bałagan robi się, gdy mamy centrum 
handlowe, następuje jego rozbudowa, a samo pozwolenie na 
budowę jest 3-etapowe i centrum zawiera kilka niezależnych 
budynków. Co należy zrobić w takiej sytuacji. Sądy Wieczysto 
Księgowe mogą zrobić wpis powierzchni (aktualizację 
powierzchni) ale tylko z projektu budowlanego. Na szczęście 
wszystkie projekty z pozwolenia na budowę są 
archiwizowane w Wydziałach Architektury gmin lub dzielnic. 
Jeżeli centrum handlowe się rozbudowywało to należy 
wszystkie te pozwolenia zebrać, ułożyć w całość, zrobić 
pomiary pięter i powierzchni zabudowy i chociaż 
powierzchownie sprawdzić czy stan rzeczywisty z pomiaru 
odpowiada projektowi. Nawet jeśli mamy rozbieżności rzędu 
kilkuset m2 dla bardzo dużych obiektów to my osobiście nie 



doszukiwalibyśmy się rozbieżności. Przyjęlibyśmy dane z 
pozwoleń na budowę i zaktualizowalibyśmy treść KW 
odnośnie powierzchni. Jak to zrobić? Należy najpierw w 
Wydziale Geodezji w EGIB zaktualizować kartę budynku i 
wpisać do tej karty budynku powierzchnię użytkową. Jednak 
M.st. Warszawa odmawia wpisania takich danych mimo, że 
jest na to miejsce w rubryce na wypisie z rejestru budynków. 
My radzimy sobie w ten sposób, że informacje o powierzchni 
użytkowej wpisujemy jako informacja dodatkowa, a na takie 
wpisy M.st. Warszawa się zgadza i jest na to nawet 
przeznaczone miejsce w dokumencie. Dlaczego M.st. 
Warszawa odmawia wpisu tych powierzchni we właściwej 
rubryce? Broni się tym, że dotyczy to lokali wyodrębnionych - 
sumy powierzchni użytkowych wszystkich lokali 
wyodrębnionych z budynku. Na czas pisania tej treści 
(czerwiec 2018) wniosek z treścią wpisu do KW wraz z 
wypisem z rejestru budynków i ksero pozwoleń na budowę 
(wybrane strony) podbite a zgodność z oryginałem przez 
Wydział Architektury zostały złożone do Sądu KW i czekamy 
na decyzję czy te powierzchnie zostaną zaktualizowane. 
 
 

Anegdota  
Zmiana wyłączenia z produkcji rolnej  

 
To będzie historia o tym, jak urzędnik przez swoją nieuwagę 
zrobił przysługę inwestorowi nieruchomości, który posiadał 
dwie działki – jedną budowlaną a drugą rolną klasy IIIa. Na 
działce budowlanej zlokalizowane były bardzo duże obiekty 
budowlane. Wykonawca, który obsługiwał budowę w celu 
wykonania placu manewrowego na czas budowy wylał beton, 
znajdujący  się w znacznej mierze na działce rolnej. Zrobił to 
nieświadomie, bo działki nie były od siebie odgrodzone i 
naocznie nie było widać granic obu działek. Pomijamy fakt, że 
wykonawca powinien znać granice nieruchomości, mieć je 
wytyczone i wiedzieć na jakiej powierzchni pracuje a nie 
przyjąć sugestię pracowników, że „to wszystko właściciela 
jest, lejcie beton”. Na koniec budowy geodeta wykonał 
inwentaryzację powykonawczą. To, że to był akurat ten rodzaj 



pracy geodezyjnej nie ma znaczenia, bo równie dobrze 
mogłaby to być aktualizacja mapy zasadniczej, mapa do 
celów projektowych czy inny pomiar nanoszony na mapę. 
Geodeta, zgodnie ze stanem faktycznym (bo taki ma 
obowiązek) zamierzył wylany wcześniej beton na działce 
rolnej i oznaczył powierzchnię jako parking. Zaktualizowana 
mapa trafiła do wydziału geodezji w starostwie. Urzędnik nie 
zastanawiając się czemu na działce rolnej znajduje się ok. 3 
tys. m2 powierzchni betonowej - zmienił oznaczenie działki z 
rolnej na budowlaną. Inwestor zorientował się w tej kwestii rok 
później, gdy chciał rozpocząć przygotowania do odrolnienia 
drugiej działki. Ku jego miłemu zaskoczeniu nie musiał 
uzyskiwać żadnych zgód, składać serii dokumentów, żeby 
odrolnić grunt i czekać  kolejnych miesięcy. Obecnie inwestor 
jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę. Czego 
powinien się obawiać? Przede wszystkim tego, że urząd 
zauważy zmianę przeznaczenia działki. Co wtedy mu grozi? 
Kara za zniszczenie gruntu rolnego. Jak wielce 
prawdopodobne jest, że urząd się zorientuje o swojej 
pomyłce? Mało prawdopodobne, bo zmiany oznaczenia 
gruntu w EGIB dokonuje wydział geodezji a kwestie 
pozwolenia na budowę załatwia się w wydziale architektury 
gminy lub dzielnicy. Wielokrotnie w dziesiątkach przypadków 
obu wydziałom łatwiej jest wysłać pismo do klienta niż 
zapukać do pokoju obok i mieć informację od ręki. Te wydziały 
właściwie się ze sobą nie komunikują w tych kwestiach. 
Momentem, w którym jest możliwość, że sytuacja wyjdzie na 
jaw jest audyt w wydziale geodezji. Jednak audyt będzie miał 
wtedy do zarzucenia tylko to, że nie zostały naliczone kary za 
odrolnienie gruntu. Co na to inwestor? Odpowiedział „stać nas 
na taką karę, a czas zaoszczędzony na odrolnienie gruntu i 
szybsze wystartowanie z pozwoleniem na budowę jest 
bezcenny”. Odrolnienie czy wyłączenie z produkcji rolnej trwa 
kilka miesięcy i istnieje prawdopodobieństwo, że z różnych 
powodów nie otrzyma się zgodny na taką zmianę. Anegdota 
nie ma na celu zachęcenia do nielegalnego działania i 
naśladowania niniejszej sytuacji. Ma ona na celu pokazanie 
możliwych konsekwencji związanych z brakiem 
odpowiedniego nadzoru nad geodetami, kierownikami 



budów, generalnymi wykonawcami i podwykonawcami a 
także pracownikami przy procesie budowy. Praca wszystkich 
tych ludzi ma olbrzymi wpływ na konsekwencje czasowe i 
finansowe inwestora nieruchomości. W finalnym rozrachunku 
ten akurat inwestor zyskał czas, a to czy zaoszczędził 
pieniądze związane z karą za zniszczenie gruntu to się okaże. 
Zwracamy jednak uwagę na to, że w większości 
analogicznych przypadków to inwestor traci najwięcej.  
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Imię i nazwisko (stanowisko) 

 nazwa firmy 

 
 

Anegdota  
Zmiana przeznaczenia w EGIB   

 
………..  
 
 

DAWNE ZBIORY DOKUMENTÓW (ZD)   
 
To nie koniec zaskoczeń w zakresie prawnym, bowiem nad 
EGIB i KW jest jeszcze tzw. „zbiór dokumentów dawnych 
(ZD)” Zbiór ten istnieje na rynku warszawskim a efekt jego 



obecności jest taki, że po latach znajdują się właściciele 
nieruchomości odzyskujący grunty, których według KW 
właścicielem obecnie jest ktoś inny. Prowadziliśmy takie 
procesy wielokrotnie i niestety właściciele, którzy nabyli 
nieruchomości sprawdzając tylko wpis do KW mieli lub mają 
poważne problemy. Sprawdzenie czy działka nie należy do 
„dawnych zbiorów dokumentów (ZD)” i nie jest przedmiotem 
roszczeń poprzednich właścicieli daje informację czy może 
być ona podstawą roszczenia innych „dawnych właścicieli” – 
tzw. dekret Bieruta. Dzięki sprawdzeniu inwestor zyskuje 
pewność, że to będzie tylko jego działka nie toczy się  wobec 
niej postępowanie wszczęte przez dawnych właścicieli, którzy 
z dekretu Bieruta stracili nieruchomości. Z kolei jeżeli toczy 
się postępowanie związane z biurem spraw dekretowych to 
potencjalny inwestor uzyska informację, że nie można kupić / 
sprzedać takiej działki. 
 

Anegdota 
Uratowane 30 mln zł  

 
W 2018 roku jeden z potencjalnych zainteresowanych 
kupnem działki na słynnym warszawskim „mordorze” zgłosił 
się do naszej firmy, żeby sprawdzić granice nieruchomości, 
na którą miał wydać 30 mln zł. W ciągu jednego dnia 
sprawdziliśmy w terenie granice działki, która rzekomo miała 
przylegać do głównej drogi i która docelowo miała obsłużyć 
nieruchomość pod kątem zjazdu do drogi publicznej. Po 
weryfikacji granic okazało się, że kupowaną działkę na całej 
linii styku z ulicą dzieli 15-centymetrowy pasek gruntu. Pasek 
gruntu, który nie tylko nie należy do tego samego 
sprzedającego, ale jak się okazało później nie wiadomo w 
ogóle do kogo należy. Po weryfikacji granicy, sprawdziliśmy 
informacje związane z prawem własności w EGIB. Na 
mapach zasadniczych okazało się, że widnieje status 
określony, jako „władający gruntem” a nie „właściciel”. W 
związku z tym, złożyliśmy wniosek do biura spraw 
dekretowych i po 2-3 tygodniach uzyskaliśmy informację, że 
na biuro podawcze jakiś czas temu wpłynął wniosek o 
roszczenie byłych właścicieli w sprawie odzyskania gruntu. 



Taki stan rzeczy powoduje zablokowanie wszelkich działań 
związanych ze sprzedażą nieruchomości, uzyskiwaniem 
pozwoleń na budowę, czy innych procesów budowlanych. 
Zaskoczenie kupującego, który na dwa dni przed umówionym 
terminem spotkania u notariusza w sprawie podpisania aktu 
notarialnego otarł pot z czoła, dziękując za uratowanie 30 mln 
zł było dla nas bezcenne. Cała procedura weryfikacji i dojścia 
do tego stanu rzeczy w świetle straconych pieniędzy 
stanowiła kroplę w oceanie kosztów i strat. Tym bardziej, że 
zasięgając wspólnie z klientem porad prawnych u kilku 
renomowanych kancelarii warszawskich pół żartem pół serio 
ustaliliśmy, że ewentualny proces wyjścia z sytuacji po 
podpisaniu aktu notarialnego mógłby w polskich realiach 
trwać od 20 do 40 lat.   
 
 

BŁĘDY MAP ZASADNICZYCH 
 
Sprawdzenie nieruchomości to również kwestia zakresu 
informacji, który niesie mapa zasadnicza niezbędna do 
złożenia np.: WZ czy do warunków przyłączeniowych. Jest to 
element wyjściowy do realizacji wielu kwestii w due diligence 
nieruchomości.  Nie wiemy czemu inwestorzy, którzy 
zamierzają kupić nieruchomości notorycznie uznają świętość 
mapy zasadniczej. Musimy Państwa rozczarować – 95% 
map zasadniczych, które weryfikowaliśmy nie 
odzwierciedlało stanu rzeczywistego nieruchomości. W 
jakim zakresie były to rozbieżności? Podamy tylko kilka z 
dziesiątek przykładów.  

 
Anegdota  

Która powierzchnia zabudowy jest prawdziwa? 
 
Mierząc centra handlowe, hotele zlokalizowane w miastach 
uwidaczniamy znacznie różnice położenia powierzchni 
zabudowy zarówno na mapie jak i w kwestii powierzchni 
zabudowy wpisanej w EGIB. …….. 
 

Anegdota  



Zwiększamy wysokość projektowanego budynku  
 
W kilku inwestycjach, które sprawdzaliśmy mapy zasadnicze 
niosły błędne informacje w zakresie wysokości okolicznych 
budynków, które były niższe niż w terenie. Dlaczego tak jest? 
Na mapach nie jest wpisywana wysokość budynku w 
metrach, ale nanoszone są kondygnacje budynku (np.: II, IV). 
Po zastosowaniu odpowiedniej procedury spowodowaliśmy, 
że inwestorzy otrzymali dodatkowe metry w procesie 
uzyskiwania WZ. Były to metry, które wystarczały do 
dodatkowej kondygnacji lub do zrobienia bardziej 
komfortowej wysokości kondygnacji przeznaczonej na 
handel. Jednym z pomiarów była inwestycja w Dzielnicy 
Ursus. Wysokość budynków na mapach w wydziałach 
architektury oznaczane są przez urzędników znakiem „~” co 
daje jasno do zrozumienia, że różni się to od rzeczywistości. 
Pomiar budynków w rejonie Ursus ul. Spiska i ul. Kościuszki 
dał następujące rozbieżności (pomiar do kalenicy): 

• Spisaka 109 - wysokość według urzędu 12,5m-  po 
pomiarze 13,6m - zysk 1,1m 

• Spisaka 111 - wysokość według urzędu 11,0m - po 
pomiarze 13,0m - zysk 2,0m 

• Spisaka 113 - wysokość według urzędu 9,0m - po 
pomiarze 10,5m - zysk 1,5m 

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

Co pokazuje średnia z tych pomiarów? Możemy mieć 
budynek wyższy o 1 – 2 m. Przy tej konkretnej inwestycji w 
ramach uzyskiwanych WZ udało się podwyższyć budynek i 
zyskać dodatkową czwartą kondygnację. O zyskach z tytułu 
dodatkowych m2 na wynajem w inwestycji, którą się buduje 
nie musimy chyba pisać. 
 

 
Anegdota  

Zmniejszamy wysokość projektowanego budynku 
 
Ta anegdota w porównaniu do poprzedniej jest mniej 
pozytywna dla inwestorów. Zdarza się bowiem często! Są 



bowiem sytuacje, że pomimo ujęcia w WZ czy MPZP 
maksymalnej wysokości zabudowy konieczne jest 
wybudowanie niższego budynku. Co ma na to wpływ? Otóż 
analiza zacieniania i nasłoneczniania zarówno 
projektowanego budynku jak i budynków sąsiednich. W 
Warszawie znajdziemy wielu świadomych tego faktu 
inwestorów, którzy w celu eliminacji konkurencji wokół siebie 
projektują w parterze przedszkola, które wymagają większej 
liczby godzin ze światłem dziennym niż pozostałe lokale 
ograniczając tym samym konkurencję. Tym sposobem 
inwestor, który zgodnie z planem czy WZ planuje wybudować 
obok biurowiec o 10 kondygnacjach będzie musiał obniżyć 
budynek do takiej wysokości, żeby spełniał on warunki 
związane z nasłonecznianiem i zacienianiem. Tu podano 
przykład dużego biurowca, ale sytuacja jest analogiczna 
również przy mniejszych inwestycjach. Co należy sprawdzić 
w takiej sytuacji? Warto wykonać pomiar elewacji budynków 
sąsiednich, a w zasadzie powinny być pomierzone i 
zwymiarowane najniższe okna na ścianach sąsiednich 
budynków wraz z dowiązaniem do układu wysokościowego. 
Jest to niezbędne do prawidłowego zaprojektowania 
maksymalnej wysokości i bryły planowanego budynku tak, 
aby planowany budynek nie zacieniał budynków sąsiednich. 
Pomiar wysokości i bryły sąsiednich budynków pozwoli na 
uzyskanie informacji czy nie będą one zacieniały naszego. 
Uzyskamy informację, gdzie mamy zaprojektować okna tak, 
żeby dostęp do światła dziennego w lokalach spełniał wymogi 
przepisów oraz informację czy inwestor będzie mógł 
wybudować taki wysoki budynek jak to jest ujęte w WZ lub 
MPZP. Czy może będzie zmuszony do wybudowania 
budynku kaskadowego, który w konkretnych miejscach 
będzie musiał być cofnięty, żeby doświetlić sąsiedni 
budynek. Taka informacja może zaważyć na opłacalności 
inwestycji, która może mieć jedno lub więcej pięter mniej niż 
planowaliśmy. Dzięki weryfikacji tego elementu inwestor 
zyskuje możliwość podjęcia świadomej decyzji, czy kupuje 
inwestycję, która po wybudowaniu przyniesie mniejsze zyski 
niż planował. 
 



Anegdota  
Przyłącza dodatkowym kosztem inwestycji 

 
Innym przykładem braku poprawnej weryfikacji informacji 
zawartych na mapie zasadniczej jest  deweloper, który nie 
sprawdził lokalizacji przyłączy, tj. hydrantu, który jest 
potrzebny przy inwestycjach wielorodzinnych i usługowych. 
W przypadku, gdy nie ma hydrantu w odpowiedniej odległości 
od planowanej inwestycji to konieczne jest wybudowanie 
zbiornika przeciwpożarowego, co stanowi koszt rzędu 
kilkudziesięciu tysięcy zł plus prace ziemne. W kwestii 
przyłączy ważna jest także wiedza z zakresu odległości 
przyłączy, które musi wybudować inwestor. Weryfikacja tego 
aspektu daje możliwość oszacowania odległości przyłączy a 
więc i kosztu ich realizacji – im dłuższe przyłącze tym większy 
koszt. Przykładowa stawka za wykonanie tylko przyłącza 
wodociągowego to ~600 zł za każdy m².  Świadomość 
wystąpienia dodatkowych przeszkód w toku budowy może 
opóźnić inwestycję i wpłynąć na dodatkowe koszty, które przy 
małych projektach mogą decydować o ich opłacalności. 
Deweloper, który przy jednym etapie budowy dwóch 
bliźniaków założy, że zarobi 500 tys. zł a musi dołożyć 40 tys. 
zł ekstra na zbiornik przeciwpowodziowy plus jakieś 
dodatkowe przyłącza może nie być zadowolony z 
wypracowanej marży. 
 
 

Anegdota  
Zmień zakres analizy mapy zasadniczej 

 
Mapa zasadnicza do różnych celów musi obejmować różny 
zakres opracowania i różny format (papierowa lub 
elektroniczna). Jeśli inwestor zamówi złą mapę zasadniczą i 
obejmie nią zbyt mały lub niewłaściwy obszar straci czas w 
procesie inwestycyjnym. Inaczej zamawia się mapy pod 
budowę magazynu, galerii, biurowca, domu wielorodzinnego 
czy jednorodzinnego? Inny zakres mapy zamawia się do 
uzyskania warunków zabudowy a inny do mapy do celów 
projektowych. Nie tylko wpływa to na możliwość odrzucenia 



dokumentacji przez urzędnika, co jest stratą czasu. Przede 
wszystkim, to od obszaru analizowanej mapy zasadniczej 
zależą często parametry nieruchomości, którą planuje 
inwestor. Obszar mapy często określa urzędnik a inwestor ma 
prawo negocjować ten obszar, jeśli chodzi o obejmowanie w 
tym zakresie pewnych działek a pewnych nie. Czy to ma 
znaczenie? Oczywiście! Przykładem może być analiza 
działki, na której obecnie stoi dwukondygnacyjny budynek 
jednorodzinny, a inwestor planuje zrobić tam 4-
kondygnacyjny budynek wielorodzinny z częścią handlową. 
Wokół nieruchomości stoją budynki jednorodzinne 3 
kondygnacyjne, część działek nie jest w ogóle zabudowana a 
w oddali stoją bloki mieszkaniowe 6-kondygnacyjne. Bloki 
zlokalizowane są na granicy „kołnierza” wokół analizowanej 
działki, którym urzędnik obejmuje zakres do analizy mapy. 
Kołnierz wokół działki w przypadku uzyskiwania WZ jest to 
odległość określana jako „3 razy front działki”. Jednak nikt nie 
określił czy ma to być okrąg, kwadrat czy figura nieforemna. 
W tym przypadku wynegocjowaliśmy z urzędnikiem, żeby 
działki z 6-kondygnacyjnymi blokami, które zlokalizowane 
były na granicy „kołnierza” weszły do analizy projektowanej 
działki. Tym samym zwiększyło to średnią wysokość budynku 
w analizowanym obszarze. Mała rzecz, a jakże szalenie 
wpływająca na to czy mamy 2 czy 4 kondygnacje. Dlaczego, 
więc najważniejszy element w całym procesie w postaci mapy 
zasadniczej staje się często najsłabszym ogniwem 
inwestycji?  
  
 

SPRAWDŹ GRANICE NIERUCHOMOŚCI 
 
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 zasadniczą 
uważamy, że wszystko, co jest tam wkreślone odzwierciedla 
prawidłowy stan na gruncie. Niestety nie zawsze tak jest! Co 
należy, zatem wiedzieć na temat granic nieruchomości? 

 
Granica działki ewidencyjnej a granica nieruchomości 



Zanim wdrożymy się w szereg wiadomości omawiających 
rodzaje granic nieruchomości, ich wartość, hierarchie oraz 
sposoby ustalania zacznijmy od definicji granicy działki 
ewidencyjnej i granicy nieruchomości: 
– granica działki ewidencyjnej zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
29.03.2001r.  w sprawie ewidencji gruntów i budynków (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 ewidencyjnych 
przylegających do tej granicy. 
– granica nieruchomości jest to linia łamana lub odcinek 
rozdzielający części powierzchni ziemskiej stanowiące 
odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki 
trwale związane z gruntem lub części takich budynków, jeżeli 
na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od 
gruntu przedmiot własności. Przytoczona powyżej definicja 
wynika z art. 46 ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 
1964r. (ustawa KC). 
Chcąc rozróżnić te dwie powyżej przytoczone definicje, 
najprościej możemy powiedzieć, że każda granica 
nieruchomości jest jednocześnie granicą działki 
ewidencyjnej. Zależności tej natomiast  nie możemy 
zastosować w przypadku granic działek ewidencyjnych, gdyż 
te są składowymi działek ewidencyjnych wchodzących w 
skład danej nieruchomości gruntowej. Rozszerzając 
omawiany temat warto przytoczyć również definicję działki 
ewidencyjnej, którą zgodnie z rozp. EGiB stanowi ciągły 
obszar gruntu, położony w granicach jednego obrębu, 
jednorodny pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia 
za pomocą linii granicznych. Zauważmy, że w przypadku 
definicji działki ewidencyjnej nie ma mowy o odrębnym 
przedmiocie (prawie) własności lub użytkowania wieczystego, 
jak ma to miejsce w przypadku definiowania nieruchomości. 
Czyli jeden właściciel/użytkownik wieczysty może mieć kilka 
działek ewidencyjnych stanowiących jedną nieruchomość, 
natomiast nigdy nie zaistnieje taka sytuacją, w której jedna 
działka ewidencyjna stanowi kilka nieruchomości. 



 
Pogłębiając definicję nieruchomości, w której wartością 
przewodnią jest odrębny przedmiot własności, musimy 
sięgnąć do jej definicji zawartej w art. 24.1 ustawy o księgach 
wieczystych i hipotece z dnia 06.07.1982 r. (ustawa o KWiH), 
który mówi, że dla każdej nieruchomości prowadzi się 
odrębną księgę wieczystą, chyba że przepisy szczególne 
stanową inaczej. Powyższy  zapis przywołanej ustawy mówi 
nam, że jest tyle nieruchomości ile jest założonych ksiąg 
wieczystych. Może przecież nastąpić taka sytuacja, której 
jeden właściciel ma 100 działek ewidencyjnych, dla których 
założonych zostało 10 odrębnych ksiąg wieczystych (w 
każdej księdze znajduje się np. 10 działek ewidencyjnych). 
Definiując pojęcie nieruchomości zgodnie z literalnym 
zapisem definicji nieruchomości według ustawy KC mamy do 
czynienia z jedną nieruchomości, ponieważ występuje jeden 
przedmiot własności w posiadaniu jednego właściciela. 
Natomiast zgodnie z ustawą o KWiH będziemy mieli 10 
nieruchomości, ponieważ tyle zostało ich wyodrębnionych we 
właściwym sądzie wieczysto-księgowym. Ta rozbieżność była 
przez wiele lat sporem wielu cywilistów, sędziów i publicystów 
z zakresu prawa cywilnych. Ostatecznie rozważania co do 
prawidłowej definicji pojęcia nieruchomości zostały 
rozwiązane wraz wyrokiem 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 wieczystych i hipotece – dla każdej 
nieruchomości prowadzi się księgę wieczystą, chyba że 
przepisy szczególne stanowią inaczej. 
 

Rodzaje granic oraz ich hierarchia i wartość 
 

Dla każdego z nas granica nieruchomości kojarzy się z linią 
przedstawioną na mapie otrzymanej z właściwego urzędu 
(najczęściej są to Wydziały Geodezji i Kartografii przy każdym 
starostwie powiatowym). Mając w dłoni z reguły mapę 
ewidencji gruntów i budynków lub mapę zasadniczą 
uważamy, że wszystko co jest tam wkreślone odzwierciedla 
prawidłowy stan na gruncie a co najważniejsze ukazuje 



prawidłowy przebieg granic naszej działki/nieruchomości. 
Niestety nie zawsze tak jest. O tym czy granica przebiega w 
sposób wskazany jak na otrzymanej mapie z urzędu czy 
inaczej, najlepiej jest zasięgnąć wiedzy doświadczonego 
geodety uprawnionego posiadającego zakres 2 uprawnień 
zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii 
(rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz 
sporządzanie dokumentacji do celów prawnych) 
 
Dokonując próby rozróżnienia granic, możemy powiedzieć, 
że w polskim systemie prawa mamy do czynienia z: 
– granicami ewidencyjnymi 
– granicami określające stan prawny nieruchomości. 
 
Granicami ewidencyjnymi możemy nazwać granice 
wykazane w prowadzonej przez starostów powiatów bazie 
Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) granice działek, 
których przebieg: 
– nie został nigdy wcześniej ustalony 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 
bezpośrednich pomiarów geodezyjnych, w wyniku, których 
pomierzono stan na gruncie w dacie wykonania pomiaru, ale 
z prac tych nie został sporządzony żaden protokół ustalający 
przebieg granic. 
 
Granicami określającymi stan prawny nieruchomości, często 
błędnie nazywanymi granicami według stanu prawnego są 
granice działek/nieruchomości, których przebieg granic 
poprzedzony został przeprowadzeniem odpowiedniej 
procedury administracyjnej lub cywilnej zakończonej 
ostateczną decyzją administracyjną lub prawomocnym 
orzeczeniem sądu. Używanie określenia  granice według 
stanu prawnego, jest pewnego rodzaju błędnym skrótem 
myślowym, który w polskim systemie prawnym nie występuje. 
Natomiast używanie formy granice określające stan prawny 
nieruchomości jest prawidłowe i wynika przede wszystkim z 



odpowiednich aktów prawa (decyzji administracyjnych lub 
postanowień sądów), które w sposób konstytutywny 
(prawotwórczy) tworzą określony przebieg granic, a 
sporządzona dla tych postępowań dokumentacja geodezyjna 
(operat techniczny) określa sposób w jaki zostały granice 
ustalone. 
 
 

Kiedy nam te informacje będą potrzebne? 
 
Z przypadkiem granic określających stan prawny 
nieruchomości będziemy mieli najczęściej do czynienia w 
postępowaniach: 
– administracyjnych w sprawie: 

– podziału nieruchomości 
– scalenia i podziału nieruchomości 
– scalenia i wymiany gruntów 
– rozgraniczenia nieruchomości 
– ustalenia linii brzegu 
– modernizacji ewidencji gruntów i budynków lub 
wykonywaną w latach wcześniejszych odnową operatu 
ewidencji gruntów, w których dokonywano czynności 
ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. 

– cywilnym w sprawie: 
– sądowego rozgraniczenia nieruchomości 
– zniesienia współwłasności nieruchomości 
– dokonania działu spadku, w którym dokonywany jest 
podział nieruchomości. 

 
Jeżeli dla wyżej wymienionych postępowań istnieje 
jednoznaczna i przyjęta do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego, dokumentacja geodezyjno 
– prawna (operat techniczny) umożliwiająca jednoznaczne 
odtworzenie przebiegu granic ustalonych w powyższych 
postępowaniach, wówczas mamy możliwość odtworzenia 
przebiegu granic określających stan prawny nieruchomości 
na gruncie jeśli został on zniszczony, zatarty lub jest błędnie 
użytkowany. 
 



Sytuacja zaczyna nam się komplikować w momencie, gdy dla 
aktów prawa zatwierdzających powyższe postępowania 
brakuje dokumentacji geodezyjnej lub ta istniejąca jest 
niewystarczająca do prawidłowego i jednoznacznego 
odtworzenia przebiegu granic. Wówczas jedynym i prawnie 
przewidzianym rozwiązaniem jest uchylenie i doprowadzenie 
do nieważności aktów prawa (decyzji administracyjnych, 
orzeczeń sądów) zatwierdzających określony przebieg granic 
i przeprowadzenie danej procedury ponownie w oparciu o 
obowiązujące przepisy. Takich sytuacji jest jednak bardzo 
mało, są one skomplikowane prawnie, kosztowne i często są 
usilnie zastępowane np. procedurą ustalenia przebiegu 
granic wynikającą z rozp. EGiB lub dokonaniem błędnego i 
nieprawidłowego wyznaczenia przebiegu granic w myśl art. 
39 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17.05.1989r. 
(ustawa PGiK). 
 
Porównując granice ewidencyjne i granice określające stan 
prawny nieruchomości, bezkompromisowo te drugie są jak 
najbardziej prawdziwe, pewne i stanowią wyznacznik do 
przeprowadzania wszelkich dalszych procedur 
administracyjnych, sądowych a także prawidłowej realizacji 
obiektów budowlanych w procesach inwestycyjnych.  Granicę 
określające stan prawny zawsze i w każdym przypadku 
posiadają przewagę nad granicami ewidencyjnymi. Możemy 
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 zależności nie możemy powiedzieć w 
przypadku granic ewidencyjnych w stosunku do granic 
określających stan prawny nieruchomości. 
 
Kolejną cechą rozróżniającą obie granice jest to, że granice 
określające stan prawny nieruchomości zawsze powinny 
podlegać procedurze wznowienia znaków granicznych lub 
wyznaczenia punktów granicznych zgodnie z ustawą PGIK, 
natomiast granice ewidencyjne 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 zamawiającym wydaje się, że ten geodeta bierze daną 
mu mapę i wyznacza nam granice. Nic bardziej mylnego. 
Musimy wiedzieć, że do kompetencji każdego starosty 
powiatu (prezydenta miasta na prawach powiatu) należy 
również prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego na szczeblu powiatowym. 
 
W znajdujących się najczęściej w każdym starostwie 
Wydziale Geodezji i Kartografii,  są dokumenty do przebiegu 
granic o różnej wartości, jakości i możliwości odtworzenia 
przebiegu granic lub dokonania ustalenia przebiegu granic, 
które są pobierane przez geodetę poprzez dokonanie 
zgłoszenia pracy geodezyjnej. W momencie otrzymania 
zlecenia geodeta najczęściej nie wie jaka praca czeka go do 
wykonania aby prawidłowo i w sposób zgodny z prawem 
przeprowadzić 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 geodezyjno-kartorgaficznej z urzędu a 
także jego wiedzy i doświadczenia. 
A więc aby oznaczyć granicę na gruncie, możemy: 
 
– dokonać rozgraniczenia nieruchomości w myśl 
przepisów ustawy PGiK (art. 29 -38), które ma na celu ……. 
przebiegu granic przez określenie położenia punktów i linii 
granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi 
na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. 
Rozgraniczenie nieruchomości jest postępowaniem 
administracyjnym prowadzonym przez wójta, burmistrza, 
prezydenta miasta. W tym przypadku pracę geodezyjną 



wykonuje upoważniony przez organ prowadzący sprawę 
geodeta uprawniony. 
 
 – dokonać wznowienia znaków granicznych lub 
wyznaczenia punktów granicznych na podstawie art. 39 
ustawy PGiK, co jest czynnością techniczną wykonywaną 
przez geodetę uprawnionego, nie jest to postępowanie 
administracyjne. Wznowienia znaków granicznych lub 
wyznaczenia punktów granicznych można dokonać tylko i 
wyłącznie, gdy przebieg granic został już uprzednio ustalony, 
a znaki graniczne zostały zniszczone, przesunięte lub zatarte 
a także gdy istnieje jednoznaczna dokumentacja geodezyjno-
kartograficzna umożliwiająca odtworzenie położenia punktów 
granicznych  terenie. 
 
– dokonać ustalenia przebiegu granic działek 
ewidencyjnych zgodnie z zapisami rozp. EGiB (§37-39) w 
przypadku, gdy brak jest dokumentacji geodezyjnej lub 
istniejąca jest niewiarygodna i niemiarodajna. Procedura ta 
również nie jest postępowaniem administracyjnym, tylko 
czynnością techniczną wykonywaną 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 prawidłowego obszaru zajętego przez 
śródlądowe wody powierzchniowe oraz morskie wody 
wewnętrzne. Jest to procedura administracyjna, prowadzona 
przez organy przewidziane w ustawie, najczęściej przez 
starostów powiatów. 
 
Jak widzimy trochę tych procedur jest. Każda z nich ma swoje 
wady i zalety, a opisanie każdej z nich bardziej szczegółowo 
zajmowałoby dobrych kilka stron wyjaśnień i prowadzenia 
czytelnika w dalszą wiedzę i kruczki praktyczne i prawne 
wykonywanych czynności. Procedury 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 geodety do zaistniałej 
sytuacji a przede wszystkim otrzymanych z urzędu 
dokumentów do przebiegu granic. 
 
 

 
WSPÓŁRZĘDNE I ATRYBUTY DOKŁADNOŚCI 

POŁOŻENIA PUNKTÓW GRANICZNYCH DZIAŁKI 
 
Podkreślamy jeszcze raz, że używanie określenia granice 
według stanu prawnego, jest pewnego rodzaju błędnym 
skrótem myślowym, który w polskim systemie prawnym nie 
występuje. Natomiast używanie formy granice określające 
stan prawny nieruchomości jest prawidłowe i wynika przede 
wszystkim z odpowiednich aktów prawa. Najprościej możemy 
powiedzieć, że każda granica nieruchomości jest 
jednocześnie granicą działki ewidencyjnej. Wiele działek w 
Polsce dalej nie ma ustalonych granic, dlatego należy 
sprawdzić pochodzenie i dokładność punktów granicznych i 
w razie potrzeby zrobić okazanie granic. Analizując materiały 
urzędowe (w tym materiały archiwalne) możemy stwierdzić na 
ile granica wrysowana na mapę jest poprawna. Po 
sprawdzeniu tych elementów mamy pewność, że granice 
działki, jej wymiary i powierzchnia nie ulegną zmianie. Jakie 
było rekordowe przesunięcie, z którym się spotkaliśmy? 
Granica była przesunięta o 5 metrów. Błąd położenia punktu 
granicznego względem osnowy tylko według urzędu może 
być z błędem aż 3 m, co stanowi piątą najgorszą grupę 
dokładności. Czym innym jest źródło położenia punktu, gdzie 
urząd zakłada takich źródeł aż 8. Weryfikacja dokładności 
atrybutów punktów granicznych leży w zakresie geodety. Co 
się dzieje w przypadku, gdy na podstawie zakupionych 
danych okaże się, że granica może być w innym miejscu niż 
myślimy, że jest? Trybów działania jest kilka w zależności od 
otrzymanych informacji i sytuacji. Jakie są zatem korzyści ze 
sprawdzenia granicy działki, którą inwestor chce nabyć? 
Zyskuje on możliwość sprawdzenia czy ogrodzenia 
pokrywają się z granicami działki albo czy sąsiad nie ingeruje 
swoim ogrodzeniem w działkę którą chce kupić. Zdobywa 



także informację czy sprzedający nie ingeruje swoim 
ogrodzeniem lub zabudową w działkę sąsiada. To wszystko 
pozwala zaoszczędzić pieniądze na ewentualne wyburzanie 
wiat, budynków gospodarczych czy przesuwanie ogrodzeń. 
Tym samym zyskuje się możliwość negocjacji przy kupnie 
działki, oszczędza się czas i pieniądze na ewentualne 
rozprawy sądowe z roszczeniami do sprzedającego, któremu 
zapłaciło się za metry kwadratowe, których faktycznie się nie 
posiada. 
 

Anegdota 
Hotel w centrum miasta do rozbiórki 

 
Jak to możliwe, że jednemu z hoteli stojącemu w centrum 
miasta kilkadziesiąt lat zagraża rozbiórka części budynku? To 
jest efekt niesprawdzenia dokładności położenia granicy 
nieruchomości, którą się nabyło. A dlaczego sprawa wyszła 
na jaw po kilkudziesięciu latach? Fundusz inwestycyjny 
chcący kupić budynek przylegający do omawianego hotelu w 
trakcie zlecenia nam wykonania fragmentu analizy due 
diligence wykazał właścicielowi hotelu, że jego budynek 
wychodzi skośnie poza granicę działki w najszerszym miejscu 
o 1,5m, a w najmniejszym 0,3m. W tym przypadku strony 
doszły do porozumienia. Sprawa zakończyła się tak, że 
właściciel gruntu, który chciał nabyć fundusz inwestycyjny 
dokonał podziału i sprzedał właścicielowi hotelu fragment 
gruntu z częścią budynku. W kolejnym kroku hotel dokonał 
scalenia swoich dwóch nieruchomości. 
Czy hotel ma prawo dochodzić roszczeń od osoby, która 
sprzedała mu nieruchomość kilkadziesiąt lat temu? 
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Imię i nazwisko (stanowisko) 

 nazwa firmy 

 
 

ELEMENTY WYSTAJĄCE POZA GRANICE DZIAŁKI 
 
Element jest warty sprawdzenia, jeśli są budynki i jeśli są 
zlokalizowane w ostrej granicy, lub bardzo blisko 
granicy.   Jeżeli ustalono, że budynek wystaje poza granice 
działki to należy określić powierzchnię wystających 
elementów i wypełnić wniosek o zajęcie pasa drogowego (lub 
innego terenu) celem złożenia go do urzędu i naliczenia kwoty 
corocznego podatku, o ile jest to działka miasta, 
gminy  zarządu dróg, itp.  Problem jest, gdy jest to działka 
prywatna. Wtedy może grozić to rozbiórką. Opłaty są 
obligatoryjne. Dotyczy to głównie działek drogowych 
(nadwieszenia wystające nad chodniki, drogi). Dzięki temu 
małemu elementowi inwestor ma możliwość sprawdzenia czy 
inne budynki lub ich części (daszki, nawisy, reklamy) nie 
wchodzą na powierzchnię działki, którą chce kupić – w takim 
przypadku można dochodzić roszczeń od sąsiada, którego 
budynek ingeruje w powierzchnię kupowanej działki (dotyczy 
to nie tylko ścian budynków sąsiednich ale również 
wystających na naszą działkę balkonów, dachów, itp.). Dzięki 
temu inwestor poznaje też kwotę podatku płaconego 
corocznie za elementy wystające poza granice działki na 
teren działek miejskich lub drogowych w przypadku, gdy 
kupowany budynek wystaje nadwieszeniami za granice 
działki. 
Każde przyłącze do budynku (prąd, woda, kanalizacja, gaz, 
teletechnika, itp.) zlokalizowane jest przeważnie pod drogą, 
chodnikiem będącym własnością innego właściciela, 
względem własności danego budynku. Za wszystkie 



przyłącza do budynku (prąd, woda, kanalizacja, gaz, 
teletechnika, itp.) właściciel budynku, do którego 
podłączane jest nowe przyłącze musi uiszczać coroczną 
opłatę. Doprecyzujemy, że tutaj jest mowa o corocznych 
opłatach za ISTNIENIE przyłączy. Może więc Państwa dziwić, 
dlaczego podrozdział zatytułowany jest „wnioski o zajęcie 
pasa drogowego”. Sami byliśmy zdziwieni zanim 
dowiedzieliśmy się, że w przepisach prawnych są sytuacje, 
gdy składa się wniosek o zajęcie pasa drogowego i dotyczy 
to przypadków niezwiązanych z zatrzymaniem ruchu 
samochodów. W tym przypadku nie chodzi o płatności za 
budowę nowych przyłączy, gdzie uiszcza się opłaty za zajęcie 
pasa drogowego, wprowadzenia niejednokrotnie zmian w 
ruchu albo za utrudnienie ruchu. W świetle absurdalnych 
przepisów polskich ten „wniosek o zajęcie pasa drogowego 
dla przyłączy” traktowany jest m.in. jako wystąpienie do 
urzędu w celu zgłoszenia powierzchni, jaką zajmują 
poszczególne przyłącza do naliczenia przez te organy opłat z 
tytułu istnienia tych przyłączy. Jakie są podstawy prawne z 
tym związane?: 
- Właściciele „dróg, chodników” żądają opłaty za przebieg 
(położenie) tych przyłączy po ich wybudowaniu 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 drogowego ( Dz. U. z 2016r. poz. 1264 j.t) 
- Ustawa o drogach publicznych art. 40 „Zajęcie pasa 
drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, 
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, wymaga zezwolenia 
zarządcy drogi, wydanego w drodze decyzji administracyjnej 
(…) Zezwolenie, o którym mowa dotyczy”: 
- „Umieszczenia w pasie drogowym urządzeń 
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego” 
 



-„Umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych 
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego oraz reklam” 
„(…) za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę” 
 

Komu należy płacić podatek za przyłącza? 

 Zależy to od tego, kto jest właścicielem terenu, przez które 
przechodzi przyłączę. Na tej podstawie do odpowiedniego 
organu składa się wniosek wraz z załącznikiem graficznym 
wykonanym na mapie zasadniczej. Jeżeli przyłącze 
przebiega przez działki ewidencyjne więcej niż jednego 
właściciela to musimy złożyć dwa lub analogicznie więcej 
wniosków o opłatę za zajęcie pasa drogowego do 
odpowiednich instytucji, na odpowiednich odcinkach tego 
przyłącza. Do takich instytucji na przykład w Warszawie 
należą: 

Urzędy dzielnic: Wydział Obsługi Mieszkańców / Wydział 
Infrastruktury dla Dzielnicy (dotyczy dróg gminnych) 

Zarząd Dróg Miejskich położony przy ul. Chmielnej 120 
(dotyczy m.in. dróg powiatowych) 

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Mazowiecka 14 
(dotyczy dróg wojewódzkich) 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w 
Warszawie ul. Mińska 25 (dotyczy dróg ekspresowych i 
autostrad) 

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

Jak ustalić zarządcę drogi? Przy obecnej chorej polityce 
urzędu geodezji przy ul. Sandomierskiej 12 w Warszawie, 
gdzie bardzo mocno utrudniane jest wybieranie wypisów z 



rejestru gruntów z danymi właściciela (gdzie właściciel nie jest 
osobą fizyczną) trzeba sobie radzić inaczej. Żeby nie tracić 
czasu wolimy dojść do tych informacji poprzez archiwalne 
dokumenty właściciela danego budynku (np.: pozwolenie na 
budowę, odbiory, poprzednie wnioski o zajęcie pasa 
drogowego). W przypadku, gdy właściciel „nie ma czasu” 
udostępnić nam dokumentów lub z bliżej nieokreślonych 
przyczyn po prostu ich nie udostępnia (przykładowo 
pracujemy na zlecenie przyszłego kupującego budynek) to 
wnioskujemy na logikę, kto może być zarządcą danej drogi 
(powyższa lista nie jest przecież długa) a następnie dzwonimy 
do danego urzędu z potwierdzeniem („czy aby to Państwo 
władacie na tej drodze”). Potwierdzenie to bez najmniejszego 
problemu otrzymujemy przez telefon. W celu wyliczenia 
długości i powierzchni danego przyłącza należy zakupić kopię 
mapy zasadniczej z urzędu geodezji. Na tej podstawie można 
(ale nie zawsze się udaje) zliczyć długości poszczególnych 
przyłączy, a znając ich szerokość z projektu wykonawczego 
lub z inwentaryzacji powykonawczej możemy obliczyć 
powierzchnię, która jest podstawą do obliczenia opłaty.  

Nie zawsze da się wywnioskować długość przyłączy z 
mapy zasadniczej 

Powodów jest kilka. Mapy te, często są na tyle nieczytelne, 
że po prostu nic na nich nie widać. W takich sytuacjach 
geodeci na podstawie samych map nie wiele zdziałają. Wtedy 
należy odbyć wizję w terenie aby pomierzyć, np.: studzienki, 
średnice rur, kabli. Należy sprawdzić ich ilość i szerokość 
jeżeli biegną w jednej wiązce. Należy również zmierzyć 
długości przebiegu przyłącza przez jezdnię, chodnik, tereny 
zieleni, itp. 

Gdy na mapę nie jest wkreślone (zainwentaryzowane) dane 
przyłącze, to w tym przypadku trzeba zlecić geodecie 



inwentaryzację powykonawczą i dopiero po wykonaniu 
inwentaryzacji złożyć wniosek do odpowiedniego urzędu. 

Nieaktywne przyłącza 

Problemem mogą okazać się nieaktywne przyłącza. W 
jednym z naszych projektów do danego budynku zgodnie z 
mapą dochodziło 5 rur wodociągowych. Geodeta domyśli się, 
że jest to mało prawdopodobne, aby do średniej wielkości 
budynku przyłączone było aż tyle rur w wodą. W tym 
przypadku nieodzowna jest jednak współpraca z technikiem 
budynku, czyli osobą, która najlepiej od lat pracuje na danym 
obiekcie i zna go jak własną kieszeń. W tym konkretnym 
przypadku ustalone zostało, że do budynku dochodzą dwie 
rury z wodą a pozostałe 3 są nieczynne. Problemem tutaj był 
brak odpowiednich oznaczeń na mapie zasadniczej (n) – 
nieczynny przewód. W takim przypadku warto zaktualizować 
mapę aby urząd nie miał podstaw do naliczania opłat za 
nieczynne przyłącza. Problem pojawia się również, gdy nikt 
nie potrafi, lub nie ma czasu konkretnie odpowiedzieć na 
temat przebiegu aktualnych przyłączy. Wtedy nieodzowne są 
wizyty u gestorów sieci (PGE, RWE, MPWiK, PSG itp.) w celu 
uzyskania wszelkich niezbędnych informacji. 

Kto zamawia mapy?  

Analizując przebieg danego przyłącza należy zakupić z 
urzędu takiej wielkości mapy aby obejmowały cały teren od 
wejścia przyłącza do budynku (dokładnie do granicy działki bo 
do tego miejsca naliczane są opłaty) aż do miejsca wpięcia 
danego przyłącza do sieci miejskiej! Niejednokrotnie są to 
odległości rzędu 100-200 metrów – nawet w terenach mocno 
zurbanizowanych. Dlatego błędem jest pozyskanie map przez 
inwestora i przekazanie ich geodecie aby wszystko 
powyliczał, ponieważ inwestorzy przeważnie dostarczają 



mapy ze zbyt małym zakresem obszarowym. To geodeta po 
analizie materiałów od inwestora powinien zakupić mapy 
zasadnicze. Ważna jest również ilość zakupionych map, 
ponieważ każde  przyłącze powinno być wkreślone na 
osobnym załączniku graficznym (mapie zasadniczej, 
oryginalnej a nie kopii). Jeżeli w tym miejscu zrobiony 
zostanie błąd to tracimy nie tylko pieniądze (może niewielkie 
dla inwestorów), ale przede wszystkim czas, który często jest 
najważniejszym kryterium. Mając już dobrze określony zakres 
przebiegu przyłączy na właściwych mapach wykonuje się 
przeliczenie przebiegu danego przyłącza przez dane 
powierzchnie. Aby skomplikować pracę geodeci muszą 
zliczyć osobno powierzchnie dla przykładowo: dróg, 
chodników, zajezdni autobusowych, pasów zieleni. 

Czy wliczamy do opłat nadwieszenia budynków?  

Obrazowo nadwieszenia można sobie wyobrazić, jako 
wystające poza granice działki elementy budynku. Nie chodzi 
tu tylko o fragmenty pięter, ale również o belki, elementy 
ozdobne, elementy do montowania lin przy myciu elewacji, 
itp. Wszystko to, co wystaje poza granicę działki po pomiarze 
geodezyjnym rzutuje się ortogonalnie na działkę danego 
zarządcy drogi. Powstała w ten sposób powierzchnia 
zrzutowanych elementów wliczana jest do powierzchni, od 
której nalicza się wysokości opłat. 

Jakiej wysokości są opłaty? 

Sposób wyliczenia opłaty jest prosty. Kwota kalkulowana jest, 
jako iloczyn liczby m² zajętej powierzchni i odpowiedniej 
stawki za 1m². Przeważnie są to opłaty od kilkunastu złotych 
do ok. 500zł rocznie. Aby kompleksowo wyliczyć wysokości 
opłat do średniej wielkości budynku biurowego trzeba wydać 
znacznie więcej pieniędzy niż wartość samych opłat, co moim 



zdaniem jest kuriozalne. Należy pamiętać, że art. 40 pkt 10 
Ustawy o drogach publicznych mówi: „Zajęcie pasa 
drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m² lub powierzchni 
pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu 
budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m² jest 
traktowane jak zajęcie 1 m² pasa drogowego”. Przy 
wszelkiego rodzaju zmianach uczulamy na jedną rzecz – przy 
składaniu wniosków głównie zarządca budynku powinien 
pamiętać aby zachować ciągłość terminów tak aby stary i 
nowy wniosek nie miał przerwy czasowej ponieważ narażamy 
się wtedy na kary finansowe. 

Jak powinien wyglądać komplet dokumentów? 

Inwestorzy, którzy zgłaszają się do nas z powyższym 
tematem otrzymują: 

• jeden oryginalny komplet dokumentów, który jest składany 
do urzędu (możliwie maksymalnie wypełniony wniosek, 
który jest przygotowany w formie edytowalnej) oraz 
załącznik graficzny na którym jest: legenda objaśniająca 
wszelkie kolory i liczby, zestawienie powierzchni danego 
przyłącza, tytuł mówiący, jakiego przyłącza załącznik 
dotyczy oraz wyniesienie w skali 1:200 (jeżeli zajdzie taka 
potrzeba) aby tam, gdzie jest to nieczytelne powiększyć 
dany teren. 

• drugi komplet materiałów, który jest kserem ma służyć do 
potwierdzenia złożenia wniosku do odpowiedniego urzędu 

• sprawozdanie w dwóch egzemplarzach, które ma na celu 
zebranie wszystkiego, usystematyzowanie i sprawienie, że 
jeżeli wrócimy do tematu za lat powiedzmy 5 to będziemy 
bez problemu wiedzieli: 

• jakie przyłącze składano, do jakiego urzędu 



• które przyłącza były na czas składania wniosku czynne a 
które nie 

• i inne 

 

Jak powinno wyglądać sprawozdanie? 

Sprawozdanie jest w formie jednego pliku Worda, gdzie: 

• opisane jest każde przyłącze i nadwieszenie osobno, 
• wklejone są tabelki z długościami i powierzchniami danego 

przyłącza, 
• podane są tam również adresy urzędów, do jakich 

składamy wnioski, 
• jako przekładki są wklejone wypełnione wnioski składne do 

każdego przyłącza oraz w pomniejszeniu załączniki 
graficzne, 

• do danego przyłącza dopisujemy (jeżeli posiadamy takie 
informacje od właściciela) numer i datę pozwolenia na 
budowę, 

• wpisujemy informację, które przyłącza się nieaktywne 
(nieczynne), 

• informację, w którym roku była przebudowa, 
• czy do budynku jest lub nigdy nie był doprowadzony 

przykładowo gaz. 

Wszystko to wykonuje się dla pełnego zobrazowania sytuacji 
o przyłączach w danym obiekcie. Za kilka lat, przy kolejnej 
zmianie właściciela budynku lub zmianie zarządcy budynku 
sprawozdanie takie, pozwoli zaoszczędzić wszystkim 
zainteresowanym mnóstwo czasu i pieniędzy. Jak widać 
temat nie jest taki prosty i błahy, na jaki się wydaje wielu 
inwestorom. Ilość komplikacji, pytań, czy niepewności jest 
dość spory. Dlatego, przekazanie tego tematu polecam 



geodetom z doświadczeniem w tym zakresie. Mając duże 
doświadczenie w tego typu pracach z miłą chęcią zajmiemy 
się „przyłączami i nadwieszeniami” w Państwa 
nieruchomościach. 

 

 
LINIE WPŁYWAJĄCE NA PARAMETRY ZABUDOWY 

 
 
Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, 
nieprzekraczalne linie zabudowy, obowiązujące, 
nieprzekraczalne linie zabudowy dla zwyżek, obowiązujące 
linie zabudowy kondygnacji w podcieniach, linie 
energetyczne, linie osi dróg,  – trochę ich jest i każda z nich 
wpływa na parametry planowanej inwestycji. Co zatem 
inwestor i architekt powinien o nich wiedzieć? I jak geodeta 
może pomóc inwestorowi w wygenerowaniu lepszych 
parametrów zabudowy w procesie uzyskiwania pozwolenia 
na budowę? 
 
 



Czytelność linii rozgraniczających na mapach 
 
„Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu” 
zwane dalej „liniami rozgraniczającymi” są niezwykle 
istotne w szeroko pojętym procesie inwestycyjnym. 
Decydują o możliwościach zagospodarowania terenu, 

zasięgu i rodzaju inwestycji oraz szerokości dróg 
publicznych.  Linie rozgraniczające kształtują wraz z 
innymi ustaleniami MPZP prawo do zagospodarowania 
terenu w określony sposób. Jak zatem należy je 
analizować? Linie rozgraniczające są zdefiniowane w 
MPZP, decyzjach o warunkach zabudowy oraz decyzjach 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Każdy 
z tych dokumentów powinien precyzyjnie i jednoznacznie 
określać przebieg obszarów o różnym przeznaczeniu. 
Jednak plan planowi nierówny. Na jednych rysunkach 
planu linie są czytelne (np.: warszawskie MPZP), gdzie 
linie są rozróżnione są kolorami obszary o różnym 
przeznaczeniu, dobrze widoczne są linie rozgraniczające 
oraz nowy układ komunikacyjny. Jednak jakość oraz 
forma prezentacji dokumentów planistycznych w wielu 
gminach pozostawia wiele do życzenia, co utrudnia 
podejmowanie decyzji przez architektów.  
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Linie na mapie do celów projektowych 
 
Jest ona podstawowym dokumentem będącym bazą do 
projektowania. Poza elementami stanowiącymi treść 
mapy zasadniczej łącznie z granicami własności 
nieruchomości mapa powinna zawierać opracowane 
geodezyjnie linie rozgraniczające tereny o różnym 
przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic i dróg, jeżeli 
zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy. Są 
to treści fakultatywne mapy zasadniczej niegromadzone 
w rejestrach urzędowych jednostek prowadzących mapę 
zasadniczą. W związku z tym, każdy kto potrzebuje 
danych do projektowania musi opracować linie 
rozgraniczające we własnym zakresie. My jako geodeci, 
dzięki szczegółowej analizie zapisów planów i decyzji 
oraz posiadanym specjalistycznym narzędziom potrafimy 
precyzyjnie określić przebieg linii rozgraniczających. 
Geodezyjne opracowanie polega na określeniu 
współrzędnych matematycznych załamań linii 
w państwowym układzie współrzędnych przestrzennych. 
Mapa do celów projektowych zawierająca wyżej 
wymienione dane jest dużym ułatwieniem dla architektów 
i projektantów przy realizacji inwestycji. Wykonując 
projekt inwestycji dokładnie wiadomo, gdzie usytuować 
projekt oraz jakie odległości zachować od istniejącego 
zagospodarowania terenu.  
 
Dodatkowe funkcje linii rozgraniczających 
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Oprócz tych podstawowych, ale jakże istotnych funkcji 
jakie spełniają linie rozgraniczające dochodzi wiele 
pobocznych i równie ważnych z punktu widzenia 
inwestora tj. lokalizacja ogrodzenia oraz szafek przyłączy. 
Nie trzeba zatem przekonywać jak ważne jest prawidłowe 
określenie linii rozgraniczających i jak cenne są materiały, 
które je zawierają. Oczywiście zdarzają się sytuacje, w 
których geodeci nie są w stanie ustalić prawidłowego ich 
przebiegu ze względu na bardzo złą jakość dokumentów 
planistycznych. W takich sytuacjach należy wystąpić do 
miejskich pracowni planowania przestrzennego 
o uszczegółowienie linii rozgraniczających. W Warszawie 
wydanie linii trwa aż 2 miesiące – inwestor powinien to 
przewidzieć Wytyczne uzyskane z urzędu pozwalają 
jednoznacznie określić przebieg dróg na przedmiotowym 
obszarze. Na rysunku przedstawiam fragment mapy z 
uszczegółowieniem linii rozgraniczających wykonany 
przez miejską pracownię planowania przestrzennego.  
 
Linie rozgraniczające z terenami dróg  
 
Kolejnym bardzo ważnym aspektem linii 
rozgraniczających jest kwestia dotycząca zasięgu prawa 
własności. Po ustanowieniu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego lub wydaniu decyzji 
o warunkach zabudowy może okazać się, że część naszej 
własności musimy przeznaczyć pod drogę publiczną. Jest 
to naturalny proces pozyskiwania gruntów pod 
komunikację. Warto zatem przed zakupem działki 
inwestycyjnej zlecić branżowe opracowanie, w którym 
dokładnie sprawdzimy nieruchomość, jej przeznaczenie 
oraz zajęcia pod drogę. Znamy przypadki, gdzie w 
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planowanej nieruchomości inwestycyjnej należało 
przeznaczyć 50% powierzchni pod drogi publiczne. 
Oczywiście, za grunt przeznaczony pod drogi publiczne, 
który przechodzi na własność jednostek samorządu 
terytorialnego lub Skarbu Państwa wypłacane jest 
odszkodowanie, jednak nigdy nie będzie ono stanowiło 
wartości rynkowej nieruchomości. 
 
Rodzaje linii zabudowy 
 
W dokumentach planistycznych opisane są również linie 
zabudowy, które są równie ważne z punktu widzenia 
architekta lub projektanta. Jedną z nich są 
nieprzekraczalne linie zabudowy. Są to wyznaczone na 
rysunku planu linie ograniczające obszar, na którym 
możliwa jest budowa, nadbudowa, przebudowa i 
rozbudowa budynków. Kolejny rodzaj linii to 
nieprzekraczalne linie zabudowy dla zwyżek. Są to 
wyznaczone na rysunku planu linie ograniczające 
przestrzeń, wyłącznie w obrębie której możliwe jest 
wznoszenie zwyżek, czyli fragmentu budynku wyższego 
od pozostałej części. Dalej mamy obowiązujące linie 
zabudowy. Są to wyznaczone na rysunku planu linie, 
wzdłuż których obowiązuje sytuowanie lica ścian 
frontowych budynków. I ostatnie linie warte uwagi to 
obowiązujące linie zabudowy kondygnacji w podcieniach. 
Są to wyznaczone na rysunku planu linie, wzdłuż których 
obowiązuje sytuowanie lica ścian zewnętrznych 
kondygnacji budynku znajdujących się w podcieniach.  
 
Przesuń linię zabudowy 
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Pomiar geodezyjny w terenie położenia linii frontowej 
budynków sąsiednich ma na celu wyznaczenie i 
sprawdzenie prawdziwej linii zabudowy i rzeczywistych 
odległości od granic działek oraz naniesienie linii pomiaru 
na mapę wraz z wymiarowaniem. Ma to zastosowanie, 
gdy budynki tworzące linie zabudowy inaczej wyglądają 
na mapie niż w terenie - może to być nawet kwestia 
grubości ocieplenia. W projekcie do pozwolenia na 
budowę czy WZ jest możliwość uzyskania nowej, bardziej 
korzystnej linii zabudowy (wysuniętej bardziej w stronę 
ulicy), niezbędna jest wtedy aktualizacja mapy 
zasadniczej. Zasadność realizacji tego sprawdzenia jest 
w przypadku, gdy sąsiad odnowił elewację, tj. nałożył 
dodatkową warstwę termoizolacyjną i „przesunął” linię 
zabudowy względem granicy na mapie. Zamierzenie 
sąsiednich budynków wyznacza nam „nową” linię 
zabudowy a aktualizacja mapy zasadniczej może 
spowodować wyznaczenie korzystniejszej linii zabudowy. 
U jednego z inwestorów dodatkowe 8 cm ocieplenia na 
sąsiednim budynku zwiększyło powierzchnię jego 
zabudowy na długości 25m. W tym przypadku zasadność 
tego zlecenia była możliwa do zastosowania, widzieliśmy 
sens realizacji a wynik przyniósł wymierne korzyści dla 
inwestora. Szczególnie dotyczy to sytuacji, gdy mamy 
kilka czy kilkanaście kondygnacji zabudowy 
wielorodzinnej. To świetny przykład tego, że każda 
inwestycja powinna być rozpatrywana w najmniejszym 
szczególe indywidualnie. 
 
Linie energetyczne 
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Elementem bardzo często pomijanym i niedocenianym 
przez inwestorów są linie energetyczne. W przypadku, 
gdy linia przechodzi blisko działki lub przez działkę zwykle 
uzyskuje się informację, ile trzeba będzie się odsunąć z 
budynkiem od linii energetycznej. To wpływa na 
zmniejszenie powierzchni zabudowy i może zaważyć o 
opłacalności inwestycji. Chcę jednak podkreślić, że na 
mapach zasadniczych linie energetyczne wrysowywane 
są osiowo lub z pomiaru u podstawy słupa. Nie ma na 
mapie wrysowanych linii utrzymujących przewody 
energetyczne, od których należy liczyć minimalną 
odległość do budynku. Inwestorzy i architekci często nie 
wiedzą, że można wystąpić z wnioskiem o przybliżenie się 
do linii energetycznej planowanej inwestycji w przypadku, 
gdy nie ma ustalonego MPZP. Pomiar linii 
energetycznych jest też przydatny przy inwentaryzacji 
drzewostanu. Wskazanie kolizji drzewostanu z linią 
energetyczną umożliwia usunięcie drzew bez wnoszenia 
opłat, które w zależności od gatunku drzewa wynoszą od 
kilkunastu do 200 zł za każdy cm obwodu. To często 
może oszczędzić nawet kilkanaście tysięcy złotych. 
 
Kto pracuje z liniami na mapach? 
 
Dla architektów i projektantów niezwykle ważne jest 
posiadanie aktualnych i wiarygodnych danych służących 
do projektowania. Przed rozpoczęciem inwestycji, jako 
geodeci ustalamy zakres i formę dokumentacji jaką 
należy przygotować. W naszej ocenie, prawidłowo 
wykonana mapa do celów projektowych zawsze powinna 
zawierać opracowane geodezyjnie linie rozgraniczające 
oraz sprawdzone granice nieruchomości a w 
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indywidualnych sytuacjach inne linie, o których mowa w 
niniejszym artykule. Bardzo często inwestorzy tnąc koszty 
inwestycji zlecają niepełne opracowania, co wiąże się z 
dużym ryzykiem podczas realizacji inwestycji. Można 
sobie tylko wyobrazić jakie są koszty oraz opóźnienia 
wynikające z nieprawidłowo usytuowanego budynku, 
ogrodzenia czy drogi. Kompleksowa i pełna 
dokumentacja przed rozpoczęciem procesu 
inwestycyjnego wykonywana przez nas minimalizuje 
ryzyko problemów w trakcie realizacji inwestycji i 
związanych z tym kosztów. Często wymaga to wykonania 
dodatkowych pomiarów geodezyjnych, analiz i wizyt w 
urzędach jednak tylko wtedy mamy gwarancję, że 
wykonaliśmy swoją prace prawidłowo i inwestor będzie 
czuł się pewnie i bezpiecznie. Chcę również zwrócić 
uwagę na jeden fakt, z którym wiąże się posiadanie 
nieczytelnych lub niedokładnych materiałów wyjściowych 
do projektowania. W takich sytuacjach inwestorzy często 
tracą metry zabudowy, ponieważ architekci przez 
ostrożność odsuwają się od tych linii w głąb działki, żeby 
nie przedłużać procesu uzyskiwania pozwolenia na 
budowę lub nie być pociąganym do odpowiedzialności w 
przypadku przekroczenia tych linii. Dlatego to w interesie 
inwestora jest znajomość tego tematu i umiejętność 
skorzystania z usług geodety aby te linie precyzyjnie 
wyznaczyć. 
 

Rafał Rychlicki 
Vice-CEO Polish Geodetic Group 
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DUE DILIGENCE ŚRODOWISKOWE  
 

 
Motto…………. 

 
 

 
Due diligence obejmuje także zagadnienia dotyczące 
ochrony środowiska, np. dotyczące emisji substancji 
szkodliwych, zanieczyszczenia gruntów, składowania 
odpadów i inne. 

 
FORMY OCHRONY PRZYRODY 

 
 Należy również przeanalizować aspekty związane z 
ochroną przyrody. Wszelkie formy ochrony przyrody 
(pomniki przyrody, obszary chronionego krajobrazu, 
obszary Natura 2000, itp.) będą wymagały spełniania 
dodatkowych warunków. …. 
 

 
ODZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO  

 
W przypadku inwestycji, które mogą oddziaływać na 
środowisko będą wymagane dodatkowe prace, jak np.: 
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Ocena Oddziaływania na Środowisko (OOŚ). Przepisy 
dotyczące ochrony przyrody i środowiska są restrykcyjne 
i mogą uniemożliwić prowadzenie określonej działalności 
w obrębie danej nieruchomości. …. 
 

OPERAT WODNO-PRAWNY 
 
…. 
 

 
Innowacyjne rozwiązania z zakresu recyklingu i 

odzysku wody w budownictwie zrównoważonym.  
 

OSWBZ jest stowarzyszeniem wyznaczającym standardy 
zrównoważonego budownictwa w Polsce, ale także 
organizacją, promującą rozwiązania zwiększające 
funkcjonalność i niskoemisyjność budynków 
projektowanych w Polsce. W opinii wielu członków 
stowarzyszenia woda jest najbardziej niedocenianym 
aspektem oszczędności w nowopowstających 
budynkach. Dotychczas większość najbardziej 
popularnych rozwiązań „energooszczędnych” 
koncentrowała się głównie na ograniczeniu zużycia 
energii elektrycznej, pomijając rolę innych mediów. 
Tymczasem, to właśnie woda jest drugim, najbardziej 
kosztownym medium w budynkach biurowych i stanowi 
znaczący koszt eksploatacyjny zarówno dla właścicieli, 
jak i najemców. Jednocześnie, rozwiązania np. z zakresu 
recyklingu wody szarej czy zagospodarowania wód 
deszczowych to nie tylko znaczące obniżenie kosztów 
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eksploatacyjnych, wymierne korzyści dla środowiska czy 
możliwość uzyskania punktów do certyfikacji budynków, 
ale często realne rozwiązanie problemów projektowych 
dla inwestora oraz możliwość dostosowanie rozwiązań 
technicznych do funkcji, kubatury oraz liczby 
pracowników w obiekcie.  
 

Odzysk wody, a nowe prawo wodne 
 

Zdaniem stowarzyszenia OSWBZ, uchwalone na 
początku roku 2018 nowe prawo wodne nałoży znaczące 
opłaty na odbiorców przemysłowych i komercyjnych za 
pobór wody i odprowadzanie ścieków. Jednocześnie, 
wprowadzone zostaną dodatkowe opłaty za 
odprowadzenie wód opadowych z powierzchni 
utwardzonych wokół budynków. Odpowiedzią na te 
wyzwania jest zagospodarowanie zużytej, pochodzącej z 
pryszniców i umywalek wody, jej oczyszczenie i/lub 
odzysk wody deszczowej, przewidziany w projekcie 
budynku. 
 
Doświadczenie członków stowarzyszenia w odzysku 

wody 
 
W toku prac stowarzyszenia OSWBZ, jego członkowie w 
tym m.in. Skanska Property Poland, Cushman & 
Wakefield, Go4Energy, Rewitech, Green Water Solutions 
i APA Wojciechowski podzielili się doświadczeniami m.in. 
w zakresie wdrożenia, projektowania oraz eksploatacji 
podobnych systemów. Kilkuletnie doświadczenie firmy 
Skanska w stosowaniu recyklingu wody szarej i odzysku 
wody deszczowej, np. w budynkach Green Corner, Atrium 
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2 oraz najnowszym Generation Park pokazuje, że przy 
odpowiednio wczesnym uwzględnieniu w projekcie 
rozwiązania te są łatwe do wdrożenia, działają 
bezawaryjnie, pozwalając na wprowadzenie całości 
oczyszczonej wody szarej i wody deszczowej do spłuczek 
w toaletach, a także do podlewania zieleni czy innych 
czynności sanitarnych. Co ważne, jakość wody po 
względem np. przejrzystości czy zapachu nie odbiega od 
wody z przyłącza miejskiego. Dział zarządzania 
nieruchomościami Cushman & Wakefield także 
potwierdza, iż na budynkach zarządzanych przez ich 
zespół, a należących do innych inwestorów, nie występują 
istotne problemy eksploatacyjne. Przedstawiciele Green 
Water Solutions, specjalizujący się we wdrożeniach 
podobnych systemów, zauważają natomiast rosnące 
zainteresowanie projektami w ciągu ostatnich kilkunastu 
miesięcy, a wśród inwestorów, stosujących już podobne 
rozwiązania znaleźli się oprócz Skanska Property Poland 
także inni, bardzo silni gracze niemal wszystkich 
segmentów polskiego rynku nieruchomości, tj.: PKP, Dom 
Development, Thule Polska, Radisson Sas Zakopane, 
DHL, a także wiele centrów handlowych, obiektów 
publicznych oraz parków logistycznych, dysponujących 
dużą powierzchnią dachu. Jak ocenił Marcin Kłosowski z 
Green Water Solutions, w tej chwili w Polsce powstaje co 
najmniej kilkadziesiąt budynków wyposażonych w 
najnowocześniejsze technologie w zakresie odzysku 
wody. Jego zdaniem, przy szczegółowym określeniu 
parametrów zużycia wody w budynku prawie zawsze 
możliwe jest znalezienie odpowiednich rozwiązań o 
perspektywie zwrotu poniżej 10 lat. Ważne jest jednak, by 
przystosowanie instalacji po stronie budynku zostało 
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przewidziane już na wczesnym etapie projektowania 
inwestycji. 
 
Green Water Solutions zaczyna realizację cyklu spotkań i 
warsztatów edukacyjnych w całej Polsce, skierowanych 
głównie do projektantów instalacji sanitarnych i 
architektów, ale także zwiększających świadomość 
samych inwestorów. Szkolenia te będą odbywać się ze 
wsparciem stowarzyszenia OSWBZ, które w swojej 
dalszej działalności będzie uwzględniać tematykę 
zagospodarowania wody.  
 

Marcin Kłosowski 
(założyciel i prezes Green Water Solutions) 

 
 

OPERAT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM I 
WYCINKA DRZEW 

 
Często na działce, którą planuje się zakupić są drzewa, 
krzewy lub trawniki. W przypadku kolizji tych elementów z 
planowaną inwestycją konieczna będzie wycinka drzew. 
To wiąże się z dużymi opłatami. Zdarza się, że zamiast 
naliczania opłat za każdy cm urząd zgadza się na 
nasadzenia zamienne, jednak o tym decyduje urzędnik i 
nie zawsze się na to zgadza. Wtedy niezbędny jest czas 
oraz budżet na organizację tego przedsięwzięcia. Dzięki 
due diligence w tym aspekcie inwestor uzyskuje 
informację, czy wśród drzew zlokalizowanych na 
kupowanej działce są takie, które kolidują z linią 
energetyczną, zagrażają mieniu lub zdrowi użytkowników 
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nieruchomości. Takie informacje pozwalają stwierdzić ile 
z drzew będzie można usunąć bez wnoszenia 
opłat. Dzięki analizie drzewostanu na planowanej do 
zakupu nieruchomości inwestor otrzymuje informację z 
urzędu, jaka będzie opłata za wycinkę drzew i 
krzewów. Średnia opłata za usuniecie pospolitego 
drzewa to koszt 500zł za 1cm obwodu mierzonego na 
wysokości 1,3m. Zdarzają się sytuacje, że na 
standardowej działce w dużym mieście wycinka drzew 
kolidujących z nieruchomością to wydatek rzędu 300 tys. 
zł – to może wpłynąć na zasadność realizacji inwestycji. 
Znamy przypadki zatajania przez sprzedającego 
nieruchomość takich kosztów przed kupującym. To w 
interesie kupującego jest weryfikacja takich aspektów. 
Możliwość wycinki drzewa danego gatunku jest 
uzależniona od pory roku i obecności gniazd lęgowych na 
drzewach. Złożenie wniosku o wycinkę drzew w 
nieodpowiednim terminie może opóźnić inwestycję o kilka 
miesięcy. Zdarza się, że konieczne jest również 
uzyskanie opinii ornitologicznych. Wiedza na temat 
kosztów usunięcia drzew kolidujących z planowaną 
inwestycją daje możliwość negocjacji ceny ze 
sprzedającym nieruchomość lub rezygnacji z zakupu 
nieruchomości. 
…. 
 

ANALIZA ZANIECZYSZCZENIA GRUNTU 
 
Kolejny element do sprawdzenia w kwestiach 
środowiskowych to ocena stanu zanieczyszczenia ziemi. 
Sprawdzenie tego zalecam w przypadku terenów 
poprzemysłowych, bo właścicielem zanieczyszczeń w 
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gruncie jest właściciel nieruchomości – nawet jeżeli te 
zanieczyszczenia spływają / przemieszczają się z działek 
sąsiednich. Zakres prac obejmuje pobór próbek gruntów 
do analiz laboratoryjnych, badania laboratoryjne, 
opracowanie oceny. W przypadku przekształcania 
terenów poprzemysłowych na cele zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej  taka ocena jest konieczna 
na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej lub 
pozwolenia na budowę. W przypadku występowania na 
działce zanieczyszczenia ziemi konieczne jest 
przeprowadzenie remediacji poprzedzonej odpowiednią 
procedurą administracyjną. Na koszty przeprowadzenia 
remediacji składają się badania zanieczyszczenia gleby i 
ziemi, opracowanie projektu planu remediacji oraz samo 
przeprowadzenie remediacji Koszt przeprowadzenia 
remediacji. Koszty remediacji to kwota rzędu 60 tys. zł, co 
może zaważyć na opłacalności inwestycji. 

 
 

Kto jest właścicielem zanieczyszczeń gruntu? 
 
…. 
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DUE DILIGENCE GEOTECHNICZNE   
 

 
Motto…………. 

 
 

OPINIA GEOTECHNICZNA 
 
W zakres analiz środowiskowych wchodzi także opinia 
geodetchniczna. Dla inwestycji o różnym charakterze 
wykonuje się różny zakres opracowania. Szczególny 
wpływ na ten zakres ma obecność podpiwniczenia. 
Sprawdzenie tego jest obligatoryjne do pozwolenia na 
budowę, ale jeśli zostanie wykonane przed kupnem 
działki to potem do pozwolenia na budowę nie trzeba 
będzie ponownie tego wykonywać. Wykonywane są 
odpowiedniej ilości otwory na odpowiednia głębokość (w 
zależności od charakteru budynku). Dzięki temu inwestor 
zyskuje możliwość weryfikacji, czy będzie można 
wybudować garaż podziemny – warunki gruntowo wodne 
mogą to ograniczyć, co może wpłynąć na opłacalność 
inwestycji. Zyskuje też możliwość weryfikacji, czy będzie 
konieczność wykonania pod budynek płyty dennej lub 
palowania. Przy domku jednorodzinnym taki element 
może wygenerować koszty rzędu 200-400tys zł. To może 
zaważyć na opłacalności inwestycji. Inwestor nie będzie 
zaskoczony dodatkowymi kosztami podczas uzyskiwania 
pozwolenia na budowę lub podczas samej budowy w celu 
dostosowania podłoża budowlanego do przeniesienia 
obciążeń od projektowanych 
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WSTĘPNA OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO – 

WODNYCH 
 
Odrębnym elementem jest wstępna ocena warunków 
gruntowo-wodnych. To opracowanie również wykonuje 
się odmiennie w zależności od wielkości działki, 
charakteru planowanego budynku. Tego opracowania nie 
da się wykorzystać do pozwolenia na budowę, bo dopiero 
konstruktor przy projekcie budowlanym określi liczbę 
wierceń, głębokość wiercenia, itp. Jednak wykonanie go 
przed zakupem inwestycji daje inwestorowi wiele korzyści 
o podobnym charakterze jak przy opinii geotechnicznej. 
 
 

REKULTYWACJA TERENU 
 
…. 
 

KOSZTY I CZAS REMEDIACJI 
 
…. 
 
 

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INŻYNIERSKA 
 
…. 
 
 
KATEGORIE BUDYNKU A PRACE GEOTECHNICZNE 

 
…. 
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DUE DILIGENCE KONSERWATORSKIE     
  

 
 
Każdy człowiek coś w życiu zrujnował, jednak tylko 
człowiek niezwykły potrafi z tych ruin wydobyć 
zabytki. - Autor nieznany 
 

 
……… 
 

FORMY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ A 
PROCES POZWOLENIA NA BUDOWĘ 

 
…………. 
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PROBLEMY Z KONSERWATOREM 
 
…………. 
 

SPOSOBY NEGOCJACJI Z KONSERWATOREM 
ZABYTKÓW 

 
…………. 
 
 

GDZIE ON-LINE POZYSKAĆ ZA DARMO 
INFORMACJE O OCHRONIE ZABYTKÓW 

 
…………. 
 

HISTORYCZNE ZAŁOŻENIA OGRODOWE A 
OGRANICZENIA INWESTYCYJNE   

 
…………. 
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DUE DILIGENCE PRAWNE 
 

 
 

„Czego nie zabrania prawo, zabrania wstyd”  
Seneka młodszy 
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NIEKOMPETENCJE OSÓB  

Prawnicy nie mają kompetencji do wykonywania wielu 
aspektów z zakresu due diligence nieruchomości. I nie ma 
się co im dziwić, ponieważ każda branża ma ogrom 
szczegółów i nie sposób być alfą i omegą we wszystkich 
tych aspektach.   …………. 
 
 

NIEELEGANCKIE ZAGRYWKI KUPUJĄCYCH  
 
 
W obrocie nieruchomościami na linii sprzedający – 
kupujący stają różne podmioty. Przeważnie każda ze 
stron ma wparcie w dziale prawnym przedsiębiorstwa, 
które reprezentuje. Zanim zawarta zostanie umowa 
sprzedaży, jej warunki są szczegółowo ustalane na 
drodze trudnych często negocjacji. W moim przypadku 
było tak, że na przeciwko mnie zasiadła osoba 
reprezentująca spółkę z o. o. Przy takich transakcjach 
może wystąpić pewna niedostateczność warunków 
umowy mająca jeszcze lepiej ochronić interes 
sprzedającego. Ja, jako osoba fizyczna, która sprzedała 
wiele gruntów na rynku warszawskim ale jednak 
sporadycznie wykonująca czynność sprzedaży w formie 
aktu notarialnego, zakłada dobrą wolę i uczciwość 
kupującego, nie rezygnując jednak z pomocy radcy 
prawnego. Mimo takiej ostrożności, po podpisaniu 
przedwstępnej umowy sprzedaży poddana zostałam 
wielu stresującym momentom, głownie za przyczyną 
technik manipulacyjnych kupującego. 
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Anegdota  
Wymuszenie sprzedaży nieruchomości 

 
Obrzeża dużego miasta. My, jako małżeństwo na 
własnym gruncie prowadzące dobrze prosperujący 
zakład produkcyjny. Naszą posesję zaczyna otaczać  
wielkomiejska zabudowa. Uprzejmy przedstawiciel 
dewelopera złożył nam wizytę z zapytaniem, czy może 
chcemy sprzedać swoje nieruchomości. Mogłoby tu 
powstać ciekawe osiedle mieszkaniowe. Było to tak 
niespodziewane zapytanie, że od razu odpowiedzieli 
odmownie. Ale wizytówkę miły pan zostawił. Nie doczekał 
się telefonu od nas, więc jeszcze raz się pofatygował i 
kolejny również. Po rodzinnej naradzie zdecydowaliśmy 
się na sprzedaż. Ustalono warunki umowy,  w tym także 
te finansowe. Przedstawiciel dewelopera mając na 
względzie jak ,,najlepszą’’ satysfakcję finansową naszej 
strony zaproponował, aby należność za grunt powiązać 
także z ilością PUM, jaką uzyska przy decyzji 
zezwalającej na budowę nieruchomości, która od dawna 
objęta jest MPZP. Podpisano umowę przedwstępną. 
Transakcja sprzedaży nastąpiła po uzyskaniu przez 
dewelopera Pozwolenia na budowę osiedla. Po czterech 
miesiącach, przypadkiem dowiedzieliśmy się, że 
deweloper uzyskał pozwolenie zamienne, gdzie każdy z 
bloków mieszkalnych został podniesiony dodatkowo o 
jedną kondygnację. Zwróciliśmy deweloperowi uwagę na 
niewłaściwe postępowanie, oczekując rekompensaty 
finansowej z tytułu zwiększenia PUM, z którego się 
rozliczaliśmy. Deweloper odpowiedział, że będąc 
właścicielem nieruchomości może podejmować działania 
dowolne. W momencie podpisania umowy przedwstępnej 
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deweloper wystąpił do Urzędu gminy z wnioskiem o 
zmianę  MPZP, co zostało uwzględnione. Za około dwa 
lata został podpisany akt notarialny sprzedaży 
nieruchomości, a należność została wypłacona. Działo 
się to kilka dni przed podjęciem przez Radę Gminy 
uchwały zatwierdzającej nowy MPZP, czego  sprzedający 
nie byli świadomi. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym 
nastąpiło w niedługim czasie.  Czujemy się pokrzywdzeni 
a sprawa sądowa jest w toku.  

Autor anonimowy – osoba fizyczna 
 

Anegdota 
Czy deweloper był w komitywie z Sądem KW? 

 
Przy innej nieruchomości, którą posiadaliśmy historia 
zaczęła się podobnie. Złożył nam wizytę niezwykle miły 
człowiek z gatunku tych, którzy są wyjątkowo sympatyczni 
tylko do momentu kiedy osiągną swój cel. To on wypatrzył 
grunt będący w naszym posiadaniu. Złożył propozycję 
zakupu, lecz została odrzucona. Nie ustępował. Państwo 
Kowalscy, aby go zniechęcić podali w ich mniemaniu 
dosyć wygórowane oczekiwania cenowe. Zostały 
zaakceptowane. Właściciele nie mieli przekonania do 
transakcji, więc podnieśli cenę gruntu. Nie napotkali 
sprzeciwu. W umowie przedwstępnej strony ustaliły, że w 
terminie do dwóch miesięcy kupujący wpłaci zadatek a 
sama transakcja sprzedaży nastąpi w ciągu sześciu 
miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej. 
Jeżeli zadatek nie zostanie wpłacony, umowa jest 
bezprzedmiotowa. Należność na konto nie wpłynęła. 
Trochę się dziwiliśmy, gdyż kwota zadatku w stosunku do 
ceny transakcji była bardzo symboliczna - stanowiła 
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ułamek procenta. Po około czterech miesiącach 
zajrzeliśmy do Księgi Wieczystej swojej nieruchomości. 
Jak wielkie było nasze zdziwienie i zdenerwowanie w tym 
momencie. W Dziale III KW wpisane było roszczenie o 
zawarcie umowy z tytułu wpłaty zaliczki. Zostało ono 
wpisane cztery dni po podpisaniu przez nas umowy. 
Gorliwy i oddany swojej pracy referendarz sądowy 
dokonał wpisu już o godzinie 7.39 rano. Warunki do wpisu 
dotyczące wpłaty zadatku nie zostały spełnione, ale wpis 
zaistniał. Jako sprzedający  w Sądzie wieczysto 
księgowym stanowczo i bez ogródek powiedzieliśmy co 
sądzimy o tej sytuacji i o referendarzu. Zażądaliśmy 
natychmiastowego wykreślenia tego wpisu. Argumenty 
musiały być bardzo przekonujące, skoro po godzinie 
oczekiwania - wpis został wykreślony.  Zawiadomienie o 
wpisie w Dziale III KW  zostało przesłane pocztą zgodnie 
z procedurą. Listonosz awizo zostawił w skrzynce 
sąsiada, a ten od kilku miesięcy przebywał za granicą, 
więc wcześniejsza reakcja właścicieli była niemożliwa. 
Czemu kupujący wykonał taki manewr z zadatkiem i czy 
był w komitywie z sądem KW? W miarę upływu czasu 
docierały do nas różne informacje, z których można było 
ułożyć bardzo prawdopodobną wersję takiego działania. 
Agent posiadał doświadczenie w pracy w biurze 
nieruchomości przy wyszukiwaniu gruntów w ciekawych 
lokalizacjach i przedstawiał je sieciom handlowym, 
centrom logistycznym, itp. Podmioty takie przeważnie 
oczekują na oferty spełniające ich określone odgórnie 
potrzeby. Nasz grunt nie spełniał wymogów obszarowych. 
Podpisanie przez nich umowy dały ,,miłemu” agentowi 
argument, z którym chodził także do właściciela 
sąsiedniego gruntu. ,,Sąsiad już podpisał umowę, ma do 
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mnie zaufanie. Sprawa szybko się zakończy.”- 
słyszeliśmy takie słowa. Zasięgnęliśmy języka u sąsiada 
– jemu mówił to samo o nas. Agent miał świetny pomysł 
na transakcję życia, lecz nie dysponował  funduszami 
nawet na niezbędny wkład własny. Zadatek właścicielom 
mógłby wpłacić, kiedy sam dostałby taki od potencjalnego 
inwestora. Taka konstrukcja działania jest stresująca i 
czasochłonna - co głównie dotyka właścicieli gruntu. 
 

Autor anonimowy – osoba fizyczna 
 

Anegdota 
20 ha gruntów i kilku właścicieli   

 
Świetna lokalizacja, doskonała komunikacja, światła 
wielkiego miasta. W MPZP działki mają  różne 
przeznaczenie: budownictwo jednorodzinne, teren 
usługowy i teren przemysłowy. Praktyka dowodzi, że 
często w interesie mającym wiele stron (właściciel gruntu, 
deweloper, potrzeby rynku lokalnego) konstruuje się 
nowy MPZP. W tym przypadku, każdy z właścicieli  był 
zadowolony z przeznaczenia swojej własności obecnym 
MPZP. Stresowe sytuacje zaczęły się z chwilą, gdy przy 
sporządzaniu nowego planu zaczęto w 100% 
uwzględniać potrzeby dewelopera. Deweloper w tym 
momencie miał podpisane umowy przedwstępne z 
połową właścicieli. Pozostali mając już jakieś 
doświadczenie, raczej negatywne przy sprzedaży 
nieruchomości bądź wykazując daleko idącą ostrożność, 
oczekiwali na konkretne deklaracje ze strony kupującego 
i wstrzymywali się z podpisaniem umów przedwstępnych. 
Wiedzieli, że jeden z sąsiadów podpisując taką umowę 
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miał w niej zapis,  że transakcja zostanie sfinalizowana z 
chwilą zmiany MPZP na właściwy dla kupującego.  Żadna 
data końcowa nie figurowała, co może być bardzo 
niekorzystne dla właściciela gruntu. Przy biegu 
okoliczności, nieruchomość może zostać 
,,zarezerwowana” na czas nieokreślony. Wydział 
Architektury Urzędu Gminy zorganizował kilka spotkań, 
gdzie dyskutowano z właścicielami wymienionych 
gruntów, w jakim stopniu mogą być uwzględnione ich 
wnioski do Planu. Nie każdy był w pełni zadowolony. 
Nowy MPZP uchwalono w maju. Deweloper stracił 
zainteresowanie terenem. W listopadzie tego samego 
roku Rada Gminy podjęła uchwałę o przystąpieniu do 
sporządzenia MPZP dla terenu. Czy jest częstą praktyką 
zmiana MPZP co kilka miesięcy odnośnie tego samego 
obszaru? Żaden z właścicieli nieruchomości o to nie 
zabiegał. Za to pojawił się nowy podmiot mający swoją 
wizję tej układanki. Być może jego przedstawiciele to 
osoby o dużej sile przekonywania do tego w elegancki 
sposób. Czy tylko to może skłonić Włodarzy Urzędu do 
uchwalenia nowego MPZ? 

Autor anonimowy – osoba fizyczna 
 
 

Anegdota 
Nieuczciwy pośrednik działający w imieniu 

korporacji 
 

Agent Nieruchomości uważał, że ma  ,,świetne wejście’’ 
do pewnej korporacji sieciowej budującej duże obiekty. 
Wyszukał teren. Znajoma z tej firmy, zrobiła szybką 
analizę przedsięwzięcia opłacalną dla wielu stron. Agent 
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podpisał umowę przedwstępną kupna gruntu. Termin 
przystąpienia do umowy sprzedaży wyznaczony został za 
10 miesięcy. Przez ten czas kupujący miał uzyskać 
pozwolenie na budowę obiektów posadowionych na 
rzeczonej działce. Był to warunek kluczowy do finalizacji 
transakcji. Czas mijał. Na prośbę kupującego, termin 
umowy był wielokrotnie przedłużany. Jego argumentacja 
- opieszałość firmy projektowej. Wreszcie Wydział 
Architektury wydał decyzję. Warunki do sprzedaży się 
spełniły, lecz kupujący nie przystępował do popisania 
aktu. Wreszcie wyjawił część prawdy. Po uzyskaniu 
pozwolenia na budowę - komplet: grunt z pozwoleniem 
miał sprzedać FIRMIE, lecz nie posiada obecnie 
finansowania, aby ten grunt zakupić. Dalej płynęły 
rozczulające słowa, jak to każdej ze stron zależy na 
transakcji. Jej zakończenie może nastąpić już wkrótce. I 
,,wspaniała’’ propozycja dla nas jako właściciela gruntu: 
sprzedajcie Państwo nieruchomość, ale na razie bez 
zapłaty. Oczywiście roszczenia właściciela zostaną 
bardzo dobrze zabezpieczone, ale niestety nie może to 
być wpis do Księgi Wieczystej. Bingo! Sugestia była taka, 
żeby w Księdze Wieczystej, jako właściciel figurował 
będzie Agent oraz żeby KW była wolna od roszczeń na 
rzecz innych podmiotów. Tylko w takim przypadku 
inwestor końcowy zakupi grunt od Agenta, naturalnie 
wraz z pozwoleniem na budowę. Ponieważ właściciel 
nieruchomości już dawno stracił zaufanie do kupującego, 
wielokrotnie otrzymując zapewnienia mijające się z 
prawdą, jego wzburzenie na takie fantazje sięgnęło 
zenitu. Powiedzenie: Świat jest mały – pozwoliło nakreślić 
tło tej niefortunnej sprawy. Agent Nieruchomości  
,,zarezerwował ‘’  grunt i dopiero po tym fakcie zaczął 
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uzgadniać warunki transakcji z korporacją. Znajoma 
Agenta, mająca pomóc mu w sprawie, utraciła zaufanie 
korporacji i już w niej nie pracowała. Skończył się parasol 
ochrony. Korporacja dbając o swoje interesy, zastrzegła 
w umowie szereg warunków. Agent (licząc przyszłe kwoty 
na koncie) brnął dalej, licząc, że zechcemy podpisać 
niekorzystny dla siebie aneks do umowy. 
 

Autor anonimowy – osoba fizyczna 
 

 
BŁĘDY NOTARIUSZY 

 
Czyj notariusz? Kupującego czy sprzedającego?  
…………. 
 
 

BŁĘDY W UMOWACH POŚREDNICTWA 
 
…………. 
 

JAKIE ELEMENTY Z ZAKRESU PRAWNEGO 
POWINNY WCHODZIĆ W ANALIZĘ DUE DILIGENCE 

 
…………. 

STRUKTURA TRANSAKCJI SPRZEDAŻY 
NIERUCHOMOŚCI 

 
…………. 
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JAK ETAPY ORAZ WARUNKOWY CHARAKTER 
TRANSAKCJI MOGĄ WPŁYWAĆ NA WARTOŚĆ 

TRAMSAKCJI? 
 
…………. 
 

NA ILE PRAWO PIERWOKUPU MOŻE UNICESTWIĆ 
TRANSAKCJĘ? 

 
…………. 

PRZYKŁADOWE PRZESŁANKI UNIEWAŻNIENIA 
UMOWY SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI 

 
…………. 

UMOWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO A 
MOŻLIWOŚCI ZABUDOWY 

 
…………. 
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DUE DILIGENCE TECHNICZNE 
 

„Gdybym na początku swojej kariery jako 
przedsiębiorca zapytał klientów, czego chcą, 
wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. 
Więc ich nie pytałem” - Henry Ford 

 
  

 
COMMISIONING BUDYNKÓW 

 
Specjalistą w zakresie Commisioningu budynków tym 
zakresie jest Daniel Jeżewski - inżynier praktyk z 
doświadczeniem projektowo-wykonawczym w Polsce i 
Wielkiej Brytanii na stanowiskach od inżyniera w firmie 
instalacyjnej do kierownika kontraktu całego projektu u 
inwestora. Od początku kariery zawodowej realizował 
prestiżowe budowy: Złote Tarasy, Garnizon Wojskowy, 
110 budynków różnego przeznaczenia w UK, budynki 
biurowe i mieszkalne w Warszawie (Senator, Mokotów 
Nowa, Qbik), Stadion Narodowy, Stadion Olimpijski 
Londyn 2012, gdzie zastosowano technologie BIM, 
proces Commissioningu Cx i ukończono budowę bez 
wypadku śmiertelnego. Sumarycznie brał udział w 
realizacji i projektowaniu ponad 500 000 m2 powierzchni 
użytkowej FIT OUT dla takich Najemców jak: BMW, Tacit, 
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Prelios, Rockcastle, British Council, Orlen, CBRE, 
Google, Falck, Euronet, Mindspace, Hansgrohe, LG, 
Brebank, Alior Bank. Udokumentowane doświadczenie, 
umiejętność spojrzenia na projekty z perspektywy i duże 
zapotrzebowanie na wysokiej jakości usługi inżynieryjne 
skutkuje stworzeniem Grupy Ensyco. Firmy projektowo-
wykonawczo-konsultingowej z zakresu instalacji 
budynkowych (Hvac, sanitarnych, 
elektrycznych).  Obecnie w ENSYCO realizuje kontrakty 
HVAC FIT OUT, projektując i budując dla klientów 
premium w budynkach Cosmopolitan Tower, Spectrum 
Tower, Atrium International, Hala Koszyki, CKŻ i innych, 
dla których najważniejszym kryterium jest komfort 
użytkownika i wysoka jakość i funkcjonalność instalacji 
HVAC. W odpowiedzi na brak jednolitych standardów i 
zapotrzebowania rynku na wysokiej klasy działające 
instalacje budynkowe wdraża w Polsce proces 
Commissioningu Cx, który gwarantuje w 100%, że 
instalacje w budynku są źródłem komfortu cieplnego, 
akustycznego, oświetleniowego. Gwarancja ta wynika z 
praktyki i doświadczenia, które stoją za sukcesem tego 
procesu. Od 2017 roku Daniel jest trenerem w ramach 
Akademii Inwestora i ogólnopolskich Kongresów 
Geodetic oraz wchodzi w skład zespołu realizującego due 
diligence nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych 
w ramach Polish Godetic Group. Dlatego znaczący głos 
w niniejszym podrozdziale oddajemy Danielowi. 

 

 
Commissioning Cx  
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Commissioning Cx to gwarancja komfortu Najemcy i 
finansowe korzyści dla wszystkich uczestników procesu 
inwestycyjnego. 
Branża budowlana w Polsce należy do tych dziedzin, w 
których jest jeszcze wiele do zrobienia, aby finalny 
produkt, czyli budynek był w pełni funkcjonalny i gotowy 
do działania od momentu przejęcia przez użytkownika. 
Zastanawialiście się, dlaczego budynki budowane na 
przestrzeni ostatnich 15 lat mają wysokie koszty 
eksploatacyjne i ogromną ilość wad i usterek, które 
bezpośrednio wpływają na komfort użytkownika i 
powodują dodatkowe koszty dla wszystkich uczestników 
procesu budowlanego. Prawo budowlane jest tak 
skonstruowane, że projektant projektuje, a następnie 
inspektor odbiera zgodność prac z projektem. Nikt 
natomiast nie integruje wykonanych systemów i bardzo 
często finalny efekt funkcjonalności nie zostaje 
osiągnięty. Dodatkowo rynek był zdominowany przez 
inwestorów, dla których najważniejszym etapem 
inwestycji była szybka sprzedaż zasiedlonego budynku.  
Budowano dużo kosztem jakości i dbałości o standardy 
jakie obowiązywały w Polsce i w krajach zachodnich. 
Można powiedzieć, że była cicha zgoda na rozwiązania 
niezgodne z przepisami i sztuką inżynierska. Brak 
odpowiedniej i ciągłej kontroli na etapie Shell & Core i FIT 
OUT powodował tragiczne w skutkach wady w momencie 
wprowadzania się kolejnego Najemcy. W wyniku takiego 
procesu najczęściej obniżano standardy instalacji 
technicznych, których poprawne działanie nie było 
możliwe. Szacuje się, że 80% budynków komercyjnych w 
Polsce ma źle działające systemy techniczne HVAC i 
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elektryczne, które bezpośrednio oddziaływają na 
użytkownika, czyli Najemcę. W przetargach publicznych 
natomiast kluczowym elementem była najniższa cena. 
W obecnej chwili sektor nieruchomości zaczął się 
zmieniać, rośnie liczba pustostanów, a jednoczenie 
pojawił się nowy typ Najemcy tzw. Cooworking, dla 
którego jakość przejmowanej powierzchni jest bardzo 
ważna. Najemcy są dużo bardziej świadomi, a ich 
wymagania to już nie tylko elementy wizualne, a aspekty 
wpływające na produktywność pracownika, komfort i tzw. 
wellbeing. Teraz to Najemca będzie dyktował warunki 
firmom deweloperskim, które coraz częściej wykonują 
analizy opłacalności inwestycji wraz kosztami eksploatacji 
i nie stać ich będzie na utratę Najemcy np. z powodu 
braku komfortu użytkownika. Dodatkowo mamy też rynek 
pracownika, który wymaga określonych warunków 
środowiska pracy. Finalnie obecny użytkownik nie jest 
zainteresowany obietnicami przyszłości a jedynie stanem 
faktycznym. W krajach wysokorozwiniętych (USA, 
Australia, Holandia, Szwecja, Niemcy, UK, Japonia) 
problem niedziałających instalacji technicznych 
rozwiązano wprowadzając do przepisów proces zwany 
Building Commissioning Cx. Początkiem wdrożenia 
procesu było wykonanie commissioning w 643 budynkach 
rożnego przeznaczenia i osiągniecie poprawy komfortu 
użytkownika tych budynkach. Jego prężny rozwój i 
automatyczne przyjęcie przez środowisko branży 
budowlanej i nieruchomości wynikał z prostej przyczyny 
finansowej, bilansu kosztów i strat w całym cyklu pracy 
budynku, a także świadomości Najemców. Skoro 
inwestujemy 40% budżetu budynku na inteligentne 
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systemy techniczne to muszą one działać od samego 
początku poprawnie.  
W Polsce mało kto zna i rozumie co to jest Commissioning 
i jakie ma znaczenie dla nas wszystkich.  Najczęściej jest 
on kojarzony z procesem rozruchu/odbioru instalacji w 
końcowej fazie inwestycji lub funkcją Inspektorem 
Nadzoru. W przypadku rozruchów końcowych bardzo 
często jest już za późno na znalezienie rozwiązania 
problemu w końcowej fazie inwestycji. Nie należy również 
mylić procesu Commissioningu z funkcją Inspektora 
Nadzoru, który według prawa budowlanego Inspektor 
sprawdza zgodność z projektem i to jedynie wybranej 
branży, a nie funkcjonalność i integralność całości. Nie 
jest to również proces Certyfikacji Bream, Leed, Well , 
które mają inne finansowe aspekty i są narzędziem 
marketingowym przy sprzedaży i wynajmie budynków.  
Commissioning – zwany często Cx jest to nowoczesny 
proces zarządzania, dokumentowania, integracji i kontroli 
poprawnego funkcjonowania wszystkich systemów 
instalacji technicznych w budynku od fazy koncepcyjnej 
do momentu przekazania powierzchni do użytkownika. 
Dzięki odpowiednim testom na różnych etapach 
inwestycji jesteśmy w stanie przekazać finalny produkt 
poprawnie działający i satysfakcjonujący użytkownika.  
 

Rodzaje Commissioningu 
 

Commissioning (Cx) - ma zastosowanie dla nowych 
projektów, jest wdrażany już w fazie koncepcyjnej 
projektowania i zapewnia, że oczekiwania klienta 
(najemcy) są wdrożone w trakcie projektowania i realizacji 
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projektu, a wykryte nieprawidłowości usunięte przed 
oddaniem powierzchni do użytkowania.  
Recommissioning (RCx) - ma zastosowanie dla 
projektów, gdzie już odbył się commissionig, ale jest on 
powtórzony na skutek np. zmiany właściciela budynku, 
zmiany przeznaczenia obiektu, re-aranżacji powierzchni 
lub wydłużenia umowy najmu. 
 
Retrocommissioning (ReCx) - ma zastosowanie dla 
projektów, gdzie nie było przeprowadzonego 
commissioningu. Głównym celem jest optymalizacja 
wydajności istniejących systemów i analizę zużycia 
energii, a także wskazanie ulepszeń i ewentualnych 
modyfikacji systemów. 
LEED Commissioning, WELL Perfomance Tests - ma 
zastosowanie dla projektów, gdzie wykonywana jest 
najwyższa certyfikacja budynków i wymagane są 
niezależne pomiary weryfikujące wszystkich elementy 
instalacji technicznych wpływające na komfort 
użytkownika. Jedynym minusem tego rodzaju 
Commissioningu jest wynik pozytywny lub negatywny 
tzw. Jeśli parametry komfortu są spełnione to otrzymamy 
punkty i dany certyfikat.  Jeśli nie to instalacje techniczne 
nie działają i nie ma punktów do certyfikacji. 
Zakres niezależnej opinii koncepcji projektu i testów, prób 
zależy od wymagań ustalonych z klientem i zapisanych w 
dokumencie o nazwie Commissioning Plan. Mogą to być 
wybrane systemy czy instalacje, szczegółowe testy, 
wymuszone symulacje lub typowe obciążenia systemów 
np. Wentylacja lub wszystkie instalacje techniczne w 
budynku. W procesie inwestycyjnym wprowadzona jest 
dodatkowa osoba Commissoning Manager (Ma 10 lat 
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doświadczenia przy projektowaniu i wykonywaniu 
instalacji) – który wraz z zespołem doświadczonych 
inżynierów zarządza całym procesem Commissioningu. 
W samym procesie symuluje się / krzyżuje się pewne 
przyszłe zdarzenia i eliminuje przyczynę błędu/wady, a 
nie naprawia ich skutki w trakcie eksploatacji.  
Porównując budynek do człowieka…Sam proces to 
zastosowania leku, który usuwa źródło choroby, a nie leku 
który zmniejsza objawy nie lecząc choroby. Np. Jeśli 
będzie odpowiednia woda w instalacjach to po 2 latach 
nie będzie trzeba wymieniać uszczelek lub jeśli 
zapewnione będą odpowiednia szczelność kanałów 
wentylacyjnych to otrzymamy prawidłowe parametry 
powietrza u Najemcy.   
Finalnie klient otrzymuje dokument o nazwie O&M 
Manual, który zawiera kompletną dokumentację 
powykonawczą, informacje o prawidłowym działaniu 
wszystkich wybranych systemów wraz z pełną informacją 
dla Najemcy i firm FM o przeprowadzonych testach 
współdziałania, terminach przeglądów, gwarancji 
systemów i urządzeń. Końcowym elementem samego 
procesu jest szczegółowe szkolenie z obsługi systemów 
technicznych dla Najemcy i pracowników firmy 
zarządzającej FM.  
Świadomi inwestorzy, wizjonerzy już pytają o 
Commissioning, bo wiedzą jakie sam proces przynosi 
długotrwałe korzyści. Dzieląc na poszczególnych 
uczestników procesu inwestycyjnego mamy następujące 
korzyści: 
 

Właściciel / Najemca / Użytkownik 
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•Podnosi komfort i ergonomie środowiska pracy po 
zakończeniu budowy 
•Gwarantuje jakość i ilość odpowiednią ilość świeżego i 
czystego powietrza 
•Zapewnia zachowanie obliczeniowego poziomu hałasu i 
natężenia oświetlenia i temperatur 
•Zmniejsza ilość skarg i problemów w trakcie użytkowania 
obiektu 
•Ustanawia metodykę zarządzania budynkiem po 
zakończeniu budowy 
•Minimalizuje kwestie sporne pomiędzy działem 
projektowym, a wykonawstwem 
•Znaczne zmniejszenie kosztów energii elektrycznej, 
ciepła i chłodu – 31% 
•Umożliwia certyfikację LEED, WELL na najwyższym 
poziomie 
•Gwarantuje ukończenie prac w terminie 
•Dział projektowy: 
•Daje gwarancję wykonania instalacji zgodnie z intencją 
projektanta 
•Eliminuje rozwiązania projektowe niezgodne z 
standardami, przepisami i zdobyta praktyka 
•Gwarantuje integralność i kompatybilność systemów 
mechanicznych i elektrycznych po montażu na budowie 
•Firmy Wykonawcze: 
•Minimalizuje końcową listę usterek działania systemów  
•Redukuje do minimów koszty związane z dodatkowymi 
przyjazdami/pracami po otrzymaniu protokołu końcowego 
•Umożliwia ukończenie prac w terminie 
•Producenci: 
Akceptowane są jedynie firmy, które wdrożyły 
odpowiednie standardy jakości produkcji swoich 
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produktów i posiadają odpowiednie parametry techniczne 
pasujące do danego systemu.  
  
Commissioning koszty = Commissioning spłaca się sam.  
 
Jego koszty szacunkowe to wartość od 1-3% wartości 
budżetu instalacji technicznych. 
Rozpatrując cykl budynku globalnie wraz z faza 
eksploatacyjną średni czas zwrotu kosztów poniesionych 
przez inwestora to od 0,5 do 2,5 roku od oddania budynku 
do użytkowania. Maksymalny koszt zastosowania 
Commissioningu w nowym budynku o szacunkowej cenie 
wybudowania 180 mln zł to koszt około 1 mln. Zł. Dzięki 
uprzejmości firmy Cushman & Wakefield pod badanie 
wzięliśmy losowy budynek oddany do użytkowania w 
2010 roku. Analizując raporty od 2013-2017 
zarejestrowano 9474 usterek/wad z zakresu instalacji 
HVAC, sanitarnych, elektrycznych i BMS. Wynik mamy 
taki, że obsługa techniczna tamuje skutki nie usuwając 
realnej przyczyny usterek. gdyż proste wady usuwane 
były na bieżąco, ale większości z nich nie da się już 
usunąć bez ponoszenia dużych dodatkowych kosztów 
inwestycyjnych lub w ogóle się nie da ich usunąć na tym 
etapie. Kulminacyjnym punktem jest sprzedaż budynku, 
gdzie po wykonaniu prostego audytu można zbić cenę 
takiego budynku o kilka milionów EURO. Dodatkowym 
faktorem, który wymusi wprowadzenie procesu Cx jest 
BIM. Aby wykorzystać możliwości BIM w budownictwie 
potrzebne są sprawdzone i rzetelne dane wsadowe, które 
dostarcza Commissioning.  
Wniosek musicie sobie wyciągnąć sami, rynek jest coraz 
bardziej świadomy i nikt już nie chce kupować lub 
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wynajmować budynków, gdzie nie ma zapewnionego 
komfortu użytkownika, a koszty eksploatacji i zużycia 
energii to wielokrotność koszów budowy. 

Daniel Jeżewski  
(kierownik projektu, inżynier, założyciel ENSYCO / 

IMEK, Co-Partner Polish Geodetic Group) 
  

 
 

 
Odkrywaj zalety Commissioningu 

 
Zwiększony poziom świadomości i rosnące wymagania 
użytkowników sprawiły, iż kluczowym elementem, a 
niestety dość często pomijanym przez osoby 
zaangażowane w realizację projektu w warunkach 
polskich, stała się faza użytkowania obiektu. Zapewnienie 
komfortu użytkownika poprzez przeszkolenie obsługi i 
przekazanie personelowi zarządzającemu budynkiem 
wiedzy, dotyczącej systemów i instalacji, znacząco 
wspomaga osiągnięcie optymalnych parametrów, 
odnoszących się zarówno do subiektywnych odczuć 
użytkowników budynku, jak i skutkuje wymiernymi 
efektami finansowymi. 
 
Błędy popełnione na etapie projektowania i budowy, 
nieprawidłowy sprzęt, źle wyregulowane instalacje oraz 
nieprawidłowa konserwacja wiążą się z poważnymi 
konsekwencjami na etapie eksploatacji. Oznacza to 
zwiększone ryzyko awarii urządzeń i systemów, złą 
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jakość powietrza w pomieszczeniach, a w konsekwencji 
obniżenie komfortu użytkowników, aż do niezamierzenie 
podwyższonego zużycia energii i niskich wyników w 
zakresie efektywności energetycznej budynku. Co więcej, 
takie parametry jak odpowiednia temperatura i wilgotność 
powietrza w pomieszczeniu określane są już obecnie w 
umowach najmu, a ich niedotrzymanie może wiązać się z 
finansowymi konsekwencjami dla Wynajmującego. 
 
Często pomijaną kwestią jest też rozregulowanie systemu 
po określonym czasie od momentu rozpoczęcia 
eksploatacji. Wynika to z tego, że w momencie oddawania 
budynku do użytkowania, wszystkie systemy są 
regulowane jeszcze dla pustego obiektu. Wprowadzanie 
się najemców o różnym profilu działalności i charakterze 
użytkowania powierzchni skutkuje nierównomiernym 
obciążeniem energetycznym budynku, co w konsekwencji 
może prowadzić do nadmiernego obarczenia pracą 
niektórych układów w budynku i niedotrzymania 
zakładanych parametrów w innych jego częściach. 
 
Rozwiązaniem jest wdrożenie procesu Commissioningu, 
który ma na celu uniknięcie i wyeliminowanie 
wymienionych problemów i niezgodności. Commissioning 
obejmuje całościową weryfikację poprawności działania 
instalacji w budynku, poczynając od procesu planowania 
i projektowania, poprzez etap budowy i odbiorów, a na 
procesie użytkowania skończywszy. „Jest to jeden z 
kluczowych procesów, mających na celu zapewnienie 
prawidłowej pracy systemów w połączeniu z ich 
maksymalną wydajnością, a jednocześnie uzyskanie 
minimalnych, możliwych kosztów eksploatacyjnych. 
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Commissioning jest też wymogiem wielokryterialnych 
systemów oceny budynków takich jak LEED, BREEAM, 
WELL Building Standard, które stanowią potwierdzenie 
zrównoważonego budownictwa. 
 
Korzyści z implementacji procesu Commissioningu w 
projekcie obejmują: 
- dokładnie sprecyzowane wymagania Inwestora i 
wytycznych do projektowania 
- dodatkowe sprawdzenie projektu wykonawczego przez 
stronę trzecią 
- potwierdzenie dokumentacji urządzeń/elementów 
instalacji, objętych procesem nadzoru, co do jej 
kompletności i zgodności z wymaganiami projektu 
- weryfikacja poprawności wykonania i regulacji instalacji, 
będących pod nadzorem procesu Commissioningu, tzw. 
pomiary kontrolne 
- szkolenia obsługi budynku przeprowadzone wg. 
dokładnych wytycznych osoby nadzorującej 
- powtórne sprawdzenie w okresie eksploatacji budynku 
wszystkich systemów będących pod nadzorem, co 
pozwala nam zweryfikować, czy budynek działa 
optymalnie i zgodnie z założeniami projektowymi po 
określonym czasie użytkowania 
- zapewniony odbiór i sprawdzenie systemu BMS oraz 
automatyki, gdzie wytyczne co do tych czynności zostały 
kompletnie pominięte w polskich normach, wymaganiach 
i wytycznych. 
 
Dowodem na to, że Commissioning przekłada się na 
konkretne korzyści dla inwestora jest stosowanie go w 
nowopowstających centrach dystrybucyjnych LIDL, jak 
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również we wszystkich biurowcach jednego z czołowych 
deweloperów komercyjnych Skanska Property Poland. 
 

Agnieszka Rylska 

(Senior Project Manager, Commissioning Authority, WELL 

Building Standard Team Leader – Go4Energy) 

 

 

 
TECHNOLOGIE BIM W BUDYNKACH RÓŻNEGO 

PRZEZNACZENIA. 
  …………. 
  
  
 

SKANING 3D W NABYWANEJ NIERUCHOMOŚCI  
  …………. 
 
 
  
  

MOŻLIWOŚCI TRUVIEW  
Truview to portal z możliwością dokonywania pomiarów, 
komunikowania się pomiędzy biurami projektowymi lub 
samej promocji obiektu  …………. 
 
 

BADANIA BUDYNKÓW I OTOCZENIA W TUNELACH 
AERODYNAMICZNYCH 
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WPŁYW TECHNOLOGII VR/AR NA PROCES 
SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI 
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DUE DILIGENCE FINANSOWE 
 

 
„Nie mów mi, jakie są twoje priorytety. Pokaż mi, 
na co wydajesz pieniądze, a sam ci powiem, gdzie 
one są.” - James W. Frick 

   
 
 
  

SPRZEDAŻ I KUPNO LOKALI Z RYNKU 
PIERWOTNEGO 

 
Czy do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych (nowe 
mieszkania budowane przez deweloperów) można 
wliczyć powierzchnię pod istniejącymi w dniu pomiaru 
ścianami działowymi (ściany murowane z cegły, bloczka, 
silki, ściany z karton-gips), tj. elementami nie 
stanowiącymi konstrukcji budynku w rozumieniu 
architektonicznym? Mamy średnio 2 telefony tygodniowo 
od osób, które kupują lokale od deweloperów i mają ten 
problem. Dzwonią również deweloperzy, którzy nie 
potrafią się w tym odnaleźć. Pytania zawsze dotyczą tego 
samego – czy deweloper może wliczyć powierzchnię pod 
ścianami działowymi, powierzchnie wnęk okiennych czy 
przejść drzwiowych? Jakie jest stanowisko Polskiego 
Związku Firm Deweloperskich? Co na to Polski Komitet 
Normalizacyjny? I jakie są wnioski z naszego 
wieloletniego doświadczenia w tym zakresie? 
 
Ściany działowe wliczać do powierzchni użytkowej czy 

nie? 
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Nasze stanowisko jest takie, że powierzchnia pod 
istniejącymi ścianami działowymi, przejścia drzwiowe 
oraz wnęki okienne wchodzą do powierzchni konstrukcji 
a tym samym nie mogą wejść do powierzchni użytkowej. 
Niestety nie możemy rozpowszechniać rysunków z 
normy, dlatego tutaj jedynie możemy je opisać słownie. 
Normę można zakupić w PKN. Na 2 stronie normy PN-
ISO 9836:1997 (norma z roku 2002, jest to wersja 
zaktualizowana i rozszerzona) znajduje się rysunek, 
gdzie widać wyraźnie że powierzchnia użytkowa nie 
zawiera, żadnych ścian/ścianek (środkowy odnośnik). 
Widać wyraźnie, że zakreskowane są same 
pomieszczenia bez ścian, ścianek, przejść drzwiowych i 
szachtów. Rysunek na stronie 28 normy pochodzi 
najbardziej aktualnego wydania normy czyli z 2002 i 
widać wyraźnie, że do powierzchni użytkowej nie 
wchodzą ściany działowe pomiędzy pokojami, nie 
wchodzą przejścia drzwiowe i nie wchodzą wnęki 
okienne. Na tym rysunku można zobaczyć, że 
zarówno ściany „grube” jak i „cienkie” (działowe) nie 
wchodzą do powierzchni użytkowej. Powierzchnia 
balkonu w dalszej części normy jest sklasyfikowana 
jako powierzchnia użytkowa pomocnicza. 
Dodatkowo powierzchnię balkonów, tarasów, loggi 
nie można zaklasyfikować do pomieszczeń 
zamkniętych i przykrytych ze wszystkich stron. 
Powierzchnie te zliczamy zawsze, jako powierzchnie 
pomocnicze. 
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Kolejny rysunek, na stronie 27 normy PN-ISO 9836:1997 
pokazuje wyraźnie, że powierzchnia konstrukcji zawiera 
powierzchnie przejść drzwiowych i powierzchnię wnęk 
okiennych. Do powierzchni konstrukcji jednoznacznie 
widać, że wchodzą ściany między pokojami, między 
pokojem a kuchnią, między pokojem a przedpokojem, 
między pokojem a łazienką.  
 
 

Czym jest powierzchnia konstrukcji? 
 
Natomiast punkt 4.6 normy – powierzchnia konstrukcji 
wymienia i potwierdza nasze rozumowanie: 
 
„4.6. Powierzchnia konstrukcji (punkt 5.1.6 normy PN-ISO 
9836:1997) 
Powierzchnia konstrukcji (Pk) jest to powierzchnia 
przekroju poziomego (w poziomie posadzki) pionowych 
elementów budynku (rys.15), w szczególności: 
-ścian zewnętrznych (PSZ), 
-ścian wewnętrznych konstrukcyjnych (PSW), 
-ścian działowych stałych, 
-słupów, 
-elementów ograniczających (w przypadku powierzchni 
zaliczanych do grupy 4.1b i 4.1.c), 
-kominów i pionów wentylacyjnych, 
-powierzchni, do których nie ma dostępu (wg określenia 
podanego w normie: „przez które nie można przejść”).” 
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Analizując powyższe, jeżeli w podpunktach są 
wymienione „ściany wewnętrzne konstrukcyjne” a poniżej 
„ściany działowe stałe” to należy wnioskować, że twórca 
normy miał zapewne na myśli, że te stałe na pewno nie 
są konstrukcyjnymi. Wynika to z czystej logiki. W naszym 
rozumowaniu, ściany działowe „nie stałe” są to ściany 
suwane przykładowo w salach konferencyjnych, lub 
ściany a raczej już przegrody (przegroda nie jest ścianą), 
które rozdzielają sanitariaty i nie są do pełnej wysokości 
a montowane są za pomocą rozpórek. 
 

Jakie jest rozumowanie niektórych deweloperów? 
 
Rozumowanie niektórych deweloperów (podkreślam, że 
nie wszystkich!) jest takie, że zgodnie z normą PN-ISO 
9836:1997 chcą wliczać i wliczają powierzchnie pod 
ścianami działowymi do powierzchni użytkowej. Za tym 
idzie zwiększenie powierzchni użytkowej i rzecz jasna 
zwiększa się łączna kwota do zapłacenia za kupowany 
lokal (mieszkanie, czy lokal usługowy). Ilość metrów 
mierzonych powykonawczo razy cena jednostkowa za 
1m² powierzchni daje kwotę, jaką zapłacimy za lokal. 
 
Polski Związek Firm Deweloperskich (PZFD), posiada 
opinię z kwietnia 2015 r., w której jak sądzi PZFD zgodnie 
z PN-ISO 9836:1997 powierzchnia pod ścianami 
działowymi wchodzi do powierzchni użytkowej czyli takiej, 
za którą kupujący musi zapłacić. Jest to zatem sprzeczne 
z normą PN-ISO 9836:1997. My wszystkim deweloperom, 
których obsługujemy od lat zawsze powtarzamy, że 
ścianek działowych, wnęk okiennych, przejść drzwiowych 
nie należy wliczać do powierzchni użytkowej. Podobnie 
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jak obudowanych (ścianą, nawet karton-gipsem) rur 
pionowych, wentylacji itp. Natomiast jeżeli jakaś rura idzie 
„na wierzchu” pionowo przez kilka pięter czy też idzie po 
skosie przy ścianie w lokalu to takie elementy nie 
pomniejszają powierzchni użytkowej.  
 

Kto ma zatem, rację? 
 
Trudno postawić słowo naszej firmy przeciwko tak wielkiej 
organizacji, jak Polski Związek Firm Deweloperskich. 
Dlatego w 2017 r. postanowiliśmy wystąpić o oficjalne 
stanowisko twórcy normy, która obowiązuje w przepisach 
prawnych w Polsce. Zadaliśmy Polskiemu Komitetowi 
Normalizującemu pytanie do normy PN-ISO 9836:1997 
odnośnie powierzchni użytkowej w mieszkaniach i oto co 
się okazało. Poniżej odpowiedź od twórcy normy PN-ISO 
9836:1997 z dnia 2017/07//05. 
 
„W porozumieniu z przewodniczącym KT 232 informuję, 
że według normy PN-ISO 9836:1997 powierzchnię 
kondygnacji zajmowaną przez ściany działowe nie 
przeznaczone do demontażu i ponownego montażu (czyli 
mające charakter trwałego podziału przestrzeni, jak np. 
ściany murowane) zalicza się do powierzchni konstrukcji. 
Do powierzchni konstrukcji wlicza się także powierzchnię 
zajmowaną przez otwory drzwiowe, wnęki i nisze w 
przegrodach stałych. 
Powierzchnię pod ścianami działowymi przeznaczonymi 
do demontażu (które z góry są projektowane, jako ściany 
typu przepierzenia, a więc nadające się do łatwego 
demontowania bez wykonywania typowych robót 
budowlanych) wlicza się do powierzchni kondygnacji 
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netto, czyli w dalszej konsekwencji do powierzchni 
użytkowej.” 
 
Jednak w maju 2018 r odbyłem burzliwą dyskusję z 
Dyrektorem Generalnym Polskiego Związku Firm 
Deweloperskich, w której to w wielu kwestiach 
zgodziliśmy się co do braku precyzji w normie wydanej 
przez PKN, a właściwie w sposobie jej tłumaczenia. W 
tłumaczeniu na język polski PKN popełnił błąd, który 
skutkował tym, że ściany działowe w przetłumaczonym 
tekście nie są ścianami konstrukcyjnymi. I tu PZFD ma 
rację, jednak prawo polskie odwołuje się do polskiego 
tłumaczenia normy ISO, a tu wracamy do punktu wyjścia, 
że ścianki działowe nie powinny być wliczane. Czekamy 
na oficjalną opinię PZFD, która będzie poparta oficjalnym 
pismem z Ministerstwa Infrastruktury przygotowanym dla 
UOKIK-u.  
 
Jakimi aktami prawnymi powinien wesprzeć się kupujący 

lokal? 
 
Pomiar powierzchni w umowie  sprzedaży podpisywanej 
notarialnie powinien być ujmowany zgodnie z PN-ISO 
9836:1997. Niektórzy deweloperzy argumentują 
kupującym u nich lokale, że Ustawa deweloperska nie 
odwołuje się bezpośrednio do normy PN-ISO 9836:1997. 
I jest to prawda. Często kupujący sam próbuje doszukać 
się w ów Ustawie deweloperskiej prawdomówności tego 
dewelopera. Nie znajduje jej tam i porzuca swoje 
dociekania. Jednak znajdują się tacy co szukają dalej. 
Objaśniamy, że ustawa deweloperska powołuje się na 
ustawę Prawo budowlane. Ono z kolei odwołuje się 



1000 błędów inwestorów nieruchomości komercyjnych I mieszkaniowych   

 

 

 

Polish Geodetic Group  www.geodetic.co    Strona 122 z 277 

 

 

 

wprost do Rozporządzenia w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego. A ono z kolei jasno 
wymienia normę PN-ISO 9836:1997, jako jedyną 
obowiązującą w Polsce i tak jest niezmiennie od 
29/04/2012 roku do momentu pisania książki. Omówimy 
zatem poniżej ten zawiły dla kupującego lokal, łańcuszek 
powiazań prawnych. 
 

Ustawa deweloperska 
 
Ustawa deweloperska, czyli Ustawa z dnia 16/09/2011r o 
ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 
jednorodzinnego o powierzchni lokalu mieszkalnego 
mówi tak: 
 
„Art. 1. Ustawa reguluje zasady ochrony praw nabywcy, 
wobec którego deweloper zobowiązuje się do 
ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i 
przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę (…).” 
 
Do odrębnej własność lokalu niezbędne jest uzyskanie 
zaświadczenia o samodzielności lokalu. Do wniosku 
trzeba podać aktualny rzut lokalu ze wszystkimi aktualnie 
istniejącymi ścianami. Od 2018 roku wydziały architektury 
w Polsce coraz rzadziej chcą wpisywać powierzchnię 
lokalu przy wydawaniu zaświadczeń o samodzielności 
lokali. 
 
„Art. 2. 1. (…)Przepisy niniejszej ustawy stosuje się 
również do umowy, na podstawie której deweloper 
zobowiązuje się do zawarcia umowy deweloperskiej 
(umowa przedwstępna).” 
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„Art. 3. (…) 2) lokal mieszkalny – samodzielny lokal 
mieszkalny w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 
r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892), z 
wyłączeniem lokali o innym przeznaczeniu” 
 
„Art. 22. 1. (…) 6) określenie powierzchni i układu 
pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac 
wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się 
deweloper.” 
 

Ustawa o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 z 
późn. zm. 

 
„Art. 2. 1. Samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal o 
innym przeznaczeniu, zwane dalej „lokalami”, mogą 
stanowić odrębne nieruchomości. 
2. Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu 
ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie 
budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały 
pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi 
służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis 
ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych 
lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na 
cele inne niż mieszkalne 
3. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2, 
stwierdza starosta w formie zaświadczenia” 
 
 

Prawo budowlane i rozporządzenie w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

 



1000 błędów inwestorów nieruchomości komercyjnych I mieszkaniowych   

 

 

 

Polish Geodetic Group  www.geodetic.co    Strona 124 z 277 

 

 

 

Rozporządzenie weszło w życie 29/04/2012r. Na 
podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, 
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 
 
 
„§ 11.  1.  Projekt architektoniczno-budowlany obiektu 
budowlanego powinien zawierać zwięzły opis techniczny 
oraz część rysunkową.  
2. Opis techniczny, o którym mowa w ust. 1, sporządzony 
z uwzględnieniem § 7, powinien określać:  
1) przeznaczenie i program użytkowy obiektu 
budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu, jego 
charakterystyczne parametry techniczne, 
w szczególności: kubaturę, zestawienie powierzchni, 
wysokość, długość, szerokość i liczbę kondygnacji;  
2) w stosunku do budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego i lokali mieszkalnych – zestawienie 
powierzchni użytkowych obliczanych według Polskiej 
Normy, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 9, z uwzględnieniem 
następujących zasad:  
a) przez lokal mieszkalny należy rozumieć wydzielone 
trwałymi ścianami w obrębie budynku pomieszczenie lub 
zespół pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 
które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą 
zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,  
b) powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości 
w świetle równej lub większej od 2,20 m należy zaliczać 
do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub większej od 
1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m – w 50%, natomiast 
o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie.” 
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Mieszkanie „wydmuszka” versus zaświadczenie o 

samodzielności lokalu 
 
Obecnie niektórzy deweloperzy umieją wybrnąć z tego, że 
powierzchnia pod ścianami działowymi nie jest wliczana 
do powierzchni użytkowej w tej sposób, że projektują 
mieszkania „wydmuszki” bez ścian działowych. Znaczy to 
tyle, że klient kupuje otwartą przestrzeń i dopiero na 
decyzję kupującego deweloper w „gratisie” montuje 
ściany działowe tam, gdzie życzy sobie klient. Przy 
dużych mieszkaniach ponad 80 m² a nawet 100m² może 
i ma to sens. Jednak przy mieszkaniach do 80m², raczej 
nie da się zaszaleć i ściany trzeba wstawić w dość 
oczywistych miejscach aby mieć te 2-3 pokoje. Jeżeli ktoś 
się na to godzi z pełną świadomością to jego wybór i 
według nas nie powinien dochodzić roszczeń od 
deweloperów, którzy tak działają. Dla deweloperów, 
mamy z kolei jedną istotną informację - trzeba mieć na 
uwadze to, że całe mieszkanie nie może być 
„wydmuszką”. Wynika to z przepisów przytoczonych 
poniżej. Niezbędne są ściany oddzielające łazienkę i WC. 
Jeżeli tych ścian nie będzie na rzutach czy w 
rzeczywistości, to lokal nie dostanie zaświadczenia o 
samodzielności lokali, które jest niezbędne aby móc iść 
do notariusza. Nie można usunąć (wyburzyć) ściany 
oddzielającej: łazienkę, WC, czy pomieszczenia, gdzie 
mamy piec gazowy. Gdyby takie pomieszczenie nie miało 
ściany to lokale takie nie uzyskałyby zaświadczenia o 
samodzielności lokali, więc nie można byłoby założyć kart 
lokali w geodezji i przenieść własności lokalu u 
notariusza. Przerabialiśmy to już wiele razy z niektórymi 
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klientami, w różnych dzielnicach Warszawy i miastach 
sąsiednich i nigdy nie miało to racji bytu, aby uzyskać 
zaświadczenie o samodzielności lokalu bez 
wyodrębnionych łazienek. 
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Ryc. Przykład mieszkania „wydmuszki” 
Źródło: opracowanie własne 

 
 
Kolejnym problemem, gdy kupujemy wydmuszkę i 
projektujemy własne ściany - jest moment, w którym 
trzeba podać powierzchnię dla notariusza przy 
podpisaniu umowy. Czy powinniśmy podać powierzchnię 
uwzględniającą powierzchnię pod ścianami czy tą 
powierzchnię bez ścian? Geodeta mierząc lokal nie może 
udać, że nie widzi ścian - musi je zamierzyć i wyliczyć 
powierzchnię pomniejszoną o powierzchnię zajętą pod 
ścianami działowymi. Nie ma problemu, aby na życzenie 
dewelopera zrobić drugie opracowanie, gdzie tych ścian 
nie będzie, jednak do notariusza powinno iść 
opracowanie pokazujące rzeczywistą powierzchnię 
użytkową! Pytanie, czy jakiś szanujący się geodeta 
„podłoży się” nie wpisując informacji na karcie lokalu, że 
w lokalu są ściany działowe, które nie zostały wykazane 
na rzucie i w ten sposób została zwiększona sztucznie 
powierzchnia użytkowa. Jak z tego wybrnąć? Należy 
zrobić geodezyjny pomiar lokalu, gdy nie ma żadnych 
„zbędnych” ścian działowych. 
 

Podatek od nieruchomości 
 
Poruszmy temat podatku od nieruchomości. Ustawa o 
podatkach i opłatach lokalnych, mówi tak: 
 
„Art. 6. 1. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
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powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego 
obowiązku.” 
 
Jeżeli w lokalu powstały jakieś ściany to zmniejszyła się 
powierzchnia użytkowa do celów podatku od 
nieruchomości. W związku z tym MUSIMY! podać 
prawdziwe, rzeczywiste powierzchnie do wydziału 
budżetowego w mieście/gminie/dzielnicy. Co to wszystko 
spowoduje? 
- Inna będzie powierzchnia na akcie notarialnym - pytanie 
czy ta ze ścianami czy bez ścian – uczulamy tutaj, że 
notariusze mają w tym zakresie również różne praktyki. 
Polecamy mieć swojego notariusza. Powinna 
przyświecać zasada - kto płaci za notariusza ten go 
wybiera.  
- Inna będzie powierzchnia zgłoszona do podatku od 
nieruchomości. 
- Inna powierzchnia będzie do wyliczenia ułamka 
powierzchni wspólnej – pytanie która?, Wyobrażamy 
sobie już kłótnie we wspólnocie, gdzie część mieszkań 
ma powierzchnię ze ścianami działowymi a część ma 
powierzchnię wpisaną do ułamka do rozliczeń 
powierzchni wspólnej bez ścian działowych. 
- Inna powierzchnia będzie w geodezji w karcie lokalu 
(wypis z rejestru lokalu).  
 
Jak widać takie zamieszanie nie jest dobre. Najlepsze 
rozwiązanie to takie, w którym deweloper projektuje i 
buduje ściany. To jest też najmniej problemowe 
rozwiązanie dla dewelopera. Jest jeden i ten sam pomiar 
powierzchni do wszystkich celów. Dopiero po odbiorze 
mieszkania kupujący powinien robić remonty, jak tylko 
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sobie zamarzy i wtedy aktualizować w odpowiednich 
urzędach tylko kwestie podatkowe.  
 
 

Kilka istotnych pojęć w zakresie powierzchni 
 

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. 
Wynikało to z wejścia w życie Ustawy z dnia 3 kwietnia 
1993 r. (Dz. U. nr 55 poz. 251) o normalizacji, która 
znosiła obligatoryjność polskich norm. 
- od 29 kwietnia 2012 r. stała się normą obligatoryjną do 
stosowania w budownictwie. Obowiązek jej stosowania 
wprowadzony został na podstawie przepisów 
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462). 
Rozporządzenie te wycofuje jednocześnie normę PN-
70B-02365, ulubioną przez deweloperów. 
 –norma określa sposób mierzenia: powierzchni 
zabudowy, powierzchni całkowitej, powierzchni 
wewnętrznej, powierzchni netto, powierzchni konstrukcji, 
powierzchni użytkowej (podstawowej i pomocniczej); 
- każde pomieszczenie mierzone jest niezależnie; 
wyliczana jest powierzchnia dla każdego pomieszczenia 
z osobna; 
- mierzy się w świetle wyprawionych ścian (tynki, glazura, 
okładziny, itp.); 
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- pomiar wykonuje się po podłodze (z pominięciem 
cokołów, listew, itp.); 
- wykonuje się redukcję powierzchni ze względu na 
wysokość pomieszczeń (pomieszczenia lub część 
pomieszczeń o wysokości poniżej 140cm w wyliczeniach 
powierzchni pomija się a jeżeli mamy wysokość między 
140 a 220cm to przyjmujemy w 50% powierzchnię); 
- rozróżnia się powierzchnię ze względu na sposób 
zamknięcia (całkowite zamknięte, odkryte jedna ściana, 
odkryte całkowicie np. tarasy); 
- pomiar wykonuje się z dokładnością do 1cm; 
- pola powierzchni wyrażane są w m², z dokładnością 
0,01m²; 
- wnęki przeznaczone na grzejniki c.o. usytuowane 
zarówno w ścianach zewnętrznych jak i wewnętrznych nie 
są wliczane do powierzchni użytkowej; 
- przejścia drzwiowe i ściany działowe nie są wliczane do 
powierzchni użytkowej. 
 
 

PN-ISO 9836:1997 - powierzchnia kondygnacji netto 
 
Powierzchnię kondygnacji netto dzieli się na: 
- powierzchnia użytkowa  - jest to część powierzchni 
kondygnacji netto, która odpowiada celom i 
przeznaczeniu budynku. Jest ona określana 
indywidualnie dla każdej kondygnacji, dzieli się na 
powierzchnię użytkową podstawową i pomocniczą, nie 
wliczamy przejść drzwiowych i wnęk okiennych; 
- powierzchnia usługowa - jest to część powierzchni 
kondygnacji netto, która jest przeznaczona na 
usytuowanie instalacji i urządzeń technicznych, takich jak: 
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instalacje kanalizacyjne, instalacje wodne, instalacje 
grzewcze, gazowe, wentylacja, telefoniczne, rozdzielnie, 
kominy, kanały, itp.; 
- powierzchnia ruchu - jest także częścią powierzchni 
netto, która jest przeznaczona dla ruchu wewnątrz 
budynku, np.: klatki schodowe, korytarze i poczekalnie, 
wewnętrzne rampy i pochylnie, balkony ewakuacyjne, 
powierzchnię szybów dźwigowych oraz powierzchnie 
zajęte przez urządzenia wbudowane, które są 
przeznaczone do ruchu ogólnie dostępnego na każdej 
kondygnacji oddzielnie. 
 
 
PN-ISO 9836:1997  powierzchnia użytkowa podstawowa 

a pomocnicza 
 

Do tego typu powierzchni należy zawsze wliczyć balkony, 
loggie, tarasy (mierzone są do balustrad/ barierek, lub 
krawędzi podłogi w zależności od sytuacji). 
 
 
PN-ISO 9836:1997 powierzchnia ze względu na stopień 

przykrycia 
 
Jest rozdzielana na powierzchnie kondygnacji, które:  
- są zamknięte i przykryte 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 
balustrady, poręcze, itp., lecz nie są przykryte, np. 
balkony, tarasy – i zawsze te elementy stanowią 
powierzchnię użytkową pomocniczą. 
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PN-ISO 9836:1997 powierzchnia konstrukcji 

 
Powierzchnia konstrukcji jest częścią powierzchni 
całkowitej kondygnacji (na rzucie poziomym na poziomie 
podłogi) i jest to powierzchnia utworzona przez elementy 
zamykające, takie jak ściany zewnętrzne i wewnętrzne, 
powierzchnie słupów, pionów wentylacyjnych, kominów, 
ścian działowych, itp., a także powierzchnie przez które 
nie można przejść.  
 

  PN-ISO 9836:1997 powierzchnia całkowita 
 

- Powierzchnia całkowita według normy jest sumą 
powierzchni netto (suma powierzchni użytkowej, 
powierzchni ruchu, powierzchni usługowej) oraz 
powierzchni konstrukcji; 
- W przypadku każdej powierzchni omówionej w normie 
PN-ISO należy rozróżnić powierzchnię ze względu na 
stopień zamknięcia ścian, a także pokrycia 
pomieszczenia.       
 
Norma (str. 29) mówi, że „w domach jednorodzinnych 
powierzchnia użytkowa odpowiada powierzchni 
całkowitej'". Naszym zdaniem jest to błąd normy, bo do 
powierzchni całkowitej wchodzi konstrukcja zewnętrzna i 
wewnętrzna. W normie powinno być, że powierzchnia 
użytkowa odpowiada powierzchni netto. Czyli sumie 
powierzchni użytkowej usługowej i ruchu. Od ponad pół 
roku czekamy na oficjalną odpowiedź od twórcy normy w 
tej kwestii i mimo ponagleń odpowiedzi nie mamy. Czyli, 
schody w całym swym rzucie wchodzą do powierzchni 
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użytkowej - wszystko jest opisane na stronie 28 normy. 
Natomiast na stronie 31 normy jest w pewnym sensie 
zaprzeczenie tego, bo napisane jest, że schody w 
mieszkaniu dwupoziomowym zaliczamy do powierzchni 
użytkowej ale na dolnym poziomie mierzy się niejako 
powierzchnię pod schodami uwzględniając skosy, a na 
górnej kondygnacji powierzchnię ograniczoną balustradą. 
Ten sposób rozumowania ma dla mnie błędny i 
niedociągnięcia. Jeżeli zaczynamy pokonywać pierwsze 
stopnie schodów z poziomu zero to powierzchni pod 
schodami zazwyczaj nie ma w ogóle (wylany beton do 
samej podłogi) to nagle pojawi się nam pustka w 
powierzchni całkowitej. 
 

Anegdota 
Antresola gratis 

   
Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego jest tak wiele 
plakatów, że powierzchnia antresoli jest „gratis” do 
kupowanego lokalu? Powód jest tylko jeden. 
Powierzchnia antresoli nie jest powierzchnią użytkową i 
deweloper „nie może” za nią naliczyć złotówek. Artykuł 26 
ust 2 Prawa geodezyjnego odwołuje się do 
rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków 
i do urzędów geodezji; do powierzchni użytkowej nie 
zalicza się: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, pralni, 
suszarni, wózkowni, strychów, piwnic, komórek na opłat i 
szaf i schowków w ścianach. 
 
Z kolei norma PN-ISO 9836:1997 mówi:  
„powierzchnia użytkowa obejmuje także powierzchnię 
kondygnacji nie zamkniętych ze wszystkich stron do 
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pełnej wysokości i przekrytych oraz ograniczona 
elementami budowlanymi, lecz które nie są przekryte. 
Powierzchni tych nie należy sumować.” 
 

Metryczka lokalu 
 
Metryczka lokalu (rzut lokalu), czyli dane podstawowe o 
operacie powinny zawierać: 
- adres budynku/ lokalu (miejscowość, ulica, numer); 
- nazwa budynku (jeżeli posiada); 
- piętro budynku lub kondygnację budynku; 
- skala opracowania (nie jest niezbędna, zdecydowanie 
ważniejsze jest naniesienie wymiarowania długości ścian 
na rzut mieszkania) wymiary liniowe nie są obowiązkowe, 
ale ona dają nam kontrolę pomiarów geodety; 
- rzut z lokalizacją mieszkania na piętrze; 
- numer lokalu (budowlany jak i ewidencyjny/”policyjny”); 
- pełna nazwa normy, którą wykonano opracowanie; 
- powinien widnieć zapis „inwentaryzacja 
powykonawcza”, jeżeli tego nie ma to jest podejrzenie, że 
powierzchnie pochodzą z projektu a na projekcie 
powierzchnie często są liczone bez tynków, co zwiększa 
powierzchnię); 
- opis modyfikacji normy (o ile wystąpiły) – tutaj nie ma 
możliwości zmieniać/ modyfikować norm; 
- data pomiaru i opracowania; 
- powierzchnia użytkowa podstawowa (mieszkanie); 
- powierzchnia użytkowa pomocnicza (balkon, taras); 
- powierzchnia przynależna (komórka lokatorska); 
- wymiarowanie powierzchni w stanie wykończonym, czyli 
takie miary, na podstawie, których otrzymam 
powierzchnię każdego pomieszczenia i sumując 
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powierzchnię pomieszczeń otrzymam powierzchnię 
użytkową całego mieszkania; 
- podpis geodety uprawnionego; 
- przeznaczenie lokalu: mieszkalny, usługowy o innym 
przeznaczeniu; 
- informację, że powyższa metryka lokalu powstała na 
podstawie pomiaru bezpośredniego po wybudowaniu 
lokalu (nie może to być wartość z projektu); 
- dane wykonawcy (dane firmowe: nazwa firmy, adres, 
telefon, e-mail, kto pomierzył, kto opracował, kto 
sprawdził); 
- dane zlecającego - dane firmowe: nazwa firmy, adres, 
telefon, e-mail, kto dowodził zleceniem. 
 
 
Norma PN-ISO 9836:2015-12, jako podstawa sprzedaży 

lokalu? 
 
Ostatnia kwestia w tym dziale to norma PN-ISO 
9836:2015-12, która pojawiła się w 2015 r. Nieliczni 
deweloperzy niesłusznie powołują się na tę normę przy 
pomiarze lokali do sprzedaży zamiast na normę PN-ISO 
9836:1997. Norma PN-ISO 9836:2015-12 w momencie 
pisania książki (2018 rok) nie ma jeszcze podstawy 
prawnej w Polsce pomimo, że widnieje w niej zapis: 
„zastępuje normę PN-ISO 9836:1997”. Norma  PN-ISO 
9836:2015-12 weszła w życie z końcem 2015 r., ale zanim 
zadałem pytania do twórców normy trochę zeszło abyśmy 
zrozumieli tę normę – tzn. w dalszym ciągu jej nie 
rozumiemy. Organizacja ISO wydała nową normę 
dotyczącą pomiaru powierzchni i co więcej wprowadziła w 
niej zarówno absolutną nowość, której do tej pory nie było 
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oraz wielki chaos i sprzeczności prawne. Norma PN-ISO 
9836:2015-12 jest absolutnie nieprecyzyjna, aby nie użyć 
tutaj bardziej dosadnych słów. Postaramy się to 
udowodnić w naszej subiektywnej ocenie popartej 
wypowiedziami PKN-u. Nowość, o której wspomnieliśmy 
zakłada możliwość mierzenia powierzchni pomieszczeń 
w osiach ścian okalających daną powierzchnię! Widać 
tutaj wyraźny ukłon w stronę norm: BOMA, Tegova czy 
IPMS. 
 

Która norma rządzi „1997” czy „2015”? 
 
Teraz nadal rządzi PN-ISO 9836:1997, mimo że na 
okładce nowej normy z 2015 roku jest napis „zastępuje 
PN-ISO 9836:1997”. Polski Komitet Normalizacyjny tak 
sobie postanowił i na tym respektowanie tej normy na 
dzień dzisiejszy się kończy. Na stronie drugiej normy 
informacja jest powtórzona, że norma „2015” zastępuje 
normę „1997”. Dlaczego mimo zapisu norma nie 
obowiązuje? Rząd polski nie zdążył, albo w ogóle nie ma 
zamiaru dokonać nowelizacji ustaw czy rozporządzeń. W 
Rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego widnieje wpisana norma PN-
ISO 9836:1997 (wpisana jest ona w załączniku do 
rozporządzenia), nie ma natomiast nigdzie wpisanej 
normy PN-ISO 9836:2015-12. Wniosek tu jest prosty – 
architekci projekty budowlane zapewne dalej wykonują 
według normy PN-ISO 9836:1997.  
Zadając pytania do PKN-u w sprawach merytorycznych 
należy się zwrócić do właściwego Komitetu Technicznego 
(KT) lub właściwej Rady Sektorowej. Po wysłaniu przez 
nas serii pytań do normy na ogólny adres PKN pytania w 
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końcu  trafiły do KT nr 232 ds. Zasad Sporządzania 
dokumentacji Projektowej w Budownictwie. Dostaliśmy 14 
odpowiedzi na 14 zadanych pytań. Poniżej omówimy, 
skomentuję niektóre pytania wraz z odpowiedziami.  
 

Problem 1 
1)Pytanie czy mierząc lokal mieszkalny w celu kupna / 
sprzedaży u notariusza obmiar powierzchni należy 
wykonać normą PN-ISO 9836:2015-12 czy normą PN-
ISO 9836:1997? 
2) Pytanie czy mierząc lokal mieszkalny w celu założenia 
karty lokali w ewidencji gruntów i budynków obmiar 
powierzchni należy wykonać normą PN-ISO 9836:2015-
12 czy normą PN-ISO 9836:1997? 
Dostaliśmy jedną i taką samą odpowiedź na powyższe 
dwa pytania: 
„Pytania nie dotyczą postanowień normalizacyjnych. Jeśli 
nie jest to uregulowane przepisami prawnymi, można 
wybrać dowolną wersję normy.” 
 
Jak to zatem jest, że sztab ludzi w PKN nie potrafi 
odpowiedzieć, gdzie w polskim prawie 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 organizacji?  
 
Jeżeli chodzi o pomiar nowych mieszkań do celów 
sprzedaży (akt notarialny) to na dzień dzisiejszy 
obowiązuje jeszcze cały czas norma PN-ISO 9836:1997, 
co wynika z rozporządzenia w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego. Do 
rozporządzenia tego odwołuje się wprost prawo 
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budowlane, a do prawa budowlanego odwołuje się 
Ustawa deweloperska. A żeby było trudniej to 
Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków 
z dnia 29 marca 2001r w § 63.3 „powierzchnię użytkową 
lokalu ustala się zgodnie z zasadami określonymi w 
przepisach Ustawy z dnia  2 lipca  1994r o najmie lokali 
mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych” przy czym 
Ustawa ta została wycofana i zastąpiona (art. 39) Ustawą 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego. Gdy weźmiemy 
Ustawę o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i 
dodatkach mieszkaniowych oraz o zmianie ustawy – 
Prawo spółdzielcze to w art. 3 ustęp 5 dodaje się 
„powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego (…) 
dokonuje się w świetle wyprawionych ścian, według 
zasad określonej 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”. 
Wniosek może być ciekawy:  projekty robimy jedną normą 
a pomiar powykonawczy drugą normą. W innym dziale 
robimy dedukcję czy Ustawa o zmianie ustawy o najmie 
lokali mieszkalnych i dodatkowych mieszkaniowych oraz 
o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze  również została 
wycofana art. 39  Ustawą o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
Cywilnego, bo nie jest to jednoznaczne. 
 

Anegdota  
Problem przejść drzwiowych 

 
Zadaliśmy pytanie dotyczące przejść drzwiowych: 
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• Jakie są maksymalne otwory przejścia drzwiowego? 
Jakimi kryteriami się tutaj kierować? 

• Anegdota: Mierząc zabytkowe budynki w Warszawie 
mierzyliśmy przejście drzwiowe o szerokości 4 
metrów, wysokości ok 3 metrów i głębokości ok 1,5m 
(taka była grubość muru) kiedyś wjeżdżały tam konie 
z wozami. Czy teraz jest to przejście drzwiowe czy nie? 
Drzwi tam nie ma, ale obniżenie stropu jest. 

• Anegdota: nowe mieszkanie, przejście z kuchni do 
pokoju (salonu) ma szerokość ok 2 metry, wysokość 2 
metry (czyli jest obniżenie stropu) a głębokość 12cm 
(grubość ściany). Czy to jest przejście drzwiowe? 
Dodam, że nie ma tam miejsc aby zamontować tak 
duże uchylne czy nawet suwane drzwi. 

Odpowiedź PKN-u: „Tego norma nie podaje, należy się 
kierować zasadami wiedzy technicznej” 
 
Tylu ilu geodetów będzie mierzyć podobne sytuacje, tyle 
będzie interpretacji. Pytanie jest, więc, kto w ogóle 
opracowuje te normy i wprowadza na polskie realia? 
Przejścia drzwiowe / wnęki okienne nie są wliczane do 
powierzchni użytkowej już przy normie PN-ISO 
9836:1997 i dalej nowa norma tego nie precyzuje po tylu 
latach. Takie drobne 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 wykorzystania przez deweloperów? 
 

Anegdota  
Problem progów i listew przypodłogowych 
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Zadaliśmy pytanie dotyczące progów, listew 
przypodłogowych 
Nasze pytanie: Punkt 5.1.5 normy mówi: powierzchnia 
netto „(…) w stanie wykończonym, na poziomie posadzki, 
nie licząc listew przypodłogowych, progów itp.” 
Betonowy „próg” ma wysokość 31cm i szerokość 5 cm –
mierzymy na poziomie podłogi czy ponad progiem wtedy 
powierzchnia będzie większa? Betonowy „próg” ma 
wysokość 29cm i szerokość 40cm–mierzymy na poziomie 
podłogi czy ponad progiem wtedy powierzchnia będzie 
większa? Jakie są wartości graniczne kiedy coś jest 
progiem a nie jest progiem? 
 
Odpowiedź PKN-u: „To są indywidualne rozwiązania, nie 
uregulowane postanowieniami normy” 
 
W poprzedniej normie (PN-ISO 9836:1997) wydaniu z 
roku 2002 na stronie 24 proponowane jest przyjęcie 
30cm, jako granicznej wysokości. Jeżeli cokół ma ponad 
30cm wysokości mierzymy do cokołu / progu.  Czy przez 
tyle lat nie można uszczegółowić takich kwestii? W takich 
przypadkach, znów każdy geodeta będzie inaczej mierzył 
powierzchnie użytkowe. 
 

Anegdota  
Problem pomiaru powierzchni w osi ścian 

 
Zadaliśmy pytanie odnośnie mierzenia powierzchni 
użytkowej w osi ścian rozdzielającej pomieszczenia 
Punkt 5 normy –  „metody obliczania według pomiarów w 
licu przegród budowlanych…” Czy według normy 
możliwie jest mierzenie powierzchni w osi ścian 
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- W budynkach biurowych? 
- W budynkach handlowo-usługowych (galerie 
handlowe)? 
- W halach magazynowych? 
-  W budynkach mieszkalnych? 
Pytanie to motywujemy punktem 1 – zakres normy, gdzie 
są wymienione trzy podejścia pomiaru. A w normie 
nigdzie nie znaleźliśmy zakazu pomiaru powierzchni w 
osiach ścian. Czy pomiar w osiach ścian będzie zgodny z 
normą? 
 
Odpowiedź PKN-u: „Zgodnie z „Zakresem normy” pomiar 
w osiach ścian jest zgodny z normą (1.b) – nie ma 
znaczenia przeznaczenie budynku. Proszę jednak 
zwrócić uwagę na ostatnie zdanie w p. 1 normy, a 
mianowicie „Dlatego w niniejszej Normie 
Międzynarodowej opisano metodę mająca wyłącznie 
praktyczne zastosowanie”. Liczenie wskaźników 
powierzchniowych w osiach elementów wymagać będzie 
uważnego stosowania postanowień normalizacyjnych.” 
 
Obecnie nie ma żadnego problemu, aby pomierzyć ścianę 
z jednej strony przejść z osnową dookoła i pomierzyć z 
drugiej strony. Mając dwie współrzędne bez problemu 
możemy wyliczyć grubość każdej ściany. Dokładność 
takiego działania to 1-3mm przy założeniu znajomości 
tematu przez ekipę pomiarową (ważny jest sposób 
założenia i wyrównania osnowy, a przede wszystkim 
odpowiednie muszą być kąty między punktami 
nawiązania). I wynika z tego, że teraz kontrowersyjnie 
pomiar powierzchni przeznaczony dla notariusza do 
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sporządzenia umowy sprzedaży może być pomierzony do 
osi ścian dla wszystkich budynków z wyłączeniem lokali 
mieszkalnymi (czytaj problem 1). 
 

Podsumowanie 
 
Podsumowując dział dotyczący pomiarów lokali do 
sprzedaży, niektórych deweloperów „zabolało” wycofanie 
normy PN-70/B-02365, gdzie pomiar był robiony do ścian 
niewyprawionych, kiedy to kupujący płacił za 
powierzchnię pod tynkami. Dla kawalerki o powierzchni 
35m² była to różnica ok 0,3-0,40m², tylko ze względu na 
powierzchnię pod tynkami. Obowiązująca w tym zakresie 
norma PN-ISO 9836:1997 tego zabrania. Niektórzy z nich 
próbują, więc „forsować” aby klient płacił za powierzchnię 
pod ścianami działowymi - innymi słowy szukają 
większego zarobku na tej samej wielkości budynku. 
Deweloperzy, którzy praktykują wliczanie ścian 
działowych szukają „przychylnego” lub „uległego” 
geodety, który policzy powierzchnię mieszkania z 
wliczoną powierzchnią pod ścianami działowymi i niestety 
patrząc na skalę problemu na pewno takiego znajdą. Czy 
można, więc płacić za powierzchnię pod ściankami 
działowymi? Tak kiedy deweloper sprzedaje wydmuszkę 
(mieszkanie bez ścian), ale jak wykazaliśmy wyżej rodzi 
to bardzo wiele problemów. Dodatkowo umowa z 
deweloperem musi od razu o tym otwarcie mówić. Warto 
też mieć na uwadze, aby umowa przedwstępna mówiła, 
jaką powierzchnię deweloper: 
- wpisze do wyliczenia ułamka do rozliczeń we 
wspólnocie, 
- jaką powierzchnię wpisze do aktu notarialnego;  
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- za jaką powierzchnię będzie chciał się rozliczyć;  
- jaka powierzchnia zostanie wpisana do podatku od 
nieruchomości;  
- jaka powierzchnia będzie wpisana do karty lokali w 
urzędzie geodezji.  
 
Lepiej to ustalić niż potem mieć żal do dewelopera i 
szukać pomocy w sądzie, bo to może trwać latami. 
Niniejszy dział nie jest wymierzony przeciwko 
deweloperom. Jedni sprzedają lokale zgodnie z logiką 
PZFD a inni zgodnie z logiką PKN. Jest to dział 
pokazujący dwa podejścia deweloperów i ma on na celu 
uświadomienie kupujących lokale o tym na co się 
decydują podpisując umowę i jakie z tego płyną 
konsekwencje. Deweloperzy z kolei mają dzięki tej treści 
zyskać świadomość, jakiego typu rozbieżności w różnych 
urzędach będą powstawać z tytułu sprzedaży mieszkań 
„wydmuszek”. 
 

Anegdota 
Szach mat przy podpisywaniu aktu notarialnego 

 
Proszę mieć na uwadze, że gdy chcemy dochodzić 
roszczeń przed sądem musimy najpierw podpisać 
notarialnie umowę kupna lokalu, żeby jako właściciel móc 
zabierać głos w tej sprawie. W przeciwnym wypadku nie 
złożymy wniosku do sądu. Jest to absurd prawny, który 
przez prawników, którzy reprezentują deweloperów 
wykorzystywany jest argumentami na niekorzyść 
kupującego lokal. Często na rozprawach sądowych 
kupujący słyszy bowiem, że skoro podpisał akt notarialny 
to znaczy, że zaakceptował warunki umowy i 
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powierzchnię w niej wpisaną. A zdarza się, że notariusz 
nie chce pomóc, bo jest ze strony dewelopera. Co zrobić 
by odeprzeć taki argument? Na podpisanie aktu 
notarialnego warto wziąć świadka albo dwóch (np.: 
znajomego prawnika) i jasno przy podpisaniu aktu 
notarialnego wygłosić, że nie zgadzam się z konkretnym 
zapisem (np.: wliczaniem ścianek działowych do 
powierzchni użytkowej i płaceniem za nie), że deweloper 
mimo próśb (warto mieć e-maile, wysyłać listy za 
potwierdzeniem odbioru potwierdzające dyskusje na ten 
temat) nie chciał wykluczyć powierzchni pod ściankami 
działowymi i jestem zmuszony podpisać umowę w celu 
wystąpienia na drogę sądową, jako strona sporu. A potem 
zaczyna się kilkuletnia batalia sądowa. Niestety niewielki 
procent kupujących decyduje się na nerwy i udział w 
rozprawach sądowych. Dlatego też niektórzy 
deweloperzy wykorzystują niewiedzę konsumentów i ich 
niechęć do toczenia wieloletnich procesów sądowych.  
 

Anegdota 
Deweloper oszust dublował powierzchnie 

 
Kto z Państwa sprawdzał powierzchnię lokalu czy domu, 
który kupił z rynku pierwotnego? Zwykle na Akademiach 
inwestora ręce podnosi kilka procent osób. Kwestie 
związane z wliczaniem lub nie powierzchni pod ściankami 
wyjaśniliśmy szczegółowo. Jednak zawodowo zdarzyła 
nam się sytuacja kiedy to deweloper, który już dzisiaj jest 
bankrutem, a który był potentatem na rynku wrocławskim 
w komitywie ze znajomym geodetą dublował 
powierzchnie w sprzedawanych mieszkaniach. Wliczane 
były podwójnie powierzchnie korytarza, który w 
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przypadku klienta, któremu pomagaliśmy w prowadzeniu 
rozpraw sądowych miał powierzchnię 3 m2. Przekręt 
wyszedł na jaw, gdy klientowi przez przypadek wpadły w 
ręce dwie różne metryczki lokalu – jedna, która był dla 
niego, jako kupującego, a druga do uzyskania 
samodzielności lokali. Obie metryczki były podpisane 
przez tego samego geodetę w tym samym dniu i mówiły 
o tej samej powierzchni, z tym, że ta dla kupującego była 
większa o 3 m2. Po kilkuletniej batalii sprawa zakończyła 
się wyrokiem korzystnym dla kupującego i zwrotem blisko 
20 tys. zł. Ten klient miał szczęście, ponieważ firma 
dewelopera jeszcze istniała i była wypłacalna.   
 
 

WYCENA NIERUCHOMOŚCI 
   
  …………. 

 
SZACOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI 

  …………. 
 

 
DŁUGI PODATKOWE SPRZEDAJĄCEGO 

 
Elementem, który powinien być sprawdzony są długi 
podatkowe zbywcy. Przepisy nie przewidują 
odpowiedzialności kupującego  nieruchomości za 
zobowiązania podatkowe sprzedającego, jednak to nie 
dotyczy tylko zaległości powstałych przed 1-szym stycznia 
2009 r. W takim przypadku nabywca nieruchomości 
związanej z prowadzeniem działalności będzie 
odpowiadał solidarnie ze sprzedającym za zaległości 
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podatkowe powstałe w związku z tą działalnością. Aby 
sprawdzić ten element kupujący powinien w takim 
przypadku wystąpić o wydanie zaświadczenia o stanie 
zaległości podatkowych sprzedającego. Procedura musi 
odbyć się za zgodą sprzedającego. W takim przypadku 
kupujący nie będzie odpowiadał za zaległości podatkowe, 
które nie zostały ujawnione w zaświadczeniu.  …………. 
 
 

NIERUCHOMOŚCI Z LICYTACJI KOMORNICZYCH 
  …………. 
 

WYPRACUJ ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ 
  …………. 
 
 
 

KREDYT HIPOTECZNY CZY INWESTYCYJNY? 
  …………. 

 
NIEPLANOWANE ZYSKI PODATKOWO – 

FINANSOWE Z PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI 
  …………. 
 
 

SPŁACANIE KREDYTÓW – KTÓRY PO KOLEI? 
  …………. 
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BŁĘDY PRZY SPRZEDAŻY 
NIERUCHOMOŚCI 

 
NIEUDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW KUPUJĄCEMU 

 
…………. 
 
LICZENIE POWIERZCHNI WEDŁUG NIEWŁAŚCIWEJ 

NORMY POMIARU 
 
…………. 
 

KUPNO / SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W TRAKCIE 
BUDOWY 

 
…………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


