




Akademia omawia podziały w ujęciu przepisów o gospo-
darce nieruchomościami i przepisów odrębnych (WZ, 
MPZP, szczególne przypadki, obejścia zapisów MPZP, 
podziały nieruchomości zabytkowych, do sądu, nieru-
chomości rolnych, regulacja linii brzegu rzeki, podziały 
terenów zalewowych). Wyjaśnia procedury, terminy, 
koszty postępowania podziałowego i rozgraniczeniowe-
go (ilość stron, zaliczki na biegłego, prawne orzeczenia 
przez organ, odszkodowania za działkę wydzieloną pod 
drogę, skuteczne uzgodnienie odszkodowania). poparta 
licznymi przykładami pokazującymi problemy związane 
z podziałami nieruchomości (protokoły graniczne, dekret 
Bieruta, opłaty adiacenckie). Porusza aspekty rozgrani-
czanie nieruchomości w ujęciu procedur geodezyjnych 
i sądowych. Omawia podziały pionowe przez budy-
nek, podziały pod drogi, służebności w podziałach oraz 
wpływ klas gruntu na możliwości podziałowe. 

Akademia obejmuje procesy uzyskiwania pozwoleń na 
budowę w 3 trybach: decyzja o warunkach zabudowy, 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz 
w trybie specustawy i trybu lokalizacji inwestycji miesz-
kaniowych. Pokazuje tricki w celu uzyskania lepszych 
parametrów zabudowy. Przykłady obejmują wszystkie 
rodzaje inwestycji komercyjnych (biura, magazyny, gale-
rie handlowe, kamienice na cele biurowe) oraz inwestycji 
mieszkaniowych. Omawia aspekty inżynieryjne (geo-
dezja, geotechnika, geologia, warunki gruntowo-wod-
ne), aspekty planistyczno-urbanistyczne (WZ, MPZP, 
analizy SUiKZP, zaskarżanie niekorzystnych MPZP  
i WZ), aspekty prawne (KW, EGIB, podziały, scalenia, li-
nie rozgraniczające, granice nieruchomości, odrolnienia 
gruntów, błędy prawno-notarialne umów sprzedaży), 
aspekty konserwatorskie (wpisy do rejestrów zabytków 
i ich podważanie, negocjacje z konserwatorem), aspekty 
architektoniczne (parametry zabudowy, analizy chłon-
ności, wariantowe WZ, terminologia projektów a konse-
kwencje prawno-podatkowe).

Akademia wyjaśnia zagadnienia kalkulacji powierzchni 
z projektu i pomiarów z natury po wybudowaniu bu-
dynków komercyjnych (biurowce, galerie handlowe, 
retail parki, magazyny, kamienice na cele komercyjne). 
Wyjaśnia normy pomiaru powierzchni do celów najmu 
(BOMA, GIF, TEGOVA, IPMS, RICS, PN-ISO 9836:1997), 
celów podatkowych (Ustawa o podatkach i opłatach 
lokalnych) i do celów sprzedaży lokali. Omawia mody-
fikacje w celu zwiększania powierzchni. Pokazuje kon-
sekwencje niewłaściwego definiowania pojęć w projek-
tach oraz umowach. Wylicza współczynniki powierzchni 
wspólnych piętrowych i budynkowych. Ukazuje błędy 
pracy w arkuszach rent-roll. Analizuje dokumenty i po-
kazuje poprawne zapisy umów w zakresie powierzchni. 
Omawia podatki od nieruchomości (budynki i budow-
le), sposoby negocjacji podczas kontroli oraz procedury 
zwrotu nadpłaconego podatku. 

Akademia porusza zagadnienia sprzedaży lokali miesz-
kalnych i handlowych w budynkach mieszkaniowych 
na rynku pierwotnym. Wyjaśnia, obligatoryjność stoso-
wania normy PN-ISO 9836:1997 do celów EGIB, KW  
i Ustawy deweloperskiej. Porusza definicje powierzchni: 
użytkowej, konstrukcji, wewnętrznej, całkowitej, netto  
i usługowej. Wyjaśnia jak sprzedawać poddasza użytko-
we, antresole oraz czym są ścianki do demontażu. Po-
kazuje błędy projektowe lokali oraz definiowania pojęć 
w PnB. Pokazuje sposób przygotowywania metryczek 
i kart lokali. Omawia procesy sądowe deweloperów  
z kupującymi i procesy między kupującymi lokale a geo-
detami wykonującymi nielegalnie dwie metryczki lokalu. 
Wyjaśnia, jak legalnie zwiększać powierzchnię sprze-
dawanych lokali mieszkalnych. Wskazuje na zasadność 
zwiększania powierzchni sprzedaży lokali handlowych 
w budynkach mieszkalnych. Zobaczysz przykłady rzu-
tów lokali do umów, przykładowe zapisy w zakresie po-
wierzchni sprzedawanych lokali w umowach sprzedaży.
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Rok 2020 zostanie zapamiętany ze względu na trudną dla większości sektorów gospo-
darki sytuację pandemiczną. Dla GEODETIC to już 14 rok, kiedy prawda o procesach in-
westycyjnych rynku nieruchomości jest niezniszczalnym fundamentem działania zespołu 
i redakcji. Merytoryka nie musi udowadniać swojego istnienia, a dzielenie się najtrudniej-
szymi i często niewygodnymi szczegółami z własnego doświadczenia zawodowego jest 
domeną osób pewnych swojej wiedzy. 

Dlatego do współpracy redakcyjnej zaprosiliśmy znakomitych Ekspertów reprezen-
tujących różne sektory branży nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. Każdy 
wniósł znaczącą wiedzę i wierzę, że ułatwi ona prowadzenie inwestycji innym osobom  
z branży. Dziękujemy za poświęcony czas zarówno samym autorom tekstów, jak i oso-
bom koordynującym współpracę redaktorską.

Zrobione jest lepsze od doskonałego, dlatego z szaloną przyjemnością oddaję w Państwa 
ręce czwarty już Rocznik INVESTOR Real Estate Expert, i jestem przekonana, że będzie 
równie merytoryczny, jak poprzednie wydania. Radość nasza jest tym większa, że wra-
camy z wieloma dobrymi informacjami dla branży. Jak zatem wygląda postpandemiczna 
sytuacja na rynku nieruchomości?

Tematy wydania podzielone zostały na sześć działów tematycznych. Dział nieruchomo-
ści komercyjnych dotyka problematyki inwestowania i zarządzania biurowcami, magazy-
nami, galeriami oraz retail parkami. Przedstawia również nowe trendy w aranżacji biur, po 
zmianie stylu pracy w wielu firmach.

Znaczącą część rocznika poświęcono zagadnieniom due diligence nieruchomości. Prze-
krojowa ocena stanu aktualnego oraz perspektywy rozwoju nabywanej nieruchomości 
są bardzo złożone. Artykuły udowadniają, że poza istotą aspektów prawnych nierucho-
mości, szalenie ważną rolę w procesie pełnią urbaniści, architekci, geolodzy, geotechnicy, 
eksperci OOŚ, konserwatorzy, geodeci i inni inżynierzy.

Inwestorzy coraz chętniej lokują swój kapitał w zabytkowe nieruchomości, dlatego jeden 
z bloków przedstawia szereg artykułów o współpracy inwestorów z konserwatorami 
zabytków. Pokazuje, gdzie szukać informacji o zabytkach, jak sprawdzać nieruchomości, 
oraz jak podważać bezpodstawne wpisy do rejestru. Praktyczne spojrzenie na temat 
przedstawiają wszystkie strony procesu inwestycyjnego.

Ciekawymi zagadnieniami w obliczu rozwijających się technologii jest sektor PropTech,  
w którym  przeczytasz o BIM, skaningu, modelach 3D, ekologicznych magazynach, 
termowizji, badaniu pionowości budynków, podziemnych pojemnikach i technologiach 
przyszłości.  

A skoro mowa o przyszłości, to warto zapoznać się z działem treści o perspektywach 
rozwoju rynku nieruchomości oraz finansowaniu nieruchomości tradycyjnymi i alterna-
tywnymi sposobami. Ma to znaczenie ze względu na trudno dostępne kredyty hipotecz-
ne. Wydanie zamyka dział nieruchomości mieszkaniowych, który udowadnia, że rynek 
radzi sobie dobrze z trudnymi w tym roku okolicznościami. 

Jeśli dysponujesz merytoryczną wiedzą z zakresu nieruchomości i chcesz dołączyć do 
Ekspertów kolejnego wydania, zachęcam do nadsyłania artykułów. Jesteśmy otwarci na 
współpracę na merytorycznym poziomie wiedzy!
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Powierzchnia 
z projektu vs po wybudowaniu

Perfekcyjna Hi Piotrkowska

Standardem na rynku jest wpisywanie w umowach najmu dopuszczalnej 3% różnicy między 
powierzchnią najmu przed i po wybudowaniu budynku. Widywałem umowy z wartościami 5 
czy 10%. Czy to oznacza, że po wybudowaniu będzie jedno piętro więcej czy mniej? A może 
nie będzie kuchni? Różnica ta realnie mogłaby być wyrażana w dziesiętnych częściach %. 
Przedstawię wyliczenia na rzeczywistym budynku w Łodzi, który pokazuje, że taka dokład-
ność nie jest niczym nadzwyczajnym. Omówię skąd biorą się większe rozbieżności i przy-
toczę kilka komicznych sytuacji, których miałem okazję doświadczyć w kwestiach zleceń 
pomiarów powierzchni do celów najmu. A wszystko po to, żeby pokazać, że chaos na rynku 
najmu w zakresie powierzchni ma się dobrze. Cieszy jednak fakt, że są inwestorzy, z któ-
rych warto brać przykład.

Adrian 
Hołub
 
CRE Advisor, Investor, 
GEODETIC Board Member, 
Lecturer, Author

Justyna  
Drużyńska
 
Director of Office  
Operations w Master  
Management Group

Marta 
Wodzińska
 
Architekt w Master  
Management Group

Hi Piotrkowska, Lódź, projekt Master Management Group,  
widok od strony Alei Kościuszki i Alei Mickiewicza

Autor zdjęcia: Arecki Photo Video, Arkadiusz Leśniewski 
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Jaka jest dopuszczalna różnica?  

Jestem inżynierem - praktykiem i zawsze odnoszę się 
do realnych sytuacji i liczb. W tym przypadku za zgodą 
inwestora omówię konkretny budynek w Łodzi. Wierzę, 
że prawdziwe anegdoty najłatwiej zobrazują zagadnie-
nie i nie wywołają odczucia autoreklamy - nie jest to 
moim celem. 3% to średnia przyjęta wartość rynkowa 
wskazująca dopuszczalną różnicę w powierzchni najmu 
z okresu kalkulacji (powierzchni na etapie projektu) i po-
miaru z natury. Często poruszam ten aspekt podczas 
akademii, gdzie przedstawiając prosty „wywód matema-
tyczny”, gdzie pokazuję, ile powinna wynosić różnica w 
powierzchni - nazwijmy ją potocznie GLA - wyliczonej 
z projektu w porównaniu z wybudowanym budynkiem. 
Wskazuję na dziesiętne części %. Słuchacze często 
śmieją się, że to niemożliwe. Gdy pytam o ile budynek 
może być inny w % w porównaniu do projektu, słyszę 
różnice 5% a nawet 10%. Takie różnice widuję także 
w umowach najmu. Czyli będziemy mieć jedno piętro 
więcej czy mniej? Czy może nie będzie kuchni, toalet 
czy przestrzeni biurowych? A może będzie ich więcej? 
Wpisywane do umów najmu różnice w powierzchniach 
nawet rzędu 3% są niemożliwe do osiągnięcia pod ką-
tem sztuki budowlanej. Jeśli jednak są, to oznacza, że 
popełniono gdzieś poważne błędy, albo zastosowano 
projekty zamienne.

Skala błędu budowlanego

Załóżmy, że piętro biurowe po obrysie szyb ma wy-
miary prostokąta 30 m x 20 m. Powierzchnia takiego 
piętra wynosi 600m². Mówimy tu o powierzchni we-
wnętrznej liczonej jako IGA zgodnie z normą BOMA 
2010 lub jako BA zgodnie z normą BOMA 2017.  
Dla typowego biurowca będzie to ta sama powierzchnia 
wewnętrzna. Obwód takiego piętra ma 100 m długo-
ści. Załóżmy, że geodeta myli się na tyczeniu 3-4 mm,  
a ekipa od żelbetów myli się 2-3cm na danym ele-
mencie. Możemy przyjąć, że błąd da pole powierzchni  
z przemnożenia obwodu zewnętrznego piętra przez 
błąd wykonania (przyjmijmy 3cm) - czyli 100m x 0,03m 
= 3m². Mówimy tu o rozbieżności 3m² czyli 600m². 
Daje to nam 3/600 – 0,005 czyli 0,5%. Taką maksymal-
ną różnicę (0,5%) powinna zawierać umowa wynajmu 
powierzchni biurowej, kiedy jeszcze budynek nie jest 
wybudowany. Zakładamy, że ekipy od żelbetów do-
puszczają się błędu w granicznej wartości i zawsze w 
tym samym kierunku. Z teorii błędów wiemy, że błędy 
przypadkowe na dużej próbie się znoszą. Nie jest możli-
we, aby na każdym kolejnym piętrze ekipy od żelbetów 
popełniały błąd w tym samym kierunku.

>>
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Poligon doświadczalny

W lipcu 2020 r. miałem zaszczyt mierzyć piętra jednej 
z największych inwestycji w Łodzi. Hi Piotrkowska re-
alizowana przez Master Management Group to wzor-
cowo poprowadzona inwestycja pod kątem liczenia 
powierzchni najmu w odniesieniu do sztuki projektowej 
i budowlanej. Czekałem bardzo na ten pomiar, ponie-
waż w 2017 r. robiłem kalkulację z projektu metodą 
BOMA dla całego kompleksu. Jest to świetny poligon 
doświadczalny pokazujący realne różnice omawianego 
zagadnienia. Z projektu wyliczona została powierzch-
nia najmu, powierzchnia wspólna pięter, powierzchnia 
wspólna budynku, parkingu i powierzchnia magazynów. 
Kalkulacji podlegał cały budynek a nie wyrywkowe 
pomieszczenia czy piętra. Inwestor podszedł do spra-
wy strategicznie i kompleksowo. W jednym budyn-
ku powierzchnia najmu brutto wyliczona z projektu  
w 2017 r. dla każdego z pięciu powtarzalnych pięter 
wyszła 1145,11m². Dla poszczególnych pięter po wy-
budowaniu budynku powierzchnie pomierzone z na-
tury w lipcu 2020 r. wyszły następująco: 1144,98m², 
1147,07m², 1146,64m², 1146,35m², 1146,85m². Róż-
nice, które osiągnęliśmy na poszczególnych piętrach to: 
0,13m², 1,96m², 1,53m², 1,24m², 1,74m². Średnia róż-
nica dla tych pięciu pięter wyszła ok. 1,3m². W przeli-
czeniu na procenty względem wartości z projektu mamy 
0,11%. Czyli pięć razy lepiej niż zakładałem na począt-
ku artykułu. Wynika to z faktu, że błędy przypadkowe 
na coraz większej próbie znoszą się do zera. Ale to nie 
wszystko!

Perfekcyjna Hi Piotrowska

Tak „duża” różnica w tym konkretnym przypadku wy-
niknęła z braku jednej informacji na etapie wyliczenia 
powierzchni z projektu. Powierzchnia najmu wyliczona 
z projektu dla pięter biurowych nie zawierała wnęk na 
hydranty w ścianach nośnych trzonu windowo-klatko-
wego. Nie były one wtedy zaprojektowane, albo wyko-
nywaliśmy wyliczenia z projektu budowlanego a nie wy-
konawczego. Powierzchnia „nowopowstałych” wnęk na 
pięć hydrantów na każdym piętrze względem projektu 
wynosi średnio 0,98m² (przyjmijmy 1m²). Dla wyjaśnie-
nia, to piętro po wybudowaniu zwiększyło się wzglę-
dem powierzchni liczonych z projektu do pozwolenia 
na budowę o 1m². Załóżmy, że gdybym miał informację  
o tych wnękach na hydranty w 2017 r., zgodnie z nor-
mą BOMA zostałyby one wliczone do powierzchni 
najmu. Wtedy różnice pomiędzy piętrami wyniosłyby: 
-0,87m², 0,96m², 0,53m², 0,24m², 0,74m². Średnia dla 
tych wartości (pierwszy wynik jest z minusem) to ok. 
0,3m². Żeby sobie wyobrazić skalę - to praktycznie tyle, 
co powierzchnia pod jednym przejściem drzwiowym.  
Taki wynik jest absolutnie perfekcyjny i trudny do osią-

gnięcia. Takie porównania między powierzchnią z pro-
jektu i powierzchnią najmu pomierzoną po wybudo-
waniu budynku wykonywałem kilkukrotnie na różnych 
obiektach i ten wynik jest zdecydowanie najlepszy.  
Z tego miejsca należą się gratulacje dla inwestora, że 
strategicznie podchodzi do zagadnienia norm pomiaru 
powierzchni do celów najmu.

“Rzetelność w prowadzeniu kalkulacji powierzchni 
komercyjnej od etapu projektu do wybudowania pow-
inna być standardem pracy każdego zespołu projek-
towego i leasingowego w budynkach komercyjnych. 
Szczególnie istotne jest to w budynkach mixed - use, 
gdzie różne funkcje budynku projektuje się i wyna-
jmuje według innych standardów. W całym procesie 
inwestycyjnym Hi Piotrkowska – zaczynając od pro-
jektu, poprzez przedstawienie powierzchni najemcom, 
aż do przekazania lokali, ogromnie ważna jest spójność 
i dokładność pomiarów wyjściowych. Taka praktyka 
przekłada się na komfort współpracy  z najemcami. 
Osiągnięte dokładności na etapie projektu i po wy-
budowaniu budynku pozwalają nam na efektywne 
zarządzanie powierzchniami. Kompleksowe przygot-
owanie jeszcze przed podpisywaniem umów najmu jest 
elementem kluczowym najmu. Pozwala na transpar-
entne relacje z najemcą i eliminuje późniejsze problemy 
stosunku najmu. Wierzę, że równie spokojnie będzie 
się pracować na rzetelnych danych przy zmianach 
aranżacji przestrzeni kolejnych najemców. Stwierdzam 
to obserwując cały proces inwestycyjny, który od pro-
jektu, przez budowę, aż do zarządzania jest w ręk-
ach MMG.” - komentuje Marta Wodzińska, Architekt  
w Master Management Group.

Hi Piotrkowska, Lódź, projekt Master Management Group,  
widok od strony Alei Kościuszki i Alei Mickiewicza
Autor zdjęcia: Arecki Photo Video, Arkadiusz Leśniewski 



I Geodetic I INVESTOR Real Estate Expert | redakcja@investorrealestateexpert.co | +48 785 041 079 I Nr 4/2020

9

Projekty zamienne

Najważniejszy element, który wpływa na zmiany przed 
i po wybudowaniu budynku to projekty zamienne, np.: 
zmiany w projekcie wpływające na przesunięcia ścian, 
dodatkowa winda lub szacht (albo likwidacja) czy zmiana 
wielkości pomieszczeń technicznych. Jeżeli tych zmian 
jest stosunkowo dużo, to powierzchnie liczone z projek-
tu do celów najmu będą mocno inne niże te, po wybu-
dowaniu budynku. Często zmian w projekcie nie da się 
uniknąć - szczególnie, gdy firmy architektoniczne muszą 
projektować duże budynki w coraz krótszym czasie. 

Mieszanie norm pomiaru

Drugi element, który powoduje, że powierzchnie 
się „rozjeżdżają” to nieumiejętne stosowanie norm.  
Jeszcze gorzej jest, gdy stosuje się inne normy liczenia 
powierzchni na etapie projektu budowlanego i inne na 
etapie pomiaru z natury. Problem się potęguje, gdy kal-
kulacje z projektu wykonuje jedna firma, a pomiar z na-
tury wykonuje inna firma. Obie firmy mogą być biegłe  
w zakresie pomiaru, mieć dobry zespół i dokładny 
sprzęt, ale w szkodę wejdą niedoskonałości samych 
norm. Są one niedokładne, nie do końca szczegółowe  
i nie opisują wszystkich przypadków. W sytuacji, gdy 
ktoś nie panuje nad zasadami przyjętymi do kalkulacji  
w danym budynku czy kompleksie (klasyfikacje po-
mieszczeń do poszczególnych grup powierzchni, wpro-
wadzone modyfikacje, wyliczone współczynniki, itp.)  
i nie przekaże tych zasad kolejnej firmie, to nie ma moż-
liwości, żeby oba wyliczenia były spójne co do ideologii 
pomiaru. Inny problem pojawia się, gdy inwestorzy zle-
cają pomiar niewłaściwą normą do danego rodzaju bu-
dynku. Przykładowo w pięknej kamienicy przerobionej 
na biuro „nie da się” mierzyć normą BOMA 2017, mimo 
iż jest to najbardziej dokładnie dopracowana i rozbudo-
wana norma. Błędy w dokumentacjach do celów najmu 
wynikają zatem, głównie z nieznajomości norm pomiaru 
powierzchni i rynkowych zasad najmu.

Fałszowanie pomiarów

Przytoczę teraz jedną z najbardziej absurdalnych sytu-
acji z jaką miałem do czynienia. Firma architektoniczna 
została poproszona o wyliczenie powierzchni według 
normy GIF. Poradziła sobie w ten sposób, że w tabeli 
z zestawieniem powierzchni z pozwolenia na budowę 
zrealizowanego według normy PN-ISO 9836:1997,  
w nagłówku tabeli zmieniła tylko nazwę na normę GIF. 
Z jednej strony jest to śmieszne a z drugiej  strony że-
nujące, że ktoś bierze za takie rzeczy pieniądze. Różnice 
w normach do celów najmu sięgają 7-9% a przy liczeniu 
powierzchni najmu w kamienicach na cele biurowe - 

nawet 13%. Takie „zabiegi” nie tylko powodują chaos  
w dokumentach i rent-rollu, ale przede wszystkim  
w umowach najmu. Najemcy coraz częściej kontrolują 
za co płacą i często egzekwują zwroty źle naliczanych 
kwot. Więcej na ten tematu w artykule „Czy najemca 
może skontrolować powierzchnię lokalu, za którą pła-
ci?”

„Jako inwestor i deweloper wielofunkcyjnych obiektów 
komercyjnych zwracamy szczególną uwagę na jakość 
dokonywanych pomiarów. Jest to istotny etap zarządza-
nia projektem, bo wpływa na całokształt naszej 
współpracy z najemcami. To nasz priorytet, szczegól-
nie, gdy zarządca jest jednocześnie właścicielem bu-
dynku. Dzięki konsekwencji i przemyślanej strategii 
zarządzania inwestycją Hi Piotrkowska, mamy poczu-
cie, że wynegocjowane warunki najmu dla obu stron są 
satysfakcjonujące, transparentne i nie będą generować 
konfliktów w przyszłości. Są to kluczowe dane wyjścio-
we do rent rolla, na których pracuje wiele osób przez 
kolejne lata. Musi on zatem nieść rzeczywiste wartości. 
Inaczej z biegiem czasu błędy będą się nawarstwiać.” 
- mówi Justyna Drużyńska, Director of Office Opera-
tions w Master Management Group.

Królowa cena bez referencji

Drugą sytuację podobnego kalibru miałem, kiedy pewna 
firma geodezyjna z Poznania wzięła zlecenie na pomiary 
powierzchni według normy BOMA i następnie zwróci-
ła się, abym im „dał normę” i przeszkolił jak się mierzy.  
Odmówiłem. Po 2-3 dniach odezwała się firma szkole-
niowa z Trójmiasta z informacją, że mają klienta, który 
szuka szkoleniowca z normy BOMA. Po krótkiej roz-
mowie ustaliłem, że jest to ta sama firma geodezyjna. 
Odmówiłem. Następnie, po jakimś czasie zadzwonił 
do mnie zarządca mierzonego budynku z informa-
cją, że coś im nie pasuje w tych pomiarach, które robi 
ów firma z Poznania i proszą o pomoc. Odmówiłem.  
Dlaczego odmówiłem? Bo początkowo przetarg roz-
pisany bezpośrednio przez tego zarządcę przegrałem  
- wygrała królowa cena bez referencji. Kolejnym razem, 
kiedy to królowa cena groszowymi różnicami ponow-
nie przegrała dla mnie przetarg, zostałem poproszony 
na spotkanie już w trakcie pomiaru przez inną firmę.  
Na spotkaniu okazało się, że osobą która mierzy jest 
ktoś, kto był na jednym z moich szkoleń i powołał się 
na fakt, że po jednym dniu się zna i da radę mierzyć 
biurowiec za pół ceny tego, co oferuje rynek. Zostałem 
poproszony przez zarządcę, żebym za darmo „doszkolił” 
tę firmę z zasad pomiaru, żeby mogli dokończyć pomiar. 
Rozbawiło mnie to niezmiernie, po czym opuściłem 
spotkanie. Przedstawione historie pokazują dwa smut-
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ne aspekty. Pierwszym jest podejmowanie się zleceń,  
o których się nie ma pojęcia, a drugim jest fakt, że za-
zwyczaj wygrywa cena i zbyt rzadko liczy się doświad-
czenie poparte referencjami. 

Złote reguły dla najmu

Podsumuję te kilka złotych zasad minimalizujących 
różnice w powierzchniach najmu z kalkulacji z pro-
jektu i pomiaru z natury po wybudowaniu budynku.  
Priorytetowo w obu etapach muszą być jednolite za-
sady, które są jasno narysowane i opisane na rzutach 
pięter, a także spisane w jednym pliku słownie. Jest to 
istotne, gdy stosowane są modyfikacje norm pomia-
ru, albo inwestor ma autorskie wytyczne pomiaru. Po 
drugie, kalkulacji i pomiarowi powinien podlegać cały 
budynek a nie wyrywkowe piętra czy pomieszczenia.  
Nie da się przy fragmentarycznym pomiarze rozłożonym  
w czasie poprawnie wyliczyć współczynników budyn-
kowych czy piętrowych. Ponadto jest to nieekonomicz-
ne dla właściciela budynku. Dalej, obsługę obu etapów  
i późniejszych aktualizacji po zmianach aranżacji na-
jemców powinna prowadzić jedna firma. Wybierzcie 
odpowiednią dla siebie i kontynuujcie z nią współpracę 
przez lata. Jeśli tak jednak się nie da, to szalenie istotne 
jest przekazanie jasno opisanych zasad wyliczenia po-
wierzchni najmu kolejnym osobom w następnych latach 
(osoby zarządzające danym budynkiem oraz nowe fir-
my od pomiaru). Kolejny element to dokonywanie jak 
najmniejszej ilości zmian w projekcie. Brak projektów 
zamiennych jest sytuacją idealną. W sytuacjach, gdy 
są one niezbędne warto pamiętać, że ma to wpływ na 
różnice w powierzchniach najmu przed i po wybudowa-
niu. Gwoździem programu jest dobrze prowadzony rent 
roll - poligon doświadczalny nieskończonej możliwości 
popełnienia błędów. Widziałem już chyba wszystko. 
Rekordowe różnice w rent roll, jeśli chodzi o powierzch-
nię budynku na przestrzeni 5 lat zarządzania sięgały 
30%, a dla jednego lokalu w innej inwestycji osiągnię-
to różnicę aż 300% (trzystu). Podsumowując, zależy mi 
na edukowaniu inwestorów oraz zarządców budynków  
i całych portfeli inwestycyjnych. Ale dopóki inwestorzy 
i zarządcy nie zrozumieją, że to w ich interesie jest mieć 
porządek w dokumentach, dopóty będą takie sytuacje, 
że królowa cena bez doświadczenia będzie wygrywać.  
I to nie jest smutna wiadomość dla mnie - tylko tych, 
którzy przez wiele kolejnych lat będą pracować z błęd-
nymi danymi wyjściowymi. Kończąc pozytywnym ak-
centem, gratuluję firmie Master Management Group 
świadomego inwestowania, życzę samych sukcesów  
i dziękuję za możliwość opisania studium przypadku Hi 
Piotrkowska. Osobiście uważam, że fenomen dokładno-
ści Hi Piotrkowska wynika z tego, że właściciel nieru-
chomości jest jednocześnie jej zarządcą z działem le-
asingu. Potwierdza się wielokrotnie powtarzane przeze 
mnie stwierdzenie, że nikt tak nie zadba o inwestycję jak 
sam jej właściciel. 
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Nieruchomości   
komercyjne
Czas na przeorganizowania

Trudne czasy dla komercji

W BNP Paribas Real Estate Poland bardzo szybko, bo już w pierwszych ty-
godniach kryzysu zdrowotnego, zdiagnozowaliśmy szereg wyzwań, z którym 
będzie się mierzyć nasz sektor. Mówimy o zmniejszonych przychodach, kur-
czących się marżach, spadku zamówień czy wysokich kosztach funkcjonowa-
nia firm. Wiele z nich stanie przed koniecznością restrukturyzacji, reorganizacji 
sposobu pracy, zarządzania pracą zdalną, a finalnie przed przearanżowaniem 
powierzchni, renegocjacją umów, a często też przed koniecznością podnajmu.

Apteczka inwestycyjna

Obserwujemy też rosnące obawy związane z dewaluacją wartości aktywów 
jakimi są nieruchomości, z płynnością czy zdolnością kredytową. W bardzo 
szerokim gronie ekspertów, którzy reprezentowali wszystkie linie bizneso-

Pandemia uświadomiła nam, że z tygodnia na tydzień praktycznie w każdym obszarze życia 
trzeba było przystosować się do nowej rzeczywistości, przeorganizować się, często zmie-
nić strategię działania. Co prawda nie wiemy, kiedy pokonamy koronawirusa, ale już widać, 
że będzie miał on duży wpływ również na rynek nieruchomości komercyjnych. Na zmienia-
jące się warunki już zaczynają reagować inwestorzy, najemcy i deweloperzy. 

Mateusz  
Skubiszewski  
 
Head of Capital Markets 
Poland, BNP Paribas Real 
Estate Poland 
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we naszej firmy i wszystkie obszary wsparcia, któ-
rymi na co dzień się zajmujemy, opracowaliśmy coś 
na kształt podręcznej apteczki pierwszej pomocy.  
To rozwiązania, które z jednej strony pozwalają fir-
mom dostosować nieruchomości do nowych realiów, 
na nowo przemyśleć i zorganizować środowisko pra-
cy, niezależnie czy mówimy o biurowcach, obiektach 
handlowych czy logistycznych. Jednym z nich jest 
nowatorskie rozwiązanie pokrywania i zabezpieczania 
dowolnej powierzchni przed wirusami i bakteriami pre-
paratem opartym o nanotechnologię i zawierającym 
dwutlenek tytanu.

Sprzedaj i podnajmij

Ale apteczka to także nowe procesy optymalizacyjne 
i nowe strategie inwestycyjne dla różnych rynkowych 
graczy. Naszym zdaniem, kryzys może być szansą na 
uporządkowanie kwestii finansowych i wypracowania 
lepszych – i przede wszystkich adekwatnych do cza-
sów oraz rynkowego otoczenia – sposobów zarządza-
nia nimi. Jednym z takich narzędzi pomocowych, przy 
których jako BNP Paribas Real Estate Poland komplek-
sowo doradzamy, są transakcje sale and leaseback, któ-
re można podsumować w dwóch słowach jako sprzedaj 
i wynajmij. Transakcje tego typu możliwe są dla każde-
go rodzaju aktywów na rynku nieruchomości komer-
cyjnych. Sprzedaż nieruchomości przy jednoczesnym 
najmie zwrotnym całości lub części nieruchomości  
w pandemicznych warunkach ma sporo plusów.  
Na szczycie listy są m.in.: odzyskanie bądź zwiększenie 
płynności, odmrożenie wartości aktywów, obniżenie 
kosztów, czy możliwość regulowania zobowiązań kre-
dytowych. Pozyskany w ten sposób kapitał może być 
też przeznaczony na niezbędne inwestycje. Z rozmów, 
które prowadzimy z firmami dotkniętymi skutkami ko-
ronawirusa i poszukującymi możliwości zwiększenia 
przepływów pieniężnych wynika, że popularność opcji 
sale and leaseback będzie rosła, tak jak liczba zawiera-
nych transakcji tego typu.
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Wzór na wyliczenie   
podatku od nieruchomości 
dla budynku
Nie przepisuj powierzchni z projektu! 
Odzyskaj nadpłatę!

Bezradny zarządca i nieświadomy inwestor

Od 14 lat gryzę zębami temat powierzchni do celów podatkowych, 
najmu i sprzedaży. Nie ma tygodnia, w którym zarządcy lub inwesto-
rzy nie wracają z tematem powierzchni do celów podatku od nieru-
chomości. Trudy w znalezieniu dokumentacji, duża rotacja pracow-
ników, przepłacane podatki i kontrole podatkowe, na które zarządca 
nie ma aktualnej dokumentacji z pomiaru – to problemy dnia co-
dziennego. Zarządcy zwracają się o pomoc, bo niejako to ich zakres 
obowiązków. Spotykają się jednak nierzadko z problemem nie do 
przejścia - z odmowną decyzją zarządów czy właścicieli budynków, 
która często wynika z niezgłębienia tematu. Zdarzało mi się słyszeć 
komentarze „co to za kwota. 200 tyś rocznie w tą czy w tą”. Może dla 
niektórych to niewiele, ale z drugiej strony słyszę prelekcje, w któ-
rych rozmawia się o tym jak w biurowcu zaoszczędzić „złotówkę” 
na roboczogodzinie osób sprzątających czy na abonamencie teleko-
munikacyjnym. Drobne kwoty też dadzą wymierną oszczędność, ale 
wymagają częstego angażowania zasobów ludzkich. Tu właścicielom 
budynków przeciekają przez palce pieniądze każdego roku. W do-
datku narażają się na wezwania i wyjaśnienia w wydziałach budże-
towo-księgowych. A do tematu podchodzi się raz lub dwa, w zależ-
ności od tego czy budynek jest stary czy nowy. Pomiary całościowe 
ponawia się co ok 5-7 lat, w zależności od skali zmian aranżacji, re-
montów. Dlatego, tym artykułem chcę pomóc zarządcom w przeko-
naniu zarządów i właścicieli spółek o tym, że warto pochylić się nad 
tematem.     

Właścicielowi kilku warszawskich biurowców po analizie kilku pięter wyliczyłem, że tylko 
na jednym piętrze do celów podatkowych zawyża powierzchnię do podatku od nierucho-
mości o ~45m . Na pierwszy rzut oka wartość nie robi wrażenia. Jednak, po przemno-
żeniu powierzchni przez 58 pięter we wszystkich budynkach w kompleksie otrzymaliśmy 
~65 tyś. zł przepłacanego COROCZNIE podatku od nieruchomości. Gdy dorzuciłem pytania 
o sposób liczenia powierzchni klatek, szybów windowych, magazynków, antresoli czy bal-
konów okazało się, że właściciel przepłaca więcej. Zlecenie pomiaru do podatku zwraca 
się inwestorom już po roku. Dlaczego zatem do deklaracji podatkowych nagminnie wpisuje 
się powierzchnie z projektu budowlanego czy z pozwolenia na użytkowanie? Jaki jest wzór 
na poprawne wyliczenie powierzchni do podatku? I czy da się odzyskać nadpłacony za po-
przednie lata podatek? Jeśli nie wiesz jeszcze czy w ogóle opłaca się optymalizacja podat-
kowa, to podaję strategię dla początkujących i zaawansowanych.

Adrian 
Hołub
 
CRE Advisor, Investor, 
GEODETIC Board Member, 
Lecturer, Author
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Nowe biurowce przepłacają za podatki

Niezmiennie słyszę sygnały, że w deklaracjach podat-
kowych wpisywane są wartości powierzchni użytko-
wej z projektu budowlanego, pozwolenia na budowę 
czy pozwolenia na użytkowanie. Powodem często 
jest niewiedza lub chęć oszczędzenia na pomiarze, co 
jest kuriozalne, bo pomiar średnio zwraca się do roku 
(w porównaniu do wygenerowanych oszczędności). 
W większości przypadków przepisywanie powierzchni 
z projektu czy pozwoleń nie jest dobrym tokiem rozu-
mowania, ale zdarzają się wyjątki. Nie da się tego jedno-
znacznie stwierdzić na starcie bez wglądu do dokumen-
tów. Trzeba zaznajomić się z projektem budowlanym, 
pozwoleniem na budowę i pozwoleniem na użytkowa-
nie budynku. Trzeba wiedzieć, co wybrać (jakie rodzaje 
powierzchni) z danego dokumentu, a te niestety mają 
różnorakie praktyki w nazewnictwie i kwalifikowaniu 
powierzchni przez architektów. Przeanalizuję dwa przy-
kłady. Nowo oddany do użytkowania budynek biurowy, 
gdzie najemcy nie są jeszcze zaaranżowani oraz budy-
nek, w którym zaaranżowana powierzchnia zmienia się 
przy zmianie najemców. W pierwszej sytuacji właściciel 
budynku przepisując powierzchnie użytkowe z projek-
tu na pewno będzie miał znaczne rozbieżności w po-
wierzchni (na plus lub znacznie na minus). Ponadto ma 
on nieaktualne rzuty powierzchni względem Ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych, która jak sama na-
zwa wskazuje służy celom podatkowym. Nie jest to 
zatem norma PN-ISO 9836:1997, która jest podstawą 
projektów budowlanych! Z kolei, w przypadku zmian 
aranżacji w istniejących już budynkach namnażanie nie-
zidentyfikowanej dokumentacji tylko potęguje problem, 
a powierzchnie do podatku coraz bardziej rozmijają się 
z rzeczywistością.  

Podstawa prawna naliczenia podatku

Podatek od nieruchomości płacimy za m² powierzchni 
użytkowej zgodnie z Ustawą o podatkach i opłatach 
lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. z późniejszymi 
zmianami. W Ustawie jest opisany sposób pomiaru art. 
1a pkt 5) „powierzchnia użytkowa budynku lub jego 
części – powierzchnię mierzoną po wewnętrznej dłu-
gości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem 
powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigo-
wych; za kondygnację uważa się również garaże pod-
ziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe;” Drugi, 
ważny fragment zapisów Ustawy mówi 9 art. 4.1 pkt. 
2) „Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część 
kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m 
zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, 
a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzch-
nię tę pomija się”. W tym artykule nie chcę wchodzić 
w szczegóły powyższych zapisów. Problemy wynikające 

z zapisów w Ustawie m.in. dokładnie do jakiej granicy 
pomiaru wchodzi dana powierzchnia do podatku i czy 
w ogóle ją wliczamy do podatku, jeśli ktoś ma ochotę 
poczytać te szczegóły, to odsyłam do bloga www.reso-
urces.geodetic.co.

Różnice powierzchni w dokumentach

Przeanalizujmy powierzchnie z projektu budowlanego, 
pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie. 
Wszystkie te trzy dokumenty będą zawierały prak-
tycznie taką samą powierzchnię użytkową (zgodnie 
z PN-ISO 9836:1997). Ne pewno, projekt budowlany 
i pozwolenie na budowę muszą mieć identyczne zesta-
wienia powierzchni użytkowych (i innych powierzchni 
również), bo przecież do pozwolenia na budowę wpisu-
je się powierzchnie z projektu budowlanego. Natomiast, 
przy pozwoleniu na użytkowanie mamy dwie możliwe 
drogi. Najczęściej, powykonawczo nie robi się żadnego 
pomiaru i przepisuje się to, co było wcześniej. Nie ma 
wtedy rozbieżności i urzędnik nie ma możliwości żadnej 
polemiki w tym zakresie. W takiej sytuacji mamy ide-
alnie te same powierzchnie. Druga opcja (z moich ob-
serwacji zdecydowanie rzadziej stosowana) jest wtedy, 
gdy inwestor zleca powykonawczy pomiar powierzchni 
do pozwolenia na użytkowanie. Jeżeli budynek został 
wybudowany ze sztuką budowlaną, bez żadnych po-
zwoleń zamiennym, czy niekontrolowanych zmian, to 
powierzchnie z pomiaru będą praktycznie identyczne 
jak te z projektu i z pozwolenia na budowę. Mówimy 
tu o aptekarskich różnicach. Omawiam to szczegółowo 
w innym artykule.

Nie przepisuj powierzchni z projektu!

Na początek wydaje się wszystko proste i logiczne, więc 
czy można przepisać z tych dokumentów powierzchnię 
użytkową wprost do deklaracji podatkowej? ZDECY-
DOWANIE NIE. Na pewno pomylimy się o bardzo dużo. 
W którą stronę? Widziałem setki deklaracji i opracowań 
pomiarowych do celów podatku od nieruchomości i czę-
sto są to pomyłki zarówno na minus jak i na plus wzglę-
dem powierzchni rzeczywistej do podatku, jednak tych 
zawyżających powierzchnie do podatku jest znacznie 
więcej. Zależy to od wielu aspektów, np. czy architekt 
wpisał płytę garażu podziemnego jako powierzchnię 
ruchu czy jako powierzchnię użytkową. Praktyki tu są 
różne. Jeżeli mówimy o powierzchniach wewnętrznych 
z projektu (powierzchnie wewnątrz ściany zewnętrznej 
budynku na każdej kondygnacji), to zgodnie z normą 
PN-ISO 9836:1997 w pozwoleniu na budowę będzie-
my mieli: powierzchnię użytkową (biura), powierzchnię 
ruchu (korytarze, klatki schodowe, lobby windowe, holl 
główny, parking podziemny), powierzchnię usługową 
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(pomieszczenia na urządzenia techniczne – hydrofornia, 
przepompownia, rozdzielnia elektryczna itp.), oraz po-
wierzchnię konstrukcji (wszystkie ściany, ścianki i słupy 
w budynku). Czyli według tego rozumowania, do po-
datku od nieruchomości wchodzi powierzchnia użytko-
wa, ruchu, usługowa, ale bez powierzchni konstrukcji. 
Jeżeli przeanalizujemy powierzchnie netto z projektu 
budowlanego (rzadko te powierzchnie są wpisywane), 
to tutaj do celów podatkowych od tej powierzchni net-
to musimy odliczyć powierzchnie klatek schodowych 
oraz powierzchnie szybów, przełazów i należy pamiętać 
o redukcji powierzchni ze względu na wysokości okre-
ślone w Ustawie. Natomiast podatek od nieruchomości 
ma zdefiniowaną w Ustawie tylko powierzchnię użytko-
wą. Pozostaje pytanie, w jaki sposób powierzchnia użyt-
kowa w Ustawie odnosi się do powierzchni użytkowej 
w normie PN-ISO 9836:1997? Niestety nie odnosi się 
w żaden sposób. Powierzchnia użytkowa do podatku 
a powierzchnia użytkowa w pozwoleniu na użytkowanie 
(PN-ISO 9836:1997) to różnice o nawet 30%.  

Autonomiczne prawo podatkowe

W artykule odwołuję się do normy PN-ISO 9836:1997, 
bo zgodnie z tą normą wielu właścicieli i zarządców nie-
ruchomości wpisuje powierzchnie do deklaracji podat-
kowych. Jednak analizując powierzchnie do podatku od 
nieruchomości NIE MOŻNA opierać się o zapisy normy 
PN-ISO 9836:1997, ponieważ prawo podatkowe jest 
prawem autonomicznym. Ustawa o podatkach i opła-
tach lokalnych nie odwołuje się ani do prawa budowla-
nego, ani do rozporządzenia w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego, ani do normy 
PN-ISO 9836:1997 czy normy PN-ISO 9836:2015-12, 
która nawet prawnie nie obowiązuje. Jeżeli nie ma od-
wołania wprost do innego przepisu prawnego, to nie 
możemy korzystać z zapisów innych niż te, które są 
w Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Doskonale 
wiem, że wyroki sądów wojewódzkich czy też interpre-
tacje podatkowe z poszczególnych miast Polski odwo-

łują się wprost do prawa budowlanego, rozporządzeń 
„budowlanych” czy normy PN-ISO 9836:1997. Jednak, 
w mojej ocenie robią to niesłusznie. Z kolei NSA w wy-
rokach w przypadku kwestii niezdefiniowanych czy nie-
dokładnie, nieszczegółowo opisanych w Ustawie odwo-
łuje się tylko do zapisów słownika języka polskiego, co 
dziś mnie już nie dziwi.  

Jak liczyć powierzchnię użytkową?

Powierzchnia użytkowa wyliczona zgodnie z Ustawą 
o podatkach i opłatach lokalnych powinna dać średnio 
o 10-15% mniej powierzchni względem powierzch-
ni użytkowej z projektu budowlanego. Rekordy, jakie 
często spotykam, to kwoty rzędu 30% (inwestor zapo-
mniał o garażach podziemnych). O tyle była zaniżona 
powierzchnia do celów podatkowych. Wypełnianie de-
klaracji podatkowych czasami zlecane jest również księ-
gowym, którzy nie muszą się znać na normach pomiaru 
powierzchni, więc po prostu przepisują powierzchnię 
użytkową z pozwolenia na użytkowanie - a tak nie 
można! Zaakcentuję tu jeszcze inny poważny problem, 
przepisywania do deklaracji podatkowych powierzch-
ni z rent-rolli i rzutów pięter do celów najmu, co daje 
największe straty (roczne nadpłaty podatku). Jest to 
bardzo powszechna praktyka widoczna w różnych mia-
stach Polski. Różnica powierzchni według normy BOMA  
w porównaniu z Ustawą o podatkach i opłatach lokal-
nych będzie sięgać 7-9%. Żeby przepisać powierzch-
nię użytkową z projektu budowlanego, pozwolenia na 
budowę, pozwolenia na użytkowanie nowo oddanego 
do użytkowania budynku, odpowiednie powierzchnie 
trzeba najpierw dodać do siebie i dopiero potem pewne 
powierzchnie odjąć („fragmenty definicji”). Mówię o sy-
tuacji, gdzie jeszcze nie ma najemców, nie ma aranżacji 
biura i nie ma wykończenia ścian. 

Jak zatem liczyć powierzchnie do celów podatkowych? 
Podaję wzór. Powierzchnia użytkowa do podatku od 
nieruchomości = powierzchnia użytkowa wg. PN-ISO 
9836:1997 + powierzchnia ruchu wg. PN-ISO 9836  
– powierzchnia klatek schodowych + powierzchnia 
usługowa wg. PN-ISO 9836:1997 – powierzchnie szy-
bów (technicznych i dźwigowych). Tu można by jeszcze 
rozbudować działanie o +- antresole - balkony – tarasy 
(balkon i taras to powierzchnia użytkowa nie zamknię-
ta i lub nie przykryta ze wszystkich stron). 

Widać jasno, że nie da się wziąć powierzchni użytkowej 
do celów podatku od nieruchomości z pozwolenia na 
użytkowanie czy dokumentacji budowlanej. Powierzch-
nie do podatku można niedoszacować zapominając, np. 
o garażach podziemnych, gdzie dla Ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych jest to powierzchnia użytkowa 
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normalnie opodatkowana. Można również przeszaco-
wać powierzchnię, np. wliczając powierzchnię klatek 
schodowych (jako część powierzchni ruchu z PN-ISO 
9836:1997). Najgorsze jest to, że w projektach widzi-
my różne podejście do zestawień powierzchni w do-
kumentacji budowlanej. Mimo, że wykładnia PN-ISO 
9836:1997 jest zrozumiała i szczegółowa w tym zakre-
sie, niektórzy architekci mają swoje przyzwyczajenia.

Aranżacja zmmiejsza powierzchnie

Przejdźmy teraz do etapu życia budynku, w którym 
jest zakończona aranżacja biur. Mam tu na myśli etap 
po wybudowaniu wszystkich ścianek g-k, ścian szkla-
nych, obudów ścian, obudów lobby windowego, zabu-
dowy geberitami, położeniu kafli w kuchni, łazienkach, 
itp. Po takiej właśnie aranżacji powierzchnia użytkowa 
do podatku od nieruchomości całego budynku będzie 
mniejsza o ~5-7% względem stanu z końca budowy 
czy odbioru do użytkowania. Dlatego zawsze podkre-
ślam właścicielom i zarządcom budynków, że po za-
kończeniu aranżacji należy ponownie pomierzyć cały 
budynek do celów podatku od nieruchomości. Po co? 
Po pierwsze, aby mieć mniejsze powierzchnie użytko-
we do podatku i nie przepłacać (nadpłacać) a po drugie, 
aby w razie kontroli pokazać aktualne, rzeczywiste rzuty 
kondygnacji do celów podatku od nieruchomości. Wie-
lokrotnie obsługiwałem Klientów, którzy mieli kontrole 
podatkowe i w pośpiechu zlecali pomiar i aktualizację 
powierzchni do celów podatkowych. O ile w małych bu-
dynkach logistycznie można to zorganizować do kilku 
dni, o tyle w kompleksach biurowych zajętych przez na-
jemców organizacja pomiaru i wykonanie opracowania 
wymaga dłuższego czasu i ciężko się tu zmieścić w 14 
czy nawet 21 dniach.

Spróbuj odzyskać nadpłacony podatek

Jestem zwolennikiem obrazowania przykładami. U jed-
nego z Klientów, który ma kilka budynków biurowych 
wykonaliśmy pomiary do celów podatkowych wybra-
nych dwóch pięter. Średnio, pojedyncze piętra miały 
zawyżoną powierzchnię do podatku o 40-50m² a we 
wszystkich budynkach łącznie jest 58 pięter. Dla ła-
twego liczenia przyjmijmy, że każde piętro ma tę samą 
powierzchnię. Kwota nadpłacanego corocznie podatku 
wynosi 65250zł [58 pięter x 45m² = 2610m² x 25zł 
(kwota podatku dla 1m² komercji) = 65250zł]. Sytuacja 
miała miejsce przez ostatnie 5 lat podatkowych, a więc 
nadpłacony podatek wynosi 326 250zł. Jest możliwość 
aktualizacji deklaracji podatkowych za poprzednie lata 
a nadpłacona kwota może być zaliczona przez urząd na 
następne lata. Trzeba wykazać, że aktualna zabudowa 
wnętrza budynku istniała przez poprzednie 5 lat. Prze-
rabiałem z inwestorami takie działania i w większości 

przypadków się udawało. Sporadycznie zdarzało się, 
że urząd nie chciał się zgodzić. Warto próbować, a jeśli 
się nie uda to nic nie pójdzie na straty, bo w każdym 
kolejnym roku podatkowym generujemy oszczędności. 
W imieniu Klienta podczas takich kontroli byłem niejed-
nokrotnie na spotkaniach z urzędnikami. Wielu z nich 
nie znało pojęć z Ustawy, nie rozumiało różnic tych po-
jęć w porównaniu do projektu, albo je mieszało. Jedne-
mu Klientowi podczas kontroli podatkowej uratowałem 
100 tyś. złotych. Urzędnik przez złe rozumienie pojęcia 
antresoli, dużą powierzchnię w restauracji niesłusznie 
chciał zaliczyć do powierzchni opodatkowanej. Kilka 
zdań wyjaśnienia i przyznał rację, że ta powierzchnia nie 
jest antresolą.

Analiza archiwalnych dokumentów

Pomiar zwraca się średnio do roku, a więc to inwestor 
ma interes, aby go wykonać. Często jednak w celu za-
oszczędzenia na pomiarze dostaję zlecenia analizy archi-
walnych dokumentów. Często są to dokumenty niewia-
domego przeznaczenia lub takie, na podstawie których 
jak to mówią czasami zlecający „ktoś, kiedyś, coś policzył 
do celów podatkowych”. Jednym z ostatnich przykła-
dów takiej analizy dokumentów były przesłane czarno – 
białe skany. W tym przypadku było to o tyle istotne, że 
opisy odnosiły się do kolorów na rzucie (nie było szra-
fów). Wykazana na tych skanach „powierzchnia użyt-
kowa” zawierała powierzchnię pod ścianami działowymi 
oraz jak ustaliłem podczas wektoryzacji skanu, również 
powierzchnię pod słupami konstrukcyjnymi oraz częścią 
szachtów - co jest oczywiście dużym błędem. Rzuty nie 
nadawały się do przyjęcia na ich podstawie powierzchni 
do podatku od nieruchomości. Ciężko było też na pod-
stawie dokumentacji w formacie pdf (bez plików .dwg) 
stwierdzić dokąd przyjmowana została powierzchnia 
pomieszczeń (czy do płaszczyzny ściany czy do osi ścia-
ny, czy do szyby). Ma to znaczenie, bo np.: jeśli na całej 
wysokości ściany mamy okno, to powinna być ona przy-
jęta do wyprawionych ścian lub do profilu okiennego. 
Na analizowanych rzutach od obrysu zewnętrznego od-
jęto jedynie centralne części – klatki schodowe, główne 
szachty techniczne oraz okalające je ściany konstrukcyj-
ne. W tym przypadku, na tym skończyła się poprawność 
opracowania do celu podatkowego. Ta powierzchnia 
powinna być dodatkowo pomniejszona o powierzchnię 
pod wszystkimi ścianami, pod słupami, pod pozostałymi 
szachtami technicznymi znajdującymi się w niecentral-
nych częściach. Przygotowałem wstępne wyniki analizy, 
a następnie za porozumieniem z Klientem potwierdzi-
łem te obliczenia pomiarem jednego piętra. Wykonawca 
poprzednich pomiarów przesłał zarządcy rzuty z opra-
cowanymi powierzchniami, na których widniała defini-
cja „powierzchni użytkowej”. „Powierzchnia użytkowa” 
wg normy PN-ISO 9836:1997 nie zawiera pomieszczeń 
technicznych, takich jak rozdzielnie elektryczne (jest to 
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z definicji „powierzchnia usługowa”), a więc pomieszcze-
nia takie, jeśli mają podłogę, powinny być wliczone do 
powierzchni opodatkowanej. Zarządca jednak tego nie 
zrobił. W przypadku analizy archiwalnych dokumentów 
bardzo przydatne są pliki .dwg z opracowanymi wszyst-
kimi piętrami naziemnymi i podziemnymi budynku. 

Dla początkujących i zaawansowanych

Na podstawie kilkugodzinnej analizy i rozmowy z zarząd-
cą lub właścicielem jestem w stanie oszacować ewen-
tualne oszczędności podatkowe. Potem dopiero może 
zapaść decyzja czy warto zagłębiać się w projekt. Sugero-
wanym przeze mnie bezpiecznym rozwiązaniem dla wła-
ścicieli portfeli inwestycyjnych, którzy nie wiedzą jeszcze 
czy w ogóle opłaca im się optymalizacja podatkowa jest 
zlecenie minimalnej analizy dla jednego tylko budynku 
lub nawet piętra. Można to zrobić w dwojaki sposób. 
W przypadku, gdy właściciel / zarządca budynku dys-
ponuje dokumentacją całego budynku w plikach CAD, 
to wstępnego oszacowania ewentualnych oszczędności 
można dokonać w jeden dzień bez żadnego pomiaru.  
Z kolei, gdy nie ma czytelnej dokumentacji albo posiada-
na dokumentacja jest w nieedytowalnych plikach można 
dokonać pomiaru jednego piętra w celu wychwycenia 
przyjętych do aktualnych wyliczeń podatkowych zasad 
pomiaru (jeśli nie wynikają one jasno z innych dokumen-
tów). Jednak zarządca/właściciel musi dysponować po-
wierzchniami wyliczonymi do podatku dla każdego pię-
tra osobno. Wtedy, jeśli budynek ma powtarzalne piętra 
lub powtarzalny charakter (głównie wysokie budynki 
biurowe), to na małej próbce łatwo można oszacować 
czy pomiar całości jest w ogóle opłacalny dla budynku  
i całego portfela inwestycyjnego. Sytuacja jest gorsza, 
gdy właściciel dysponuje jedną powierzchnią podaną  
w deklaracji do celów podatkowych, do której nie ma 
żadnej dokumentacji ani wartości poszczególnych pięter. 
Wtedy nie da się wykonać kontroli na próbce jednego 
piętra. Zaawansowani inwestorzy, którzy wiedzą co za-
mierzają zrobić z budynkiem za kilka lat albo wiedzą ile lat 
będzie on w ich zarządzaniu, często zlecają nawet wyko-
nanie 2 lub 3 opracowań od razu (np.: normą BOMA, do 
celów podatkowych i do celów aranżacji). Ceny pomiaru 
i opracowania są nieporównywalnie niższe w przypadku 
„combo zlecenia” niż pojedynczych trzech. Dzięki kom-
pleksowej strategii zarządzania powierzchniami portfela 
nieruchomości da się wygenerować duże oszczędności. 
Podam jeden z często powtarzanych przykładów właści-
ciela biurowca warszawskiego o powierzchni 80 tyś m2 
powierzchni, który podszedł do sprawy kompleksowo 
już w 2013 r. i kontynuuje te zasady do dziś. Indywidu-
alną strategią wygenerowaliśmy 2,3 mln zł dodatkowe-
go corocznego zysku z najmu. Dodajmy do tego kwotę 
oszczędności podatkowych rzędu 50 tyś. zł corocznie  
i mamy chyba o czym rozmawiać?  



I Geodetic I INVESTOR Real Estate Expert | redakcja@investorrealestateexpert.co | +48 785 041 079 I Nr 4/2020

21



Myśląc o dzisiejszych przestrzeniach biurowych stoimy przed wyzwaniem dopasowania ich 
do postpandemicznej normalności, czyli dystansu społecznego i wszechobecnych środków 
ostrożności. Obecnie, mimo restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa, każde biuro można zago-
spodarować tak, by było ono wykorzystane nawet w 90 proc. W siedzibie JLL w Madrycie 
udało się to dzięki Pivot Space. Jak efektywnie adaptować się do nowych warunków i dla-
czego biura będą teraz pracować w modelu „hub and club”? Na te i inne pytania odpowiada 
Danuta Barańska, Creative Director Tétris.

Danuta 
Barańska
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Tétris

Hub 
and club

Przyszłość biur w Polsce po pandemii



Model projektowania przestrzeni  

„Pivot” oznacza stały punkt wspierający coś, co się ob-
raca lub równoważy tak, by zmienić kierunek. W branży 
real estate i fit out to model projektowania przestrze-
ni wspólnych w taki sposób, aby były wielofunkcyjne  
i łatwe do reorganizacji w każdej chwili. W dobie koro-
nawirusa i konieczności zachowania dystansu społecz-
nego przestrzeń tzw. rotująca sprawdza się najlepiej  
w projektowaniu dawnego biura „na nowo”. Proponuje-
my naszym klientom, by ponownie przyjrzeli się swoim 
biurom i sprawnie dopasowali je do norm i oczekiwań, 
które pozostawił po sobie COVID-19. Re-imagine to 
filozofia mądrego i zwinnego dostosowania dostępnej 
przestrzeni do nowych warunków tak, by miejsce pracy 
było bezpieczne, ale też wydajne, elastyczne, nowo-
czesne i estetyczne. Zdalne wykonywanie obowiązków 
będzie coraz częściej łączone z obecnością w biurach.  
Te zaś przyjmują rolę „hub and club”, co oznacza stwa-
rzanie takich środowisk pracy, które sprzyjają współpra-
cy, spotkaniom biznesowym i towarzyskim, naradom 
oraz interakcji tak bardzo potrzebnej, by działać produk-
tywnie i kreatywnie w biznesie.

Wracam do biura 

Badania JLL pokazują, że 58 proc. respondentów tę-
skni za biurem. Szczególnie ten sentyment odczuwa-
ją przedstawiciele pokoleń milenijnych. Choć wiele 
mówi się o pracy zdalnej jako nowym trendzie, który 
wyznaczył koronawirus, to „odmrażanie” przestrzeni 
biurowych jest nieuniknione i nabiera tempa. Według 
danych z raportu Pracuj.pl, 90 proc. zapytanych osób 
chciałoby mieć możliwość łączenia pracy w biurze i w ja-
kimś stopniu działań zdalnych. To naturalna kolej rzeczy.  
W czasie restrykcji odnalezienie się w systemie „remote 
work” było priorytetem. Dzięki temu efektywność takiej 
pracy wydaje się zadowalająca. Jednak po kilku miesią-
cach działania z domu, pracownicy po prostu tęsknią za 
możliwością spotykania się w biurze, pracy w skupieniu 
w profesjonalnym środowisku biurowym i coworkin-
gu. Takie obserwacje płyną między innymi z biura JLL  
w Madrycie, gdzie pracownicy wrócili do swoich obo-
wiązków w przemodelowanej przestrzeni.

>>
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Dzięki zastosowaniu zasad aranżacji Pivot Space moż-
liwość wykorzystania dotychczasowego miejsca pracy 
przy zachowaniu odpowiednich warunków ostrożno-
ści i wymaganego dystansu społecznego osiągnięto 
na poziomie 94 proc. Udało się zaaranżować 90 proc. 
stanowisk operacyjnych, zwiększyć liczbę miejsc prze-
znaczonych do bezpiecznych spotkań, a w strefie ka-
wiarnianej zapewnić 60 proc. przestrzeni. Re-aranżacja 
biura w Madrycie to duży sukces i przykład sprawnej 
organizacji miejsc do współpracy tak, by użyć tego, co 
dostępne w nowej aranżacji. Podstawą jest profesjonal-
na analiza i planowanie oraz projekt z wykorzystaniem 
mebli modułowych. Styl „remote” może być wygodnym 
uzupełnieniem modelu współpracy, ale nigdy nie zastą-
pi interakcji „face to face”, co podkreślają sami pracow-
nicy, choćby z przykładowego biura JLL.

Europejskie standardy w Polsce

To, co warto wyróżnić w madryckim biurze JLL, to 
nadanie 2600 mkw. nowego wymiaru szytego na 
miarę postpandemicznej rzeczywistości. Pracowni-
cy docenili między innymi „half-moon space”, ela-
styczną przestrzeń zapewniającą możliwość pracy  
w strefie chill out. Stworzono również tak zwane huddle 
rooms, czyli małe, prywatne sale konferencyjne czy też 
pokoje kominkowe, tj. przyjazne miejsca do kameral-
nych spotkań biznesowych. W strefach kawiarnianych, 
open space oraz obszarach wyznaczonych do pracy  
w skupieniu podstawą są bariery oddzielające stoliki – 
najlepiej naturalne, roślinne – oraz powierzchnie łatwe 
do czyszczenia i dezynfekcji.  W aranżacji typu Pivot Spa-
ce to meble, najlepiej modułowe, wykorzystywane są do 
tego, by dosłownie nawigować ruch w biurze. Pomaga-
ją one w wyznaczeniu stref spotkań oraz miejsc do pra-
cy indywidualnej. To model z powodzeniem stosowany  
w dużych firmach na całym świecie, wdrażany również 
w Polsce. Umożliwia wyznaczenie ruchu jednokierun-

kowego tak, aby minimalizować gromadzenie się osób 
w jednym miejscu oraz organizację przestrzeni do inte-
rakcji jeden na jeden lub pracy w zespołach, gdzie usta-
wienie stolików, wysokich krzeseł czy zabudowanych 
foteli ma kluczowe znaczenie. W ramach idei „hub and 
club” biuro ma łączyć ludzi zawodowo i towarzysko,  
a tzw. Pivot Spaces pozwalają to robić w sposób bez-
pieczny.

Pivot space opiera się na meblach

W takim biurze można wykorzystać m.in.: jednooso-
bowe fotele z wysokimi oparciami; biurka i stoliki mo-
dułowe, łączone i rozkładane w różnych ustawieniach; 
fotele i kanapy składające się z modułów, które można 
łączyć na różne sposoby; bariery oddzielające różne 
strefy pracy w formie roślin, ścianek, zasłon etc.; meble 
niestandardowe, wykonane na zamówienie, dopaso-
wane do wybranej przestrzeni. Pivot spaces są coraz 
bardziej doceniane w Polsce. Sprawdzają się w obec-
nych warunkach re-aranżacji biur po koronawirusie. 
Nadal jako pracownicy i pracodawcy jesteśmy w cią-
głej gotowości. Kryterium oceny biura zmieniło się na 
przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. Teraz bezpieczeń-
stwo stawiamy na pierwszym miejscu, dalej są nowo-
czesne technologie czy design, które powinny służyć 
także temu pierwszemu. Taki sposób postrzegania rze-
czywistości i miejsca pracy zostanie z nami na dłużej. 
Jednak dzięki rozwiązaniom typu pivot od Tétris oraz 
wyobraźni i umiejętności dostosowania się do nowej 
normalności, rodzimi pracodawcy bardzo dobrze radzą 
sobie z reaktywacją swoich biur, reorganizacją biznesu 
i modelu pracy.

Biura jutra – co dalej?

Według ekspertów Tétris, w Pivot Spaces coraz śmie-
lej będą implementowane rozwiązania IoT. W głównej 
mierze chodzi o tworzenie bezdotykowych miejsc pra-
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cy. Silna koncentracja na sterylności i higienie w biurach 
ma na celu zapewnienie poczucia komfortu pracowni-
kom. Powszechne stanie się wykorzystanie technologii 
do kierowania natężeniem ruchu w biurze, rezerwo-
wania sal konferencyjnych, wypełnianie elektronicz-
nych kwestionariuszy zdrowotnych, a także screening 
i narzędzia biometryczne. Proces digitalizacji miejsc 
pracy wesprą oczywiście aplikacje mobilne oraz syste-
my BIM (Building Information Modelling), które dzięki 
IoT dostarczą informacji o dostępności sal, liczby osób 
przebywających w danym pomieszczeniu czy czysto-
ści powietrza w danym obszarze. Technologie smart  
w biurach to kierunek zmian bez biegu wstecznego. 
Jednak czas wykorzystywać je również w celach two-
rzenia miejsc przyjaznych środowisku. Zielone biura  
i zrównoważony rozwój firm oraz nowoczesne techno-
logie nie są trendami, ze sobą rywalizującymi, tylko sys-
temami ze sobą połączonymi, które mądrze zaprojekto-
wane, dają świetne rezultaty. Przyszłość biur w Polsce 
to przestrzenie „hub and club” w stylu Pivot Spaces  
z wykorzystaniem narzędzi IT, które wspierają ekolo-
gię.

Tétris łączy potencjał światowego giganta w obszarze 
aranżacji wnętrz biurowych, hotelowych i handlowych  
z wieloletnim doświadczeniem Neo Świat na polskim 
rynku. Firma wykonuje projekty w całej Polsce zarzą-
dzając realizacjami z biur w Warszawie, Gdańsku, Wro-
cławiu i Krakowie. W portfolio Tétris znajdują się pre-
stiżowe wieżowce nowoczesnej panoramy Warszawy 
jak Złota 44, Cosmopolitan, Rondo 1, WFC, Nowy Plac 
Unii, Q22, czy Warsaw Spire, a także hotele takie jak 
PURO, Intercontinental i Sofitel. Firma jest promotorem 
modelu Design + Build, czyli kompleksowego podejścia 
do projektowania i wykonawstwa przestrzeni. Taki spo-
sób pracy zapewnia synergię między wizją architekta  
a sprawnym wykończeniem wnętrz w lokalnych re-
aliach.
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Etapy pomiarów 

budynków komercyjnych
Jak wpływają na powierzchnię najmu?

Rynek najmu biurowców rośnie i dotyczy zarówno nowych obiektów, jak i tych starszych, 
które po kupnie są poddawane zmianom aranżacyjnym i nierzadko konstrukcyjnym. Zgodnie 
z danymi Savills zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na koniec ‘19 roku w Warsza-
wie osiągnęły 5,6 miliona m2  a w budowie znajdowało się blisko 800 tyś. m2  powierzchni 
biurowej. Skoro rynek najmu prezentuje obiecujące statystyki, to częściej należy rozma-
wiać o standardach rynku polskiego w zakresie liczenia powierzchni najmu. O praktykach 
w zakresie pomiarów powierzchni na różnych etapach życia biurowców i wpływu zmian 
tych powierzchni na zapisy umów najmu, z Krzysztofem Kucińskim z Savills rozmawia Ad-
rian Hołub z Geodetic.
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CRE Advisor, Investor, 
GEODETIC Board Member, 
Lecturer, Author
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Kuciński 
 
Senior Project Manager, 
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Kalkulacja powierzchni z projektu  

AH: Skoro rynek najmu kwitnie, to porozmawiajmy 
o istotnych sprawach zarówno dla właścicieli, zarząd-
ców jak i najemców. Mam na myśli powierzchnie najmu, 
które zarządcom nierzadko przysparzają wielu proble-
mów, dlatego zachęcam inwestorów i zarządców nie-
ruchomości w całej Polsce do strategicznego podejścia 
nie tylko dla całego budynku, ale całego portfela inwe-
stycyjnego. Postaram się wykazać, że w takim podejściu 
to nie ja mam główny interes. Ten interes leży po stro-
nie właściciela budynku. Zawsze doradzam, że pierwsza 
kalkulacja, powinna odbyć się na etapie pozwolenia na 
budowę, kiedy już mamy skończony projekt budow-
lany (jeszcze lepiej jak jest projekt wykonawczy). Etap 
jest niezbędny do wyliczenia powierzchni najmu, po-
wierzchni wspólnych piętra i powierzchni wspólnej bu-
dynkowej. Należy tu zastosować normę dedykowaną do 
celów najmu! i jak pokazuje prawie 100% zleceń zasto-
sować modyfikacje w zależności od charakteru budyn-
ku. Po tym etapie zarządca lub właściciel budynku może 
podpisywać umowy z najemcami. Niestety wiele firm na 
rynku wynajmuje powierzchnie na podstawie projektu 
budowlanego zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997. 

Widziałem takie praktyki przy bardzo dużych, często 
flagowych projektach, gdzie tabela z zestawieniami 
w normie PN-ISO 9836:1997 zmieniła tylko nazwę na 
normę GIF a nie szły za tym zmiany wyliczeń. To nie-
stety później rodzi wiele problemów z najemcami i ge-
neruje potężne straty dla właścicieli biurowców. Jakie 
praktyki w tym zakresie stosuje Savills? Wykonujecie 
kalkulacje powierzchni na etapie projektu budowlanego 
czy wykonawczego?

KK: W naszej pracy dążymy do niwelowania ryzyka. 
Uważamy, że dla każdego obszaru realizacji inwestycji 
budowlanych powinno być ono w prawidłowy sposób 
oszacowane i zaadresowane. Z tego względu dążymy 
do wyeliminowania czynnika „przypadku”, szczególnie 
tam gdzie mamy na to realny wpływ. Wykonanie kal-
kulacji na wstępnym etapie inwestycji, to bardzo dobra 
praktyka i przekłada się zarówno na efektywność pracy, 
jak również usprawnienie komunikacji na linii wynajmu-
jący-najemca. Kalkulacja powierzchni w oparciu o doku-
mentację elektroniczną jest dość prosta i nie wymaga 
wysokich nakładów finansowych, a daje możliwość po-
sługiwania się precyzyjnymi wartościami dotyczącymi 
powierzchni i współczynnika udziału części wspólnych 
budynku.

>>
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Pomiar powykonawczy budynku 

AH: Cieszę się, że mam świadomego rozmówcę. Idźmy 
dalej, do etapu kiedy już stoi budynek. Pomiar powyko-
nawczy budynku to najistotniejszy moim zdaniem etap, 
który powinien być przez wiele lat bazą do różnych ce-
lów. Mierzy się budynek w stanie surowym zamkniętym. 
Ważne jest to, aby powierzchnie najmu były niezaaran-
żowane. Są to istotne powierzchnie do celów fit-outów 
i do wyliczania powierzchni najmu. Warto mieć na 
uwadze, że powierzchni wyliczonych w tym etapie nie 
powinno się zgłaszać do celów podatkowych – o czym 
w dalszej części artykułu. Niestety nie wszystkie budyn-
ki mają dokumentację z pomiarem powykonawczym 
całego budynku i nie mówię tu o starych budynkach. 
Mam tu na myśli również wiele nowych biurowców. Ja-
kie statystyki w tym zakresie obserwuje Pan w swojej 
pracy – budynki mają takie dokumentacje czy nie?
 
KK: W trakcie nadzorowanych przez Savills inwestycji, 
jak również w sytuacjach kiedy przygotowujemy au-
dyty techniczne due diligenence, największe problemy 
w tym zakresie spotykamy w budynkach z lat 90. i star-
szych, gdzie dokumentacja powykonawcza nie została 
w prawidłowy sposób zarchiwizowana i często też bra-
kuje jej wersji elektronicznej. Gruntowna przebudowa, 
zmiany aranżacyjne lub właścicielskie, to dobry moment 
na uporządkowanie dokumentacji. Pomiary geodezyjne 
i dostarczona w formacie .dwg dokumentacja, która jest 
podstawą do dalszego projektowania, znacząco uprasz-
czają przygotowanie przedmiarów. Zlecając tego typu 
prace koncentrujemy się na elementach konstrukcyj-
nych i przegrodach budowlanych, ale dodatkowe infor-
macje dotyczące lokalizacji wyposażenia technicznego 
np. WLZ, hydrantów, czy tryskaczy, również warto przy 
tej okazji uzyskać. W nowych budynkach biurowych 
dokumentacja z pomiarami geodezyjnymi powierzchni 
w stanie Shell and Core zawsze jest dostarczana. Warto 
jednak omówić rezultaty tych pomiarów z doświadczo-
nym geodetą, aby prezentowane wartości i sposób ich 
wyliczania były właściwie interpretowane.

Pomiary do space planów

AH: O tym etapie szczegółowo pisaliśmy we wspólnym 
artykule “Zmiany aranżacyjne biurowców. Space plany 
a powierzchnia najmu”. W tym miejscu nakreślę jedynie, 
że problem na tym etapie leży w niechęci do przeka-
zania firmie od space planu dokumentacji powykonaw-
czej albo projektu budowlanego. Firmy od space pla-
nów zmuszone są często liczyć powierzchnię od nowa 
uwzględniając dodatkowo swoje potrzeby i obowiązują-
ce przepisy. W rezultacie uzyskują zdecydowanie mniej-
sze powierzchnie niż te w umowach najmu, co przy-
kuwa uwagę najemców. Taki najemca często zauważa 

kilkadziesiąt m² różnicy w powierzchni i podnosi alert 
o liczenie mniejszej powierzchni do celów najmu – tej 
ze spece planu. Rozwiązanie bezpieczne dla wszystkich 
stron przedstawiamy we wspomnianym wcześniej arty-
kule. Na jakich materiałach pracuje w Savills dział Buil-
ding & Project Consultancy? Czy są to projekty z eta-
pu kalkulacji, budowlane, powykonawcze czy może od 
nowa zlecacie pomiar na cele space planów? 

KK: W budynkach, dla których rzetelnie wykonano po-
miary powierzchni na etapie przekazywania nierucho-
mości do użytkowania sytuacja jest prosta - wszystkie 
zmiany wprowadzane są w oparciu o tabelę powierzch-
ni i współczynniki piętrowe/budynkowe. Problem po-
jawia się w sytuacji, gdy nie dysponujemy właściwą 
bazą. Wtedy architekt nie jest w stanie podać prawi-
dłowych wartości, co skutkuje koniecznością wykonania 
pomiarów powykonawczych i zawarcia w umowie naj-
mu odpowiednich zapisów dotyczących ewentualnych 
maksymalnych dopuszczalnych różnic w stosunku do 
wstępnie określonej i zawartej w kontrakcie powierzch-
ni netto/brutto.
 

Różnice powierzchni w umowach

AH: Nie mogę nie zapytać przedstawiciela jednej z naj-
większych firm doradczych na rynku nieruchomości 
komercyjnych o zapisy umów najmu. W obecnie zawie-
ranych umowach często widzę, że różnica powierzchni 
najmu wyliczona z projektu, a następnie pomierzona po 
wybudowaniu budynku, może się różnić o wartości od 
2%, 3% do nawet 8% (rekord jaki znam). Moim zdaniem 
jest to niemożliwe. Co Pan sądzi na ten temat? Czy te 
różnice wynikają z tego, że wynajmuje się powierzchnie 
na podstawie dokumentacji projektowej a nie z kalkula-
cji wykonanej przez osobę biegłą w normach pomiaru 
powierzchni do celów najmu? Wiem z praktyki, że różni-
ca powierzchni z projektu i po wybudowaniu dla całego 
budynku nie powinna być większa niż 0,1%, tzn. 1m2 dla 
1000 m2 opracowywanej powierzchni. Oczywiście za-
łożenie jest takie, że w trakcie budowy nie było żadnych 
zmian w projekcie i zamiennych pozwoleń na budowę. 

KK: Z naszych doświadczeń wynika, że nawet jeżeli 
projekt został bardzo szczegółowo opracowany, a po-
wierzchnie określone w oparciu o dokumentację powy-
konawczą, to często już w trakcie robót budowlanych 
najemcy wprowadzają zmiany, co jest podyktowane np. 
zmianami w strukturze firmy, lub po prostu widząc biuro 
na żywo rewidują pomysły pierwotnie zawarte w planie 
aranżacji lub designu, co w konsekwencji może prowa-
dzić do zmian w geometrii pomieszczeń. Dodatkowo 
często mamy do czynienia z projektami, które są opra-
cowywane na długo przed uzyskaniem Pozwolenia na 
Użytkowanie (PnU), przez co nie dysponujemy pomia-
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rami powykonawczymi. Użycie takiego współczynnika 
jest wtedy konieczne, a jego wielkość jest elementem 
uzgodnień. W naszej praktyce spotkaliśmy się z roz-
bieżnościami dochodzącymi do 2%, często jednak stro-
ny negocjujące umowę ustalają ten wskaźnik na pozycji 
5%.
 
AH:  W takich sytuacjach, moim zdaniem brakuje etapu 
kalkulacji powierzchni do celów umów najmu o czym 
mówiliśmy wcześniej. Podpisując umowę na podstawie 
rzutów z projektu do celów pozwolenia na budowę tra-
cimy powierzchnie najmu i przewyższają one znacznie 
więcej niż wspomniane 2 czy 5%. Analizowałem wie-
le dokumentacji na te cele i jednoznacznie wyszło, że 
powierzchnia użytkowa liczona według normy PN-ISO 
9836:1997 versus powierzchnia najmu według normy 
BOMA (bez żadnych dodatkowych modyfikacji zwięk-
szających powierzchnię najmu) dla piętra w nowym bu-
dynku biurowym sięga nawet 7%. Dlatego podkreślam, 
że do umów najmu (gdy nie ma jeszcze projektu po-
wykonawczego) mogą być brane dane z projektu, ale 
przekalkulowanego według normy do celów najmu biu-
rowca, np.: BOMA Office. 

Aktualizacja deklaracji podatkowych
 
AH: Przeanalizujmy dalej cykl życia biurowca pod kątem 
powierzchni najmu. Mamy zaaranżowany budynek. Jest 
to moment do przeliczenia powierzchni na cele podatku 
od nieruchomości. Tu widzę różne praktyki – powierzch-
nie są i zaniżane i zawyżane. Tych drugich jest znacznie 
więcej. Wynika to z faktu, że często do deklaracji wpisy-
wane są powierzchnie najmu albo powierzchnie całko-
wite budynku. Inny problem pojawia się ze względu na 
rotację najemców i zmiany w aranżacji biur. Obserwuję, 
że zarządcy bardzo często boją się aktualizować dekla-
racje podatkowe w trakcie roku. Obawiają się kontroli 
i ewentualnych nieścisłości w deklaracjach. Wynika to 
zwykle z tego, że nie są robione aktualizacje pomiarów 
powierzchni przy każdej aranżacji. Nie powinni się ni-
czego bać, bo praktyka pokazuje, że zwykle przepłacają 
za podatki. Ostatnie zlecenia pokazały mi, że podatek 
od nieruchomości w dużych, nowych biurowcach jest 
zawyżany corocznie od 3 do 8%. W tych akurat przy-
padkach przekładało się  to na kwotę roczną 15-50 tyś. 
zł w zależności od wielkości budynku (budynki 10000-
30000m²). Jak to jest w przypadku projektów prowa-
dzonych przez Savills?

KK: Uważam, że brak świadomości jak zmiany aranża-
cyjne przełożyły się na zmiany w deklaracjach podat-
kowych jest elementem, który w największym stopniu 
niekorzystnie wpływa na właścicieli nieruchomości. 
Deklarowana powierzchnia bardzo często określana 
jest w oparciu o wyniki pomiaru TEGoVA czy BOMA, 

a przecież w rzeczywistości nie powinna ona obejmo-
wać słupów konstrukcyjnych, czy ścian działowych, co 
realnie przekłada się na niższą podstawę opodatkowa-
nia i ostatecznie niższą wartość podatku. 

AH: Słusznie Pan stwierdził – jednak jest to bardzo po-
wszechny problem widoczny w różnych miastach Polski. 
Różnica powierzchni według normy BOMA w porówna-
niu z Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych będzie 
sięgać 7-8%. Powtórzę, że do celów podatkowych war-
to mierzyć powierzchnię całego budynku dopiero po 
zaaranżowaniu, ponieważ wszelkie aranżacje wykonane 
przez najemców pomniejszają powierzchnię do podatku 
od nieruchomości. Powierzchnia użytkowa wyliczona 
zgodnie z Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych po-
winna dać średnio o 10-15% mniej powierzchni wzglę-
dem powierzchni użytkowej z projektu budowlanego. 
Rekord, jaki spotkałem to 30%. O tyle była zawyżona 
powierzchnia do celów podatkowych. Różnica jest m.in. 
na powierzchniach wykończonych – do podatku odli-
czamy okładziny, zabudowy, klatki, szachty, garaże, itp. 
Dlatego nie należy przepisywać wartości powierzchni 
użytkowej z pozwolenia na budowę czy pozwolenia na 
użytkowanie. 

Aktualizacja rent rolla

AH: Rent roll to kolejna inspirująca mnie rzecz na rynku 
najmu. Spotykałem rozbieżności sięgające nawet 600% 
- tak sześćset procent na powierzchni jednego najemcy. 
Programy typu SAP, na których pracują zarządcy nieste-
ty nie dają takich możliwości, jakich oczekują zarządcy. 
Co budynek i co zarządca to inny standard i przyzwy-
czajenia w zakresie wpisywanych danych do rent rolla. 
Jakie problemy w rent rollu najczęściej musicie rozwią-
zywać w nieruchomościach, którymi zarządzacie? I jaki 
sposób aktualizacji danych praktykujecie między działa-
mi – leasing, property i project managment?
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KK: Posłużę się tu wiedzą działu Property Management, 
gdyż z tymi zagadnieniami kierownik projektu nie ma na 
co dzień do czynienia, a zna je z bieżącej współpracy 
z zarządcą nieruchomości. Największe trudności spra-
wiają cztery obszary. Pierwszy z nich to różna inter-
pretacja zapisów w umowach najmu, niejednoznaczne 
zapisy umów odnośnie np. indeksacji. Drugi problem 
to konieczność nieustannej aktualizacji rent rolla przez 
osoby dedykowane. W przypadku arkuszy Excel istnie-
je tu ryzyko błędu technicznego przy wprowadzaniu 
i zmianie danych przez osoby mniej zaawansowane 
w obsłudze arkusza kalkulacyjnego. Trzeci problem to 
komunikacja i obieg informacji - im dłuższa droga tym 
większe prawdopodobieństwo, że dostarczone infor-
mację będą niepełne (aneksowane umowy – terminy, 
zmiany stawek, pomiary powierzchni i inne kluczowe 
dane mogą dotrzeć z opóźnieniem lub w ogóle). Ostatni 
problem, który chcę wskazać to różne formaty rent rolli 
na każdym poziomie raportowania (właściciel-fundusz, 
zarządca-właściciel, leasing-właściciel). Bardzo często 
instytucjonalni właściciele nieruchomości posługują 
się systemami informatycznymi, które bardzo dobrze 
sprawdzają się na zachodzie, ale nie są dostosowane do 
polskich warunków. W całym tym zakresie powierzch-
nia nieruchomości i powierzchnia poszczególnych lo-
kali to mały, ale bardzo istotny element. Odpowiednio 
opracowana, aktualizowana i przejrzysta baza danych 
pozwala w tym przypadku na sprawną weryfikację i wy-
chwycenie ewentualnych błędów na wczesnym etapie.

AH: Temat jest wielowątkowy i trudny ze względu na 
obecność na każdym etapie cyklu życia budynku. Przy 
rotacji osób na rynku pracy problemy się potęgują. 
Z mojej obserwacji wynikają one z braku strategiczne-
go podejścia w zarządzaniu powierzchniami budynków 
a nawet całych portfeli inwestycyjnych. Ciężar decyzji 
zawsze leży na właścicielu nieruchomości. To od nich 
zależy czy chcą szukać oszczędności i zysków i czy chcą 
być transparentni wobec najemców. Inwestor i zarząd-
ca poza czystym wynikiem pomiaru na danym etapie 
powinien oczekiwać przekroju rynkowych praktyk, tego 
co jest w stanie zaakceptować najemca i sposobów na 
wygenerowanie większych zysków z powierzchni. Indy-
widualna strategia zarządzania powierzchniami w całym 
portfelu nieruchomości to coś, co bardzo wymiernie 
przekłada się na czas i pieniądze. Miejmy nadzieję, że 
takimi treściami przyczyniamy się do szerzenia świa-
domości ekspertów rynku nieruchomości Dziękuję za 
inspirującą rozmowę Panie Krzysztofie i życzę Savills 
komunikatywnej i bezkonfliktowej współpracy z najem-
cami.
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Zmiany aranżacyjne  
budynków biurowych
Space plany a powierzchnia najmu 

Krzysztof 
Kuciński 
 
Senior Project Manager, 
Building & Project 
Consultancy, Savills

Adrian 
Hołub
 
CRE Advisor, Investor, 
GEODETIC Board Member, 
Lecturer, Author

Rynek najmu w Polsce

Adrian Hołub (AH): Savills od jakiegoś czasu rozwija w Polsce usługi 
z zakresu doradztwa budowlanego i projektowego, w tym aranża-
cji powierzchni biurowych. Ponieważ zajmujecie się również analizą 
rynku, czy może nam Pan przybliżyć jak aktualnie sektor biurowy 
w Polsce prezentuje się w liczbach?

Krzysztof Kuciński (KK): Zgodnie z danymi Savills w Warszawie na 
koniec grudnia 2019 r. w budowie znajdowało się blisko 800 000 
m2 powierzchni biurowej, z czego ponad połowa ma zostać oddana 
do użytku w 2020 r. Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni 
biurowej stolicy wynoszą obecnie 5,6 miliona m2 i wzbogaciły się 
w ciągu minionych 12 miesięcy o 162 tys. m2 w 17 nowych budyn-
kach. W Warszawie w 2019 roku wynajęto 878 000 m2, co było 
najwyższym wynikiem w historii stołecznego rynku (wzrosty o 2,2% 
w porównaniu do 2018 r.). Jak widać nasz rynek rośnie, a nie za-
pominajmy, że oprócz nowych inwestycji, które zapełniają się na-
jemcami, również starsze budynki przechodzą rekomercjalizację, co 
wiąże się często ze zmianą aranżacji wynajmowanych powierzchni 
czy modernizacją całego obiektu.

Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej na koniec 2019 roku wynosiły 
w Warszawie 5,6 miliona m2. Na cele biurowe aranżowane są również budynki starsze. 
Wymaga to wielu zmian o charakterze konstrukcyjnym i aranżacyjnym, a te pociągają za 
sobą zmiany w umowach, rent-rollach i deklaracjach podatkowych. Najemcy coraz częściej 
zauważają różnice w powierzchni wyliczonej na space planie i tej w umowie najmu - 
różnice, które sięgają nawet kilkudziesięciu m2. Zarządcom nierzadko przysparza to wielu 
problemów. Jak być transparentnym wobec najemcy? Co wnoszą analizy workplace? Jakie 
nowinki z rynku Proptech stosuje się na rynku aranżacji biur, i jakich zmian w trendach mamy 
się spodziewać? Z Krzysztofem Kucińskim z Savills  rozmawia Adrian Hołub z GEODETIC.
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Pomiary do space planów  

AH: Również obserwuję ogromny ruch w transakcjach 
na rynku nieruchomości komercyjnych. A skoro jest 
ruch, to są też zmiany w konstrukcji budynków i zmia-
ny w aranżacjach. Space plany to przede wszystkim 
powierzchnie, na których się pracuje w ramach projek-
towania. Pytanie, jakie są to powierzchnie? Jak wspo-
mniałem we wstępie, najemcy często zauważają różnice 
w powierzchni wyliczonej na space planie i tej w umo-
wie najmu. Różnice te sięgają nawet kilkudziesięciu m². 
Firmy od space planów, z którymi mamy przyjemność 
współpracować, liczą powierzchnię od nowa według 
swoich potrzeb, uwzględniając przepisy przeciwpożaro-
we, czy też wymianę powietrza. Liczą to od rzeczywi-
stych przestrzeni a nie, np. według normy BOMA, któ-
ra jest do celów najmu. Takie firmy nie muszą się znać 
na normach pomiaru powierzchni w najdrobniejszym 
szczególe. Dla dobra wszystkich, w celu ogranicze-
nia niedomówień czterech stron (właściciel, zarządca, 
najemca, firma od space planu) moim zdaniem należy 
podawać obie powierzchnie - powierzchnia do celów 
najmu i powierzchnia niezbędna do liczenia space-pla-
nów. Co Pan o tym sądzi? Na jakich materiałach pracuje 
w Savills dział Building & Project Consultancy? Czy są 
to projekty od architekta a może pomiary z etapu kal-
kulacji, o których szczegółowo pisaliśmy we wspólnym 
artykule “Etapowanie pomiarów budynków. Jak wpływa 
na powierzchnię najmu?” czy może od nowa zlecacie 
pomiar? 

KK: W budynkach, dla których rzetelnie wykonano po-
miary powierzchni na etapie przekazywania nierucho-
mości do użytkowania sytuacja jest prosta. Wszystkie 
zmiany wprowadzane są w oparciu o tabelę powierzch-
ni i współczynniki piętrowe/budynkowe. Problem po-
jawia się w sytuacji, gdy nie dysponujemy właściwą 
bazą. Wtedy architekt nie jest w stanie podać prawi-
dłowych wartości, co skutkuje koniecznością wykonania 
pomiarów powykonawczych i zawarcia w umowie naj-
mu odpowiednich zapisów dotyczących ewentualnych 
maksymalnych dopuszczalnych różnic w stosunku do 
wstępnie określonej i zawartej w kontrakcie powierzch-
ni netto/brutto. 

Szczegółowość space planów
 
AH: Chciałbym zapytać o szczegółowość nanoszonych 
elementów wymaganych przez Was do celów space pla-
nów. Co najczęściej jest Wam potrzebne do projektów? 
Mam na myśli: wysokości gniazdek, przebieg instalacji, 
wysokość pomieszczeń, obniżenia, sufity podwieszane, 
itp. 

KK: Na etapie przygotowania space planu staramy 

się w jak największym stopniu odzwierciedlić główne 
oczekiwania najemcy i pogodzić je z obowiązującymi 
przepisami oraz efektywnie wykorzystać powierzchnię 
biurową. Podstawą do przygotowania planu aranża-
cji jest analiza workplace lub w przypadku mniejszych 
projektów informacja o sposobie pracy danej firmy, ilo-
ści pracowników, wielkości poszczególnych zespołów. 
Układ funkcjonalny biura dedykowanego na potrzeby 
np. call center będzie się diametralnie różnił od siedziby 
zarządu dużego banku czy kancelarii adwokackiej. Do-
bry space plan oprócz warstwy merytorycznej zawiera-
jącej rozwiązania funkcjonalne, ma być jak najbardziej 
przejrzysty i zrozumiały również dla osób, które nie mają 
na co dzień do czynienia z dokumentacją techniczną. 
Istotnym elementem jest określenie powierzchni po-
szczególnych pomieszczeń i zbiorcze zestawienie po-

wierzchni. Wysokość pomieszczeń ma tu również istot-
ne znaczenie m.in. ze względu na wymaganą przepisami 
minimalną kubaturę dedykowaną na każde stanowisko 
pracy stałej. Nasi klienci często już na wstępnym etapie 
planowania mają szczegółowo sprecyzowane wymaga-
nia w zakresie instalacji IT, sposobu zasilania stanowisk 
pracy, instalacji klimatyzacji i wentylacji. Wszędzie tam, 
gdzie są to rozwiązania wykraczające poza standard bu-
dynku lub obowiązujące normy, space plan jest dodat-
kowo uszczegółowiany o pakiet takich wytycznych.

Zmiana funkcjonalności budynku

AH: Czy mieliście przypadki przearanżowania budyn-
ków na nowe cele, np.: przejście z budynku o funkcji 
biurowej na hotele lub odwrotnie? Wiele przepisów ma 
odrębne ustalenia dla różnych funkcji budynków. Co jest 
istotne w przypadku zmian funkcji i aranżacji budynku?

KK: Zmiany funkcji budynku lub jego części jak również 
zmiany sposobu użytkowania, to często realizowany 
przez nas typ inwestycji. Gruntowna przebudowa inge-
rująca w elementy konstrukcyjne, zmianę stref pożaro-
wych, kategorii zagrożenia ludzi (ZL) lub pomieszczeń 
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magazynowych (PM), sposób ewakuacji czy geometrię 
szachtów instalacyjnych - często wymaga wykonania 
ponownych pomiarów geodezyjnych powierzchni lub 
zrewidowania istniejących współczynników. Uczestni-
czyliśmy w projektach, gdzie budynki pierwotnie były 
przewidziane i wykorzystywane np. na zakłady produk-
cji uzbrojenia, a po gruntownej przebudowie stały się 
wysokiej klasy powierzchnią biurową o niepowtarzal-
nym charakterze.

Proptech do celów fit out-ów

AH: Bardzo często firmy specjalizujące się w doradztwie 
technicznym wykorzystują różne technologie, których 
wyniki wykorzystywane są również na cele space pla-
nów. Przykładem może być użycie kamer termowizyj-
nych do badania parametrów budynku (mostki termicz-
ne, termoizolacja dachu, okien, ram czy samych szyb) 
czy badania szczelności budynku. Inne firmy proszą nas 
o wykonywanie odkrywek/przewiertów przez ściany 
celem analiz konstrukcji budynku (w przypadku, gdy nie 
ma archiwalnych dokumentów). Czy takie informacje 
są Savills niezbędne przy space-planach? Jakie nowinki 
sektora proptech wykorzystujecie w pracy?

KK: Savills jest bardzo otwarty na nowe technologie 
i staramy się korzystać z narzędzi usprawniających pra-
ce zespołu realizacji inwestycji. Oprócz wymieniowych 
powyżej narzędzi używamy kamery 360, co znacząco 
usprawnia inwentaryzację stanu nieruchomości przed 
przebudową, dając możliwość weryfikacji zgodności 
z dokumentacją powykonawczą Natomiast na etapie 
przygotowania budżetu zmian aranżacyjnych lub prze-
budowy eliminuje to konieczność ponownych wizji loka-
lu. W trakcie prowadzenia i odbioru robót budowlanych 
korzystamy z dedykowanych do zarządzania projektami 
aplikacji jak Fieldwire, Plangrid czy Planradar. Pozwala-
ją one na sprawną wymianę informacji, a jednocześnie 
archiwizację uzgodnień i postępu prac. Dodatkowym 
atutem jest dostęp do dokumentacji z dowolnego urzą-
dzenia, niezależnie czy będzie to komputer, telefon czy 
tablet.  

Trendy w aranżacjach biurowców

AH: Chciałbym zapytać na koniec o najnowsze trendy 
w aranżacjach biurowców w rozwijającym się dziale 
w Savills. Samowystarczalne budynki z przedszkola-
mi, fryzjerami, restauracjami, siłowniami, bieżniami na 
korytarzach, automatami do piwa już mnie nie dziwią. 
Co niosą nowe trendy? Czego mamy się spodziewać? 
Z jednej strony pracownicy na rozmowach kwalifika-
cyjnych często w pierwszej kolejności pytają o social 
i udogodnienia, z których mogą korzystać a z drugiej 
strony nieoficjalnie są rozliczani z czasu, jaki spędzają 

w tych różnych strefach. Dokąd zmierzają właściciele 
i zarządcy nieruchomości w tych udogodnieniach Panie 
Krzysztofie?

KK: Nastawienie na komfort użytkowników, traktowa-
nie biura, jako nierozłączny element strategii HR firmy 
na pewno jest powszechnie zauważalne i pewnie ten 
trend szybko się nie zmieni. W zakresie technicznych 
aspektów dostrzegam natomiast ukierunkowanie na 
zielona energię i rozwiązania proekologiczne. Jest to 
podykotowane głównie przepisami Unii Europejskiej. 
Zgodnie z dyrektywą PE 2010/31/UE z 19 maja 2010 
r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, 
państwa członkowskie zapewniają, aby do 31/12/2020 
nowe budynki miały niemal zerowe zużycie energii. Nie-
zależnie od tego jak bardzo szerokie i nieprecyzyjne jest 
to sformułowanie, realna troska o zminimalizowanie zu-
życia energii przez budynki stała się faktem. Większość 
inwestorów ma świadomość, że budynki powinny zuży-
wać energię i zasoby naturalne w sposób odpowiedzial-
ny. Na warszawskim rynku biurowym spotykamy już 
budynki stosujące niekonwencjonalne rozwiązania jak 
chociażby stropy aktywne, gdzie elementy żelbetowej 
konstrukcji budynku wykorzystywane są jako wymien-
nik ciepła. Duża powierzchnia i akumulacyjność pozwa-
la w tym modelu na zastosowanie czynnika o znacząco 
niższych parametrach niż w rozwiązaniach konwencjo-
nalnych. Temperatura czynnika grzewczego w takiej in-
stalacji wynosi ca. 28-30st. C, podczas gdy w konwen-
cjonalnych grzejnikach jest to ok. 70 st. C. 

Wymagania najemców

AH: To odnosi się do konstrukcji budynków, a czego wy-
magają sami najemcy i ich zespoły do codziennej pracy?

KK: W odniesieniu do przestrzeni biurowej i stanowisk 
pracy zauważamy, że wymogi zgodności z przepisami 
to dla wielu najemców zdecydowanie za mało. Ocze-
kują oni, że dobre miejsce pracy biurowej zostanie 
optymalnie doświetlone światłem naturalnym, a poza 
porą nasłonecznienia inteligentnym oświetleniem LED, 
z możliwością regulacji natężenia, a nawet barwy świa-
tła. Wentylacja zapewniająca nie min. 30, ale 40 a na-
wet 50m³/h na osobę, czy systemy monitoringu jakości 
powietrza oparte o pomiar stężenia CO2 lub zawartość 
cząstek PM2,5 i PM10 - coraz częściej znajdują się na 
liście priorytetów naszych klientów. A my jesteśmy od 
tego, by pomóc im takie najwyższe standardy zapewnić.

AH: Dziękuję za inspirującą rozmowę i życzę Savills pro-
jektów z rozmachem.

KK: Dziękuję.
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Powierzchnia   
sprzedaży retail parków
Jest mniejsza niż myślisz!

Powierzchnia sprzedaży w czasach pandemii

W momencie wprowadzenia ograniczeń dla sklepów i galerii handlowych w związ-
ku z pandemią Covid-19, z handlu wyłączone zostały sklepy o „powierzchni sprze-
daży” powyżej 2000m². Zarządcy i właściciele galerii handlowych w pośpiechu 
próbowali wyliczać powierzchnię, która nigdy nie funkcjonowała w umowach 
najmu i wszyscy dawno o niej zapomnieli. Zarządcy nie wiedzieli, co mają rozu-
mieć przez zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia. Nie rozumieli przyjętego pro-
gu liczbowego i tego, co wchodzi do powierzchni sprzedaży (korytarze pomiędzy 
sklepami, pomieszczenia niewynajęte, powierzchnie kin, lokali fitness i banków). 
Przecież one prowadzą głównie usługi a nie sprzedaż. Powierzchnia kina u jedne-
go z Klientów to ponad 3000m2, a fitnessu ponad 1000m2. Decyzja o wliczeniu 
lub nie wliczeniu takich powierzchni była istotna dla obu stron stosunku najmu. 

Pojęcie nie funkcjonuje w umowach najmu

Przez 14 lat zajmowania się nomenklaturą i podstawami prawnymi pomiarów 
powierzchni do różnych celów, nigdy na istniejącym budynku nie mierzyliśmy 
„powierzchni sprzedaży”. Nigdy nie mieliśmy nawet zapytania ofertowego od-
nośnie pomiaru czy wyliczenia z projektu „powierzchni sprzedaży”. Zawsze była 
to powierzchnia do celów najmu, podatkowych czy architektonicznych. W przy-
padku sklepów, centrów handlowych czy retail parków powierzchnie najmu były 
i są mierzone głównie zgodnie z wytycznymi normy BOMA Retail. Zasady te są  

Przy projektowaniu retail parku istotna jest wartość graniczna 2000m2 powierzchni sprze-
daży. Przepisy planistyczne obligują inwestorów do uzyskania pozwolenia na budowę 
w oparciu o MPZP dla retail parków o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2. Obiekt o po-
wierzchni, np. 4000m2 może mieć 2200m2 zajętej przez fitness, kina, banki czy gastronomię 
i korytarze. Tym sposobem powierzchnia sprzedaży jest poniżej 2000m2. Czy takie pozwole-
nie na budowę można wtedy uzyskać w oparciu o WZ-tkę? Czy inwestor nie musi czekać na 
uchwalenie planu i nie musi partycypować w kosztach jego tworzenia. Czym dokładnie jest 
powierzchnia sprzedaży? Czy jest tożsama z powierzchnią ujawnianą w KW czy EGIB? I czy 
można ją zmienić w trakcie życia budynku?  

Adrian 
Hołub
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Lecturer, Author
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całkowicie odmienne od „powierzchni sprzedaży”, jako 
definicji opartej na polskim prawie. A od tej definicji za-
leży, czy inwestor ma uzyskać pozwolenie na budowę 
w oparciu o MPZP czy o WZ-tkę. Sprawa na początku 
wydaje się prosta. Jednak po wejściu w szczegół mamy 
absurdy i plątaninę przepisów. Jest to jednak istotna 
wiedza dla inwestorów, architektów, planistów, urbani-
stów, prawników i innych osób zaangażowanych w pro-
ces projektowania, budowy i zarządzania retail parkami 
i galeriami.

Nie płać za uchwalanie MPZP

Jeżeli powierzchnia  sprzedaży w obiekcie/obiektach 
handlowych tworzących całość jest większa niż 2000m², 
to pozwolenie na budowę musi się opierać o uchwalo-
ny MPZP. Jeśli planu nie ma, to gmina go uchwala na 
wniosek inwestora, który zwykle współfinansuje to 
przedsięwzięcie. Jeśli obiekt ma powierzchnię sprzeda-
ży poniżej 2000m² to pozwolenie na budowę uzysku-
je się w oparciu o WZ. Inwestorzy często chcą obejść 
przepisy i w momencie projektowania retail parku o po-
wierzchni, np. 4000m² w pozwoleniu na budowę okre-
ślają, że 2200m² będzie stanowiła powierzchnia fitness 
czy gastronomia. Tym sposobem zaniżają powierzchnię 
sprzedaży i omijają przepisy planistyczne dotyczące 
progowej wartości. Jednak, żeby żonglować sprawnie 
powierzchniami należy szczegółowo zapoznać się z za-
sadami liczenia powierzchni sprzedaży. 

Podstawa prawna

„Powierzchnia sprzedaży” została zdefiniowania w Usta-
wie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
z 6 lutego 2020 r. w artykule 2 pkt. 19 „powierzchni 
sprzedaży” − należy przez to rozumieć tę część ogólno-
dostępnej powierzchni obiektu handlowego stanowią-
cego całość techniczno-użytkową, przeznaczonego do 
sprzedaży detalicznej, w której odbywa się bezpośred-
nia sprzedaż towarów (bez wliczania do niej powierzch-
ni usług i gastronomii oraz powierzchni pomocniczej, 
do której zalicza się powierzchnie magazynów, biur, 
komunikacji, ekspozycji wystawowej itp.)”. Dodatkowo 
w Ustawie tej (art. 10 ust. 16 pkt 3a) jest informacja, 
że jeżeli na terenie gminy przewiduje się  obiekty han-
dlowe o powierzchni sprzedaży ponad 2000m², to już 
na etapie studium należy wskazać potencjalne miejsce, 
gdzie takie obiekty mogą zostać zrealizowane. I stąd 
była ta graniczna wartość powierzchni, której trzymał 
się Minister Zdrowia przy wdrażaniu restrykcji podczas 
pandemii. Art. 64 pkt 2 Ustawy „W przypadku plano-
wanej budowy obiektu handlowego wniosek o ustale-
nie warunków zabudowy powinien zawierać określenie 
powierzchni sprzedaży”. W takiej sytuacji, warto od-
świeżyć sobie zapisy WZ-tki i sprawdzić czy i jak były 

definiowane powierzchnie sprzedaży. Możliwe, że takie 
zestawienie tabelaryczne znajdziemy również w po-
zwoleniu na budowę.

Norma PN-ISO 9836:1997 

Jeżeli miałbym to przełożyć na język normy PN-ISO 
9836:1997, to „powierzchnia sprzedaży” stanowiłaby 
„powierzchnię użytkową” dla wybranych pomieszczeń. 
Oczywiście byłyby to wybrane pomieszczenia, w któ-
rych odbywa się bezpośrednia, detaliczna sprzedaż. 
Do powierzchni użytkowej nie wchodzą powierzchnie 
zajęte przez ściany, ścianki, przejścia drzwiowe, słupy, 
szachty, windy. Natomiast, te elementy budynku / lo-
kalu wchodzą do powierzchni najmu. Dlatego, zarządca 
licząc „powierzchnię sprzedaży” w budynku istnieją-
cym nie może posługiwać się danymi z rent-rolla, po-
nieważ znacznie zawyży powierzchnie sprzedaży. Do 
powierzchni najmu wchodzą wszystkie pomieszczenia 
wewnątrz sklepu, natomiast pomieszczenia dodatkowe 
(pomocnicze) wyłączamy z powierzchni sprzedaży. Do 
powierzchni użytkowej, jako definicji według normy nie 
wchodzą powierzchnie ruchu i powierzchnie usługowe 
(techniczne), które są również zdefiniowane w PN-ISO 
9836:1997. Dlatego powierzchnia użytkowa a najlepiej 
użytkowa podstawowa odzwierciedla definicję sprzeda-
ży z Ustawy.

Powierzchnia pomocnicza w Ustawie  

Zgodnie z definicją z Ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym do powierzchni sprzedaży 
nie wliczamy „powierzchni pomocniczej, do której za-
licza się powierzchnie magazynów, biur, komunikacji, 
ekspozycji wystawowej, itp.” Najważniejszą kwestią 
jest to, że mamy tu do czynienia z katalogiem otwar-
tym. Biorąc pod uwagę duży sklep odzieżowy, to oprócz 
wymienionych powierzchni pomocniczych w Ustawie, 
zaliczyłbym również: przebieralnie, kuchnie, łazienki, 
sanitariaty. Jeżeli mamy duży sklep spożywczy, to po-
mieszczeniami pomocniczymi będą również: piekarnia 
wewnętrzna, cukiernia wewnętrzna, pomieszczenia 
ochrony. Problem jest z powierzchnią komunikacji, po-
nieważ otwarta powierzchnia sklepu zawiera ciągi ko-
munikacyjne, którymi poruszają się klienci, są to ciągi 
absolutnie niewydzielone z przestrzeni. Czy należy je 
wydzielać z powierzchni sprzedaży? Moim zdaniem 
nie. Jeżeli jednak ktoś praktykuje odmiennie, to chciał-
bym poznać algorytm na wydzielenie szerokości takiej 
komunikacji. W praktyce to czysty absurd. Analizując 
wyłączoną w deficjencji Ustawy komunikację mogę się 
domyślać, że chodzi o korytarze na zapleczu, gdzie jest 
przykładowo dostawa towaru czy korytarze w części 
biurowej sklepu, a przede wszystkim korytarze między 
sklepami w galerii.   
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Powierzchnia pomocnicza w normie 

Powierzchnia pomocnicza (a dokładnie powierzchnia 
użytkowa podstawowa i pomocnicza) jest również zde-
finiowana w normie PN-ISO 9836:1997. W wydaniu 
normy z 2002 r. brzmi ona następująco: „Powierzchnia 
użytkowa pomocnicza – część powierzchni użytkowej 
przeznaczona do zaspokajania pomocniczych potrzeb 
wynikających z funkcji budynku lub jego wydzielonej 
części.” W innym fragmencie tej samej normy mamy 
informację, że do powierzchni pomocniczej na pewno 
trzeba zaliczyć powierzchnie balkonów, loggii i tarasów. 
Norma wymienia w lokalu użytkowym pomieszczenia 
pomocnicze, np. „pomieszczenie pomocnicze (…) lokalu 
użytkowego, służące do celów komunikacji wewnętrz-
nej, higieniczno-sanitarnych, przygotowania posiłków 
(…)”. W wydaniu z 1997 r. norma PN-ISO 9836:1997 
mówi, że odnośnie klasyfikacji powierzchni użytkowej 
i pomocniczej decyduje funkcja budynku i należy za-
poznać się wtedy z tablicą numer 1 i 2 z normy ISO 
6241:1984. I tu mamy absurd, bo tabele nie wyczerpują 
w żaden sposób katalogu pomieszczeń podstawowych 
i pomocniczych obecnych retail parków. 

Części ogólnodostępne i korytarze

Największym problemem przy wyliczaniu powierzchni 
sprzedaży jest część ogólnodostępna powierzchni, z na-
ciskiem na słowo „ogólnodostępna”. Przykład: na otwar-
tej powierzchni sklepu mamy kasy sklepowe, w któ-
rych przebywają tylko ekspedientki. Klient nie może 
tam wejść, więc nasuwa się pytanie czy ten fragment 
sklepu jest ogólnodostępną powierzchnią? Jeżeli nie, 
to nie możemy go wliczyć do „powierzchni sprzedaży”. 
Słowo „ogólnodostępny” pozostawia możliwość wielu 
interpretacji prawnych i będzie dotyczyło wielu takich 
przestrzeni w galeriach. Korytarze między sklepami nie 
wchodzą do powierzchni sprzedaży. Jest to powierzch-
nia dodatkowa (komunikacja) i tu nie ma żadnych wąt-
pliwości. Rozszerzyłbym to na klatki schodowe, windy 
i schody ruchome - generalnie wszystko to, co jest poza 
sklepem a służy wspólnej komunikacji klientów nie jest 
powierzchnią sprzedaży. 

Powierzchnia banku, fitness i kina

Czy bank to usługi czy sprzedaż produktów banko-
wych? Pytanie, co na to słownik języka polskiego, na 
który lubią powoływać się sędziowie w wyrokach 
NSA. W mojej opinii bank świadczy usługi, a więc tej 
powierzchni w całości nie wliczyłbym do powierzch-
ni sprzedaży. Fitness, to zdecydowanie powierzchnia 
usług, a więc należy ją wyłączyć z powierzchni sprze-
daży. Ale czy cały? Co z miejscami sprzedaży gadżetów 
do ćwiczeń, wody, czy zdrowych przekąsek? Często są 

to oddzielne bary ze zdrową żywnością, a więc sprzedaż 
towarów. Kino to podobna kwestia jak fitness. Część 
obszaru najmu kompleksu kinowego stanowi sklep 
z napojami, słodyczami i przekąskami. Traktowałbym to, 
jako powierzchnię sprzedaży (sklep). Pozostaje pytanie, 
jaką część korytarza (otwartej przestrzeni) przed długą 
ladą należy wydzielić jako „część” sklepu, gdzie mamy 
sprzedaż towarów. Może lepiej potraktować to, jako po-
wierzchnię dodatkową – komunikację, która jest wyłą-
czona z powierzchni sprzedaży. Jestem przekonany, że 
wyroki sądów wojewódzkich, o ile się pojawią w tych 
zagadnieniach będą odmienne. Na terenie kin są często 
wydzielone obszary kawiarni. Pamiętajmy, że kawiarnie 
są wyłączone z powierzchni sprzedaży wprost w defini-
cji Ustawy – powierzchnia gastronomii. Jednak kreatyw-
ność prawna w Polsce nie zna granic, więc domyślam 
się, że niektórzy podejmą próby podważenia, że kawiar-
nia to nie gastronomia.

Pomieszczenia niewynajęte 

To bardziej dotyczy funkcjonowania galerii aniżeli etapu 
projektowego. Ale poruszam temat, bo może w przy-
szłości ponownie zostaną wprowadzone restrykcje  

    Park Handlowy Piast w Piastowie, LCP Properties

odnoszące się do powierzchni sprzedaży. Czy pomiesz-
czenia niewynajęte w danej chwili powinny być wliczane 
do powierzchni sprzedaży? Według mnie nie, ponieważ 
zgodnie z definicją z Ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym musi ona być przeznaczona 
do sprzedaży i musi się na tej powierzchni odbywać 
sprzedaż. Te dwa kryteria muszą być spełnione łącznie. 
Przykład: na danej powierzchni był sklep odzieżowy, 
obecnie jest pustostan i nie wiemy jaki będzie przyszły 
najemca - fitness a może bank? A więc usługi. Może też 
nastąpić podzielenie dużej powierzchni na kilka mniej-
szych, gdzie na części będzie powierzchnia sprzedaży 
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a na części będą prowadzone usługi bez bezpośredniej 
sprzedaży towarów, a taka powierzchnia nie wejdzie do 
powierzchni sprzedaży.
 

Powierzchnia w KW i EGIB  

Przy powierzchni sprzedaży kompletnie nie należy jej 
porównywać z powierzchnią w KW, czy ewentualnie tą 
zawartą w wypisie z rejestru budynków. Wypis z reje-
stru budynków zawsze zawiera powierzchnię zabudo-
wy. W największym skrócie, jest to powierzchnia zajęta 
przez budynek w przyziemiu, czyli jest to powierzchnia 
liczona tylko na jednej kondygnacji (parter). Więcej na 
ten temat w innym artykule na blogu www.resources.
geodetic.co. Uwaga! Wypis z rejestru budynków nie za-
wiera (nie może zawierać) w ogóle powierzchni użytko-
wej jeżeli w budynku nie są wyodrębnione pojedyncze 
lokale. Mogą to być lokale niemieszkalne czyli biurowe 
lub handlowe lub magazynowe. Wpisana powierzch-
nia w KW również nie zawiera powierzchni sprzedaży. 
Analizując powierzchnie centrów handlowych często 
nie da się ustalić jakie powierzchnie są wpisane w KW. 
Rozbieżności powierzchni sięgają nawet 50% względem 
tego co jest w KW, a co jest w rzeczywistości (porów-
nując powierzchnie użytkowe i całkowite). Czasami po-
wierzchnia w KW odpowiada powierzchni użytkowej 
a czasami powierzchni całkowitej z pozwolenia na użyt-
kowanie. Powierzchni wewnątrz budynku bez wyodręb-
nionych lokali (bez zaświadczeń o samodzielności loka-
li) w EGIB-ie nie da się zamieścić, co również analizuję 
szczegółowo na blogu. Podam na przykładzie różnice 
w powierzchni między powierzchnią zabudowy z PN-I-
SO 9836:1997 a powierzchnią sprzedaży.

„Dla obiektu piętrowego o powierzchni zabudowy  
3 207 m2, jako powierzchnię sprzedaży podano „do  
2 000 m2”. – II OSK 2398/16 – Wyrok NSA. Jeżeli pow-
ierzchnia zabudowy ma 3207 m2, to dotyczy to tylko 
parteru. Załóżmy że piętro pierwsze ma tylko 1000m² 
to stosunek powierzchni sprzedaży do powierzchni ze-
wnętrznej każdej kondygnacji wynosi 50%. Wcale nie 
jest to dziwne, bo przecież z powierzchni sprzedaży 
odejmuje się całą komunikację, pomieszczenia tech-
niczne, magazyny, klatki, windy, usługi i gastronomię.  

Zespoły budynków w wyrokach sądów

Fragment definicji powierzchni sprzedaży z Ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym brzmi 
„część ogólnodostępnej powierzchni obiektu handlowe-
go stanowiącego całość techniczno-użytkową” należy 
traktować, jako cały jeden zespół budynków znajdują-
cych się na jednej lub kilku działkach, które stanowią 
całość użytkową, organizacyjną, mają wspólne/powią-

zane media, jedne warunki przyłączeniowe dla całości, 
wspólną komunikację, jedną stację trafo, itp. Wtedy 
powierzchnię sprzedaży rozpatrujemy, jako sumę po-
wierzchni sprzedaży dla wszystkich budynków razem. 
Poniżej cytaty z wyroku Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Poznaniu z dnia 14 sierpnia 2019 r., II SA/
Po 88/19. „(…) planowana jest budowa kompleksu (cen-
trum handlowego) składającego się z dwóch obiektów 
wolnostojących, przy czym jeden będzie zawierał trzy 
budynki wydzielone ścianami oddzielenia pożarowego, 
o powierzchni sprzedaży wynoszącej 4022 m 2, zaś dru-
gi budynek ma stanowić odrębny obiekt sklasyfikowany 
jako administracyjno-garażowy”. Drugi fragment wyroku 
to: „Z treści art. 2 pkt 19 u.p.z.p. wynika przy tym, że 
„obiekt handlowy” dla potrzeb ustalania „powierzchni 
sprzedaży” rozumiany jest przez ustawodawcę nie jako 
budynek, lecz jako całość techniczno-użytkowa, prze-
znaczona do sprzedaży detalicznej. Tymczasem obiekt 
handlowy o powierzchni sprzedaży przekraczającej 
2000 m² może być realizowany wyłączenie na podsta-
wie regulacji miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.” Oznacza to, że „obiektem handlowym” 
nie musi być jeden budynek, lecz może go tworzyć 
wiele budynków czy innych obiektów budowlanych 
wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o ile będą one 
stanowić całość techniczno–użytkową. Z kolei o cało-
ści techniczno – użytkowej można mówić wówczas, gdy 
jej elementy są ze sobą powiązane konstrukcyjnie bądź 
funkcjonalnie w takim stopniu, że brak jednego z nich 
uniemożliwia funkcjonowanie pozostałych zgodnie 
z ich podstawowym przeznaczeniem. WSA wskazał, że 
wniosek o wydanie decyzji dotyczył dwóch budynków 
handlowo - usługowych (a także obiektu małej gastro-
nomii), wraz z niezbędną, wspólną dla wszystkich bu-
dynków, infrastrukturą: parkingami i zjazdami, pylonem 
reklamowym, stacją transformatorową, podziemnym 
zbiornikiem p.poż., oświetleniem terenu, instalacjami 
podziemnymi (woda, kanalizacja deszczowa i sanitarna), 
przyłączem elektrycznym i wiatą na wózki sklepowe, re-
alizowanych na jednej działce. Z projektu koncepcyjne-
go wynika, że funkcjonowanie tych budynków będzie się 
opierało nie tylko na wspólnych urządzeniach infrastruk-
tury (bez których żadne z nich nie może samodzielnie 
funkcjonować), ale również będzie to funkcjonowanie 
ściśle ze sobą związane gospodarczo. W jednym z nich 
będzie odbywać się sprzedaż detaliczna, a w drugim bę-
dzie znajdować się jego zaplecze, bez którego sprzedaż 
nie mogłaby się należycie odbywać. Pozwala to uznać, 
że objęta wnioskiem budowa dwóch budynków usługo-
wo – handlowych o mniejszych powierzchniach sprze-
daży niż 2000 m² faktycznie stanowi całość techniczno 
– użytkową, a więc „obiekt handlowy” w rozumieniu art. 
2 pkt 19 u.p.z.p. Powyższe oznacza, że przy ustalaniu 
jego „powierzchni sprzedaży” należało uwzględniać po-
wierzchnie obu tych budynków.
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Konsultuj na etapie projektowym

To pokazuje jak dużą uwagę powinni przykładać ar-
chitekci projektujący budynki. Znajomość definicji, ich 
odpowiednie zastosowanie, lokalizacja poszczególnych 
elementów technicznych, lokali czy nawet ścian prze-
kłada się na różne aspekty w trakcie życia budynków. 
A projekty z pozwolenia na budowę mamy szansę zre-
alizować raz i nie da się ich poprawiać po latach funk-
cjonowania budynku. Dlatego tak ważne jest solidne 
przygotowanie na etapie projektowym. Zbyt rzadko 
niestety w tym momencie inwestorzy konsultują projek-
ty z innymi ekspertami (urbaniści, planiści, geodeci, geo-
lodzy, geotechnicy, specjaliści od spraw wodno-praw-
nych, itd.). Czasami kilkugodzinna konsultacja przekłada 
się na korzyści finansowe w kolejnych latach inwestycji. 
Dodam, że często analizy chłonności pokazują piękne 
parametry, których potem po uzyskaniu bardziej szcze-
gółowych analiz branżowych nie da się zrealizować. I tu 
wracam do często powtarzanej konkluzji, że odpowie-
dzialność i konsekwencje podejmowanych decyzji zale-
żą od inwestora i ekspertów, którymi się otacza. 

Rozbudowa a zmiana powierzchni 

W przypadku rozbudowy centrum handlowego bardzo 
ciężko jest zmienić powierzchnie w KW, co przerabia-
łem kilkukrotnie. Najpierw należy zmienić powierzchnie 
w ewidencji gruntów i budynków i dopiero ten doku-
ment stanowi podstawę wpisu / aktualizacji powierzch-
ni w KW. Wpisanie nowej aktualnej po rozbudowie 
powierzchni w EGIB nie jest możliwe poprzez wpisa-
nie powierzchni użytkowej całego budynku z pomiaru. 
Można to zrobić tylko na podstawie pozwoleń na budo-
wę, gdzie zsumujemy powierzchnię użytkową lub całko-
witą budynku i taką powierzchnię podamy w uwagach 
pod wypisem z rejestru budynków.

Krzywdzące przepisy

Przepisy obligujące do uzyskiwania pozwolenia na bu-
dowę w oparciu o plan miejscowy są krzywdzące dla 
inwestorów obiektów handlowych. Są to często inwe-
stycje w mniejszych miastach, które nie mają planów.  
Ma je ok 30% powierzchni kraju. Dlaczego duże in-
westycje biurowe w największych polskich miastach 
w znacznej przewadze są realizowane w oparciu o wa-
runki zabudowy? Często całe piętra w takich biurow-
cach stanowią powierzchnię sprzedaży. Często jest to 
widoczne już na etapie projektu, bo taki stan rzeczy 
wymusza rynek. I znam niejeden przypadek, gdzie ta 
powierzchnia sprzedaży przekracza wspomniany próg 
2000m2. Dlaczego zatem inwestorzy galerii mają go-
rzej? Co powinno się zmienić? Najlepszym rozwiąza-
niem byłoby korzystanie z już powszechnie stosowa-
nych i dobrze sprecyzowanych definicji powierzchni. 

Tworzenie kolejnych definicji spowoduje kolejny chaos, 
który i tak przysparza wielu problemów różnym stro-
nom procesu inwestycyjnego. Najprostszym rozwiąza-
niem byłoby odwoływanie się do powierzchni całkowi-
tej zdefiniowanej w normie PN-ISO 9836:1997. Jest to 
w dużym skrócie powierzchnia liczona po zewnętrznym 
obrysie ścian zewnętrznych budynku na każdej kondy-
gnacji. Proszę zauważyć, że przy takim założeniu dla 
retail parku powierzchnia całkowita byłaby tożsama 
z powierzchnią zabudowy („proste” budynki parterowe). 
Bez niepotrzebnych komplikacji i rozważań porusza-
nych w tym artykule, byłaby ona zawsze tożsama z tą 
z wypisu z rejestru budynków. Prostota jest najlepsza. 

      Park Handlowy w Straszynie, LCP Properties

Odniesienie się przez ustawodawcę do pojęcia „powi-
erzchnia sprzedaży” jako wyznacznika, wedle którego 
poszczególne obiekty mogły prowadzić działalność  
w okresie Covidu bądź były objęte restrykcjami, w is-
tocie wprowadziło niepewność po stronie właścicie-
li, zarządców, ale także najemców obiektów komer-
cyjnych - mówi Dorota Szerafin, Head of Property 
Management w LCP Properties. Wynikało to głównie  
z faktu, że powierzchnia sprzedaży była do tej pory 
traktowana w sposób drugorzędny, nie funkcjonowała 
aktywnie w świadomości środowiska, ustępując przede 
wszystkim powierzchni najmu, która jest bardziej mi-
arodajna, zwłaszcza, jeśli chodzi o wzajemne zobow-
iązania stron. Powierzchnia sprzedaży funkcjonowała 
bardziej w planistyce, jako kryterium przy pozwoleni-
ach na budowę i użytkowanie.

Wprowadzone z dnia na dzień przepisy o ograniczeni-
ach, wymusiły na właścicielach i zarządcach koniec-
zność szybkiej weryfikacji statusu danego obiektu  
i poinformowania o niej najemców obiektów, którzy na 
tej podstawie również musieli dostosować się do bez-
precedensowej sytuacji. 
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 Podstawą do potwierdzenia powierzchni sprzedaży 

jest definicja wskazana w Ustawie o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 2 pkt 
19 u.p.z.p. - przez “powierzchnię sprzedaży” - należy 
rozumieć tę część ogólnodostępnej powierzchni obiek-
tu handlowego stanowiącego całość techniczno-użyt-
kową, przeznaczonego do sprzedaży detalicznej,  
w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż towarów 
(bez wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii 
oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza się 
powierzchnie magazynów, biur, komunikacji, ekspozy-
cji wystawowej itp.). 

Ustalając kwalifikację dla poszczególnych obiektów 
w naszym portfelu, w głównej mierze opieraliśmy się 
na dokumentach formalnych takich jak pozwolenia na 
budowę, pozwolenia na użytkowanie, sprawdzaliśmy 
dokumentację techniczną, badaliśmy orzecznictwo  
i przepisy pomocnicze. W przypadkach dyskusyjnych 
odnosiliśmy się ̨ także do due diligence technicznego  
i prawnego, które każdorazowo przeprowadzane są 
przy okazji nabywania nowych nieruchomości. Zdefin-
iowane tak budynki posiadały i posiadają oddzielnie po-
zwolenia na użytkowanie, oddzielne przyłącza i mogą 
funkcjonować samodzielnie. W orzecznictwie WSA  
w Olsztynie Sąd stanął na stanowisku, że korzysta-
nie z tej samej drogi dojazdowej, przeciwpożarowej, 
korzystanie z parkingów nie stanowi podstawy do su-
mowania powierzchni sprzedaży, jeśli konstrukcyjnie 
budynki stanowią odrębną nieruchomość budynkową 
(sygn. II SA/OI 879/17, wsparte wyrokiem NSA sygn. 
II OSK 2398/16 i TK sygn. P 33/09). W związku z tym, 
że większa część naszego portfela to nieruchomości 
poniżej 2000m2 powierzchni sprzedaży nie mieliśmy 
istotnych problemów ze wskazaniem obiektów hand-
lowych, w których obowiązywał zakaz prowadzenia 
działalności.

Od kilku lat na rynku utrzymuje się też trend budowy 
niewielkich obiektów handlowych - poniżej 2000m² 
powierzchni sprzedaży. Szczególnie dotyczy to mnie-
jszych miejscowości. Takie projekty chętnie kupujemy, 
ponieważ uważamy, że ten format ma długofalowy po-
tencjał inwestycyjny, gdyż służy zaspokojeniu podst-
awowych potrzeb klientów niezależnie od koniunktury 
rynkowej. Tworzymy w nich nowoczesną powierzchnię 
handlową ze znanymi markami tak, aby spełnić ocze-
kiwania i dostosować się do bieżących potrzeb kon-
sumentów - mówi Dorota Szerafin, Head of Property 
Management w LCP Properties.

LCP Properties Sp. z o.o., oddział Grupy London & Cam-
bridge Properties Ltd (LCP) inwestuje w Polsce od 2005 roku  
i pozostaje jednym z najbardziej stabilnych inwestorów se-
ktora nieruchomości komercyjnych. Inwestuje w nieruch-
omości komercyjne: wolnostojące obiekty handlowe, 
obiekty magazynowo-produkcyjne oraz nieruchomości 
biurowe. www.lcp.pl
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Złote czasy 
magazynów

Trendy najmu powierzchni magazynowych

Pandemia i wprowadzone restrykcje na rynku nieruchomości najmocniej dotknęły gale-
rie handlowe. Niektóre sieci sklepów zapowiedziały drastyczne zmniejszanie powierzchni 
sprzedażowych i ukierunkowują strategie sprzedażowe na e-commerce. Jest to wypadko-
wa problemów stosunku najmu w galeriach oraz zmian w trendach zakupowych konsumen-
tów. Choć bezpośrednio nie dotyczy to rynku magazynowego, to niewątpliwie przekłada się 
na jego ogromną szansę. Jak ze zmieniających się trendów zakupowych, działania łańcu-
cha dostaw korzysta deweloper magazynowy 7R? Według jakich standardów wynajmuje 
powierzchnie i jak liczy współczynniki powierzchni wspólnych? Z Maciejem Krawieckim 
rozmawia Adrian Hołub.

Adrian 
Hołub
 
CRE Advisor, Investor, 
GEODETIC Board Member, 
Lecturer, Author

Maciej 
Krawiecki 
 
Head of Leasing w 7R
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Rozwój w trudnych czasach  

AH: Duże sieci sklepowe, które były nastawione na 
bezpośrednią sprzedaż w galeriach handlowych zapo-
wiadają znaczące zmniejszanie powierzchni sprzedaży 
i przenoszenie jej do Internetu. Co w związku z tym 
dzieje się na rynku magazynów? Czy prognozujecie 
utrzymanie trendu zakupów w sieci i tym samym złote 
czasy dla Waszego sektora?   

MK: Pierwsze dwa miesiące od ogłoszenia stanu pan-
demii w Polsce były czasem dużej niepewności dla firm 
produkcyjnych i dystrybucyjnych, ale także dla konsu-
mentów, którzy z punktu widzenia rynku napędzają cały 
łańcuch dostaw. Wiele osób odczuwało lęk przed utratą 
pracy, przez co zaczęli planować zakupy bardziej skru-
pulatnie, koncentrując się na dobrach pierwszej potrze-
by. Na rynku magazynowym wyczuwalne były analo-
giczne emocje związane z niepewnością, a w rezultacie 
powściągliwość w planowaniu najmu. Od początku maja 
2020 r. obserwujemy ożywienie i otrzymujemy wiele 
zapytań w sprawie nowej powierzchni magazynowej. 

Mogę śmiało powiedzieć, że wszystko wróciło do nor-
my a nawet przerosło nasze oczekiwania. Na tle całe-
go rynku nieruchomości komercyjnych, jesteśmy bran-
żą, która najmniej ucierpiała z powodu koronakryzysu, 
a wymuszony pandemią gwałtowny wzrost transakcji 
e-commerce to dla nas dobry prognostyk. W ostatnim 
czasie mocno zmieniły się nawyki konsumenckie. Wie-
le osób po raz pierwszy zrobiło zakupy przez Internet 
i przekonując się, jakie to proste i wygodne, na pewno 
zostanie w sieci. Po wstępnych rozmowach z klientami 
możemy prognozować, że branża retail zacznie ograni-
czać swoje powierzchnie handlowe, raczej postawią na 
niewielkie showroomy, a większość sprzedaży będzie 
się opierać na e-commerce. Czyli zyskają magazyny, 
których struktura też się zmieni. Więcej obiektów bę-
dziemy budować pod projekty e-commerce, a co za tym 
idzie, mocniej wejdziemy w projekty wysoko specjali-
styczne, zautomatyzowane, zrobotyzowane, wyposażo-
ne w antresole i przenośniki.

>>

Fot. 7R Park Łódź West l
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Najemca produkcyjny

AH: Co z najemcami produkcyjnymi w budynkach 
magazynowych? Słyszeliśmy o znaczących spadkach 
produkcji samochodów, mebli, itp. Jakie znaczenie dla 
dewelopera magazynowego ma zmiana na rynku w tym 
zakresie najmu? 

MK: Trzy gałęzie, które ucierpiały najbardziej i mają ter-
az największe trudności to rzeczywiście branże retail, 
automotive i meblarska. Większość firm wznowiła, lub 
wznawia, już produkcję, bo popyt na ich produkty nie 
zmalał. Firmy produkcyjne to ok. 15% naszego portfo-
lio najemców. Często słyszymy od nich, że zatrzymanie 
fabryk podczas lockdown’u zniweluje przestoje, które 
miały zwyczajowo miejsce w sierpniu, wrześniu. W III 
i IV kwartale firmy odrobią w znacznym stopniu straty 
i w skali roku spadek produkcji wyniesie ok. 10%. Poka-
zuje to, że sytuacja branży produkcyjnej nie wpłynęła 
na zawarte z nami umowy najmu. 

Najem powierzchni magazynowych

AH: Skoro rozmawiamy o stosunku najmu to nie mogę 
nie spytać szefa działu najmu o  standardy wynajmu 
powierzchni magazynowych 7R. Wejdźmy w szcze-
gół, który jak pokazuje moja praktyka przekłada się na 
wymierne korzyści lub straty dla wynajmujących. Jaką 
metodą liczycie powierzchnie do celów najmu - według 
normy BOMA Industrial czy normy PN-ISO 9836-1997 
z modyfikacjami/odstępstwami? I pytanie, które znaczą-
co dzieli rynek najmu magazynów. Jaką praktykę przyj-
mujecie w kalkulacji powierzchni biurowych w magazy-
nach – liczycie jak biura czy jak magazyny?  

MK: 90% deweloperów z naszej branży w Polsce wy-
najmuje powierzchnie magazynowe po obrysie ścian 
zewnętrznych, a to jaką normę wpisują w umowach 
i jakie stosują modyfikacje to już sprawa drugorzędna. 
My powierzchnie najmu liczymy według normy PN-ISO 
9836-1997, zgodnie z punktem 5.1.3.2. Jest to pomiar 
wykonywany po zewnętrznym obrysie ścian zewnętrz-
nych budynku. Biura mierzymy tą samą metodą. Jeśli 
w danym budynku mamy więcej niż jednego najemcę 
oraz różne strefy, to pomiar przebiega w połowie ścian 
działowych miedzy najemcami. 

AH: W pomierzonych przez nas dotychczas magazy-
nach 100% zamówień zlecanych jest dwiema normami 
- PN-ISO 9836-1997 z modyfikacjami i BOMA Indu-
strial. Zgadzam się co do faktu, że inwestorzy magazy-
nowi wynajmują powierzchnie po obrysie zewnętrznym 
ścian zewnętrznych, ale przy zastosowaniu dwóch róż-
nych standardów pomiaru. Przy odpowiednich zapisach 
i modyfikacjach normy PN-ISO 9836-1997 otrzymamy 

takie same powierzchnie jak daje norma BOMA Indu-
strial. Dodam, że punkt 5.1.3.2. normy PN-ISO 9836-
1997, o którym Pan wspomina dotyczy powierzchni 
całkowitej. W stosunku najmu można stosować do-
wolne zasady pomiaru powierzchni, ale powinny być 
one jasno opisane. O ile w przypadku normy BOMA 
jest to prostsze, to przy zastosowaniu normy PN-ISO 
9836-1997 diabeł będzie tkwił w innych szczegółach. 
Mam tu na myśli: pomiar w osi ściany między najemca-
mi, włączanie powierzchni antresoli liczonych po obry-
sie ścian zewnętrznych czy wliczanie współczynników 
powierzchni wspólnych. Liczenie antresoli i schodów 
do nich prowadzących lepiej wypada przy zastoso-
waniu normy BOMA. Mierzenie powierzchni pomię-
dzy najemcami po osi ścian jest modyfikacją normy  
PN-ISO 9836-1997. Nie pozwala ona mierzyć w osi 
ściany a po raz pierwszy zasady pomiaru w osi ścian do-
puszcza i opisuje norma PN-ISO 9836:2015-12 (z grud-
nia 2015 roku), która w ogóle nie jest wykorzystywana 
na rynku. Norma ta również nie mówi nic o współczyn-
nikach powierzchni wspólnych - są one zaczerpnięte 
z normy BOMA. Dlatego wynajmujący magazyny zgod-
nie z normą PN-ISO 9836-1997 powinni przyłożyć 
szczególną uwagę do zapisów w umowach najmu i na 
rzutach graficznych. Transparentność przed najemcą to 
rzecz priorytetowa w stosunku najmu, a jasno opisane 
zasady liczenia powierzchni ją umożliwiają. W przeciw-
nym wypadku najemca ma prawo żądać zwrotu opłat 
za naliczone powierzchnie wspólne. Byłem świadkiem 
takich sytuacji, gdzie wynajmujący zwracali po kilkaset 
tysięcy złotych za niesłusznie naliczone powierzchnie. 
Niesłusznie z tego względu, że nie było to odnotowane 
w umowie, jako modyfikacja przyjętego standardu.
 

Antresole w magazynach

AH: Załóżmy, że najemca na własny koszt organizuje 
antresolę - dodatkową powierzchnię biurową w ma-
gazynie. Czy w takich sytuacjach należy Pana zdaniem 
zwiększać powierzchnię najmu? I co w przypadku, gdy 
wynajmujecie nowemu najemcy magazyn z wybudowa-
ną już wewnętrzną antresolą przerobioną na część biu-
rową. Czy stosujecie tę samą stawkę za „powierzchnię 
biurową” czy jak za powierzchnie magazynowe?

MK: Temat budowy wielopoziomowej antresoli nie jest 
łatwym zagadnieniem. W polskim prawie, według in-
terpretacji Państwowej Straży Pożarnej, nie dopuszcza 
się budowania antresol. Przepisy PPOŻ nie akceptują 
bowiem poziomych stref oddzielenia pożarowego. Era 
biur na antresolach skończyła się dwa lata temu. Oczy-
wiście w starych magazynach, gdzie te antresole już są 
to nikt ich nie likwiduje. W naszej ofercie gwarantujemy 
biura w specjalnie przygotowanych na ten cel pomiesz-
czeniach, przylegających do budynku jako zewnętrzna 
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kostka biurowa, co sprawia, że są one bardziej repre-
zentacyjne. Ewentualnie organizujemy je wewnątrz hali, 
jeżeli klient potrzebuje wyłącznie zapleczy socjalnych. 
Jeśli mówimy o budowie antresol stalowych wewnątrz 
wynajętej powierzchni we własnym zakresie przez na-
jemcę, to klient płaci tylko za powierzchnię posadzki. 
Jeśli na powierzchni każdej kondygnacji będzie przeby-
wać do 10 osób, to wtedy traktujemy tę powierzchnię 
nie jako zwyczajową antresolę, a jako infrastrukturę 
techniczną budynku. Wówczas zabezpieczyć ją nale-
ży w instalacje tryskaczową, oświetlenie ewakuacyjne 
i hydranty. Natomiast, gdy mówimy o grupie ponad 10 
osób, antresola powinna być betonowa lub z odpo-
wiednim wskaźnikiem R, co jest trudne do wykonania, 
a przede wszystkim bardzo kosztowne. Możliwe jest 
jednak wystąpienie do Ministerstwa Rozwoju w spra-
wie odstępstwa od warunków technicznych lub do 
Wojewódzkiej Straży Pożarnej o ekspertyzę. Wszystko 
zależy od momentu, w którym stawiana jest infrastruk-
tura – podczas budowy czy po uzyskaniu pozwolenia na 
użytkowanie danego obiektu. W przypadku usprawnień 
i zabezpieczeń dla takiej kondygnacji to niezbędne są 
takie rozwiązania, jak zewnętrzne klatki schodowe, kon-
strukcja podestów z odpowiedniej płyty (niekapliwość), 
systemy DSO i wiele innych. 

Współczynnik wspólny budynkowy
 
AH: Jakie praktyki stosujecie przy rozliczaniu powierzch-
ni wspólnych budynkowych (współczynnik budynko-
wy)? Dodajcie do powierzchni najmu do wyłącznego 
korzystania powierzchnie wspólne?  

MK: Tak, powierzchnie wspólne stanowią część po-
wierzchni całkowitej najemcy. W naszej firmie faktor 
dodany to partycypacja w metrażu pomieszczeń tech-
nicznych tj. SN i NN, które wynoszą średnio ok. 60 m² 
na budynek, a udział najemcy wyliczany jest procen-
towo zgodnie z zajmowaną przez niego powierzchnią 
w stosunku do powierzchni najmu danego budynku. 
W przypadku wynajmowania powierzchni według nor-
my PN-ISO 9836-1997, zgodnie z punktem 5.1.3.2. 
(pomiar wykonywany po zewnętrznym obrysie ścian 
zewnętrznych budynku) odnotowujemy w umowach 
najmu dodatkowo informację o sposobie wyliczania 
współczynników.

Small Business Unit

AH: Co Pan sądzi o modułowym wynajmie magazynów, 
tzw. Small Business Unit.  Praktykujecie wynajem mo-
dułowy dla łatwiejszego wynajmu? Mam na myśli ela-
styczne powierzchnie ograniczone siatką słupów (np. 
moduły 200-400mkw). Wynajem dynamiczny w okre-
sie tygodni.

MK: To nie jest nasz kierunek rozwoju i nie zamierzamy 
wprowadzać tego typu najmu dynamicznego. Bardziej 
sprawdzi się w obiektach starszych, klasy B. Naszą od-
powiedzią na zapotrzebowanie na magazyny typu SBU 
jest linia 7R City Flex Last Mile Logistics. W obiektach 
7R utrzymujemy najwyższe standardy powierzchni, 
bezpieczeństwa, kontrolę temperatury, itd. W związku 
z tym ściany muszą być pełnej wysokości, a każdy na-
jemca zachowuje 100% niezależności względem innych 
firm działających na terenie budynku. Trudno mi sobie 
wyobrazić, aby w obiekcie klasy A jeden klient był zależ-
ny od drugiego pod kątem dostępu do bram, docków 
czy ogrzewania. W długim terminie to się zupełnie nie 
sprawdzi. 

    Fot. 7R City Flex Łódź l

Zmiany najemców

AH: Czy w kompleksie magazynów prowadzicie rent-roll 
na wzór typowych biurowców? Jeżeli tak, to co sprawia 
Wam największe trudności w jego prowadzeniu? Co za-
zwyczaj podlega aktualizacji przy zmianie najemcy? Czy 
za wszystkie dane w rent-roll w danym kompleksie ma-
gazynów odpowiada jedna osoba?

MK: Tak, prowadzimy rent-roll, za który odpowiada nasz 
dział Asset & Property Management. Każdy projekt 
traktowany jest indywidualnie, więc nie identyfikuje-
my żadnych trudności w kontrolowaniu sytuacji faktur, 
płatności czy bieżącego zarządzania. Obecnie rozważa-
my wdrożenie indywidualnego systemu zarządzania po-
wierzchniami najmu, bo obecne na rynku narzędzia nie 
wystarczają naszym oczekiwaniom.
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Kontrole podatkowe

AH: Przy zmianach aranżacji najemców, na podstawie 
jakiego opracowania przyjmujecie dane do celów wy-
liczenia podatku od nieruchomości? Pytam, bo wielu 
właścicieli budynków popełnia ten błąd, że do deklara-
cji podatkowych podaje powierzchnie z projektów bu-
dowlanych lub sumę powierzchni najmu. Powierzchnie 
najmu liczone są po zewnętrznej płaszczyźnie ściany 
zewnętrznej drastycznie zawyżają powierzchnie do po-
datku. I zapytam, czy w ogóle na jakimkolwiek swoim 
obiekcie mieliście kontrole do podatku od nieruchomo-
ści, podatku od budowli?  

MK: Zawsze występujemy o aktualne dokumenty i po-
miary przy zmianie najemcy. Podajemy w tym celu po-
wierzchnię użytkową wyliczaną według zasad opisa-
nych wcześniej. Nie przypominam sobie, abyśmy mieli 
kontrolę podatku.

Magazyny miejskie

AH: W najmie magazynów złote czasy. Zmiany oblicza 
galerii handlowych, zmiany konsumenckie oraz przekie-
rowywanie strategii sprzedażowych dużych sieci skle-
powych stanowią ogromną szansę dla rynku magazy-
nów. Czy Pana zdaniem realne jest zbliżenie lokalizacji 
magazynów do miast i galerii lub wejście funkcji maga-
zynowych do galerii? 

MK: Raczej retail przeniesie się do magazynów. Roz-
wój e-commerce spowoduje, że powierzchnia retailo-
wa zacznie się zmniejszać, a na znaczeniu zyska logi-
styka ostatniej mili i czas dostawy towarów do klienta 
docelowego. Ten trend jest widoczny już od kilku lat, 
stąd nasza odpowiedź na rosnący popyt na magazyny 
miejskie, czyli te zlokalizowane do 30 minut jazdy od 
centrum miasta, o mniejszych, elastycznych powierzch-
niach. Od 2018 r. rozwijamy sieć 7R City Flex Last Mile 
Logistics, właśnie ze względu na zmiany łańcucha do-
staw, konieczności szybkich przesyłek i składowania to-
waru jak najbliżej klienta. Małe, miejskie moduły będą 
głównym trendem pod kątem przenoszenia się retailu 
do magazynów wraz z showroomami i outletami. Nato-
miast w Europie Zachodniej, gdzie brakuje gruntów pod 
inwestycje magazynowe w obrębie miast, obserwujemy 
projekty typu brownfield. Tam faktycznie, coraz częściej 
przekształca się obiekty handlowe, biurowe, czy nawet 
grunty zakupione wcześniej pod projekty mieszkanio-
we, w magazyny miejskie. W Polsce to na razie rzadki 
trend. W 7R mamy już pewne doświadczenia w rekul-
tywacji gruntów poprzemysłowych. Przykładem mogą 
być tereny dawnej kopalni piasku w Sosnowcu, gdzie 
powstaje inwestycja 7R Park Sosnowiec, czy nieczynnej 
wytwórni mas bitumicznych w Konstantynowie Łódz-
kim, zaadaptowane pod 7R Park Łódź West I.
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Zaniedbania 

analiz due diligence
Co sprawdzić przed zakupem nieruchomości?

Analiza due diligence jest jedną z najbardziej kompleksowych metod analitycznych stoso-
wanych przy zakupie nieruchomości. Pozwala na przekrojową ocenę stanu obecnego i per-
spektyw rozwoju nabywanej nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej. Wielokrot-
nie widywałem operaty due diligence, z których nic nie wynikało dla inwestora. Widywałem 
też takie, które zawierały wprowadzające w błąd informacje na niekorzyść planowanej 
inwestycji. Co więcej, płacono za nie dziesiątki lub setki tysięcy złotych. Błędny jest też 
powszechny stereotyp, że analizy due diligence dotyczą głównie stanu prawnego nierucho-
mości. Do rzetelnych analiz due diligence potrzebny jest nie tylko prawnik, ale szereg spe-
cjalistów z różnymi uprawnieniami, z kompleksowym podejściem do kwestii formalnych, 
technicznych i inżynieryjnych. Dlatego przytoczymy najbardziej powszechne zaniedbania 
analiz due diligence ze znacznie dłuższej check listy obowiązkowych do sprawdzenia ele-
mentów. Artykuł komentują Marcin Bronkowski oraz Stephane Duretz z Castorama Polska 
(Kingfisher Group).

Adrian 
Hołub
 
CRE Advisor, Investor, 
GEODETIC Board Member, 
Lecturer, Author

Marcin  
Bronkowski
 
Expansion Manager  
w Castorama Polska  
(Kingfisher Group)

Stephane 
Duretz
 
Development & Property 
Director w Castorama 
Polska (Kingfisher Group)



Ryzykowne analizy chłonności

Analiza chłonności to istotny dokument, na postawie 
którego inwestor kupuje działkę w oparciu o WZ. Czę-
sto wykonuje się wstępne analizy chłonności dla kilku 
nieruchomości i dopiero potem pada decyzja o wyborze 
jednej z nich. Dla tej jednej przeprowadza się szczegó-
łowo analizę chłonności. Ale jaki jest właściwie zakres 
takiej analizy? Inwestorzy często skupiają się na pokaza-
nych w analizie parametrach, które pokazują ile można 
„wycisnąć” z działki, jednak finalnie niektórych indeksów 
nie da się zastosować. Jak to możliwe? Co nam po ana-
lizie zacieniania i nasłoneczniania wykonanej zgodnie  
z mapą zasadniczą dla sąsiedniego budynku trzy-
kondygnacyjnego, gdy faktycznie w terenie są cztery 
kondygnacje i obiekt będzie zacieniał nasz budynek?  
Co nam po parametrze powierzchni zabudowy, jeśli oka-
że się, że granica działki jest wsunięta do środka o 0,5 m?  
Co nam po dwukondygnacyjnym garażu podziemnym, 
gdy badania geologiczne wykażą wysoki poziom wód 
gruntowych i koszt prac ziemnych zaważy na opłacal-
ności inwestycji? Co, jeśli wtedy trzeba będzie zrezy-
gnować z jednej kondygnacji garażu i zmniejszyć po-
wierzchnię użytkową, by spełnić wskaźnik minimalnej 
liczby miejsc postojowych? Weryfikacja granic działki  
w terenie musi być poprzedzona zakupem materiałów  
/ dokumentów w urzędach, a następnie ich analizą.  
Badaniu podlegają również archiwalne materiały wyj-
ściowe na podstawie, których powstały obecne wpisy 
czy aktualne położenie granicy działki. Wiele uwagi wy-
magają działania, takie jak badania geologiczne czy geo-
techniczne. Błędy, którymi obarczone są analizy chłon-
ności, wynikają bezpośrednio z aspektów poruszonych 
w dalszej części artykułu. Działa to wszystko jak koła 
zamachowe – nieaktualne granice, nieaktualna infra-
struktura, niewłaściwe powierzchnie, linie wpływające 
na parametry zabudowy, nieaktualne wysokości bu-
dynków czy niewiedza na temat kosztów wycinki drze-
wostanu. Inwestorzy często ryzykują robiąc pobieżne 
analizy. Czasami to ryzyko się opłaca, ale często zamiast 

oszczędności, generowane są straty, ponieważ nie da 
się wybudować budynku zgodnie z założeniami. Rów-
nie często traci się zyski, gdy nie zna się trików, dzięki 
którym możliwa jest realizacja większej, bardziej docho-
dowej inwestycji. Szerzej na temat analiz chłonności  
w artykule „Analiza chłonności działki. Czy pokazuje 
wiarygodne parametry?” – mówi Adrian Hołub. 

Parametry zabudowy

Parametry zabudowy określone w analizie chłonności 
mogą różnie wpływać na inwestycję w zależności od 
funkcji budynku – mówi Marcin Bronkowski, Expan-
sion Manager w Castorama Polska (Kingfisher Group). 
Nie tylko powierzchnia biologicznie czynna, czy po-
wierzchnia zabudowy definiują najważniejsze parame-
try obiektu. Oczywiście dochodzą do tego parametry 
w zakresie licznych zapisów wpływających na docelową 
przydatność terenu do inwestycji. W przypadku inwe-
stycji realizowanych przez Castoramę, teren dyskwali-
fikuje często intensywność zabudowy, która nakazuje 
budowę większej liczby kondygnacji. Inwestycja staje 
się w takim wypadku nie do skomercjalizowania lub jest 
zbyt kosztowna w realizacji. Bardzo ważne jest określe-
nie minimalnej liczby miejsc parkingowych, które mogą 
skutecznie obniżyć możliwości zabudowy kubaturowej. 
Jako operator dbamy o wygodę naszych klientów po-
przez zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc parkin-
gowych, niemniej spotykamy się z sytuacjami, gdzie 
wskaźniki nie są dostosowane do realnych inwestycji, 
przez co tereny pozostają niezagospodarowane przez 
dłuższy okres – dodaje Marcin Bronkowski.

Nie bez znaczenia jest również usytuowanie miejsc 
parkingowych, które powinny być umieszczone jak 
najdogodniej dla klientów – mówi Stephane Duretz,  
Development & Property Director w Castorama Polska 

>>
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(Kingfisher Group). W przypadku klientów Castoramy 
są to miejsca parkingowe położone na poziomie gruntu, 
przed wejściem do obiektu. Konieczność zlokalizowa-
nia miejsc parkingowych w ramach wielopoziomowych 
parkingów, w tym parkingów podziemnych, sprawia 
problemy w opracowaniu koncepcji i istotnie wpływa 
na późniejsze nakłady inwestycyjne. Aspekty plani-
styczne, o których mowa powyżej, mają także kluczo-
we znaczenie pod kątem wykonalności projektu przy 
istniejącej zabudowie. W niektórych wypadkach prze-
budowa obiektu z wymogiem uzyskania pozwolenia na 
budowę, może spowodować konieczność dostosowa-
nia do istniejącego miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego z ponadnormatywnymi kosztami, 
w stosunku do potencjalnych korzyści wynikających  
z inwestycji – dodaje Stephane Duretz.

Analiza infrastruktury

W kontekście analizy chłonności warto również pod-
kreślić aspekt, o którym już wspominał Adrian – czyli 
zbadanie przebiegów infrastruktury i wynikających ko-
lizji z planowaną inwestycją. Dzięki tej wiedzy można 
zaplanować koszty  ewentualnego ich usunięcia, w ro-
zumieniu zarówno finansowym, jak i czasu potrzebnego 
na niezbędne uzgodnienia oraz realizację ewentualnej 
przebudowy. Nieprzyjemnym dla inwestora - aczkol-
wiek spotykanym na budowach - wydarzeniem jest 
sytuacja, gdy rura przebiega na głębokości i w miejscu 
innym, niż wskazano na mapach – mówi Marcin Bron-
kowski. 

Wypełnienie wniosków do dostawców sieci (prąd, woda 
i kanalizacja, gaz), to jeden z początkowych elementów 
każdej inwestycji – mówi Adrian Hołub. Bardzo czę-
sto wykonuje te elementy sprzedający grunt, jeśli za-
leży mu na podniesieniu wartości działki. Inwestorowi 
daje to pewność dostępu do mediów. Tym sposobem 
inwestor zyskuje czas, ponieważ wnioski w kolejnych 
etapach procesu inwestycyjnego posłużą, jako załącz-
niki do projektu budowlanego. Oczekiwanie na decyzje 
od dostawców mediów złożone zbyt późno, wydłuża-
ją tylko moment złożenia dokumentacji do pozwolenia 
na budowę. Uzyskanie promes może trwać miesiącami,  
a potem do tego dochodzi jeszcze podpisywanie umów 
końcowych, ewentualnych aneksów do podliczników, 
itp. Promesy (wstępne warunki) od gestorów sieci dają 
pewną informację, czy nieruchomość, którą planuje się 
zakupić, będzie mogła zostać przyłączona do danej sie-
ci (prąd, woda i kanalizacja, gaz, ciepło, teletechnika),  
i do którego miejsca nastąpi przyłączenie. Uzyskujemy 
informacje, jak daleko będzie konieczne ciągnięcie po-
szczególnych sieci i jaki to będzie koszt. Stawka za wy-
konanie przyłącza wodociągowego to około 500 zło-
tych za każdy metr. Im dłuższe przyłącze, tym większy 

koszt. Dla wielu osób, inwestujących w nieruchomości 
wielorodzinne czy usługowe, zaskoczeniem jest odle-
głość działki od hydrantu. Jeśli go nie ma odpowiednio 
blisko, to konieczne  będzie wybudowanie zbiornika 
przeciwpożarowego. Koszt małego  zbiornika to kwo-
ta rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych – mówi Adrian 
Hołub.

Analizy planistyczne

Zwrócę również uwagę na niedocenioną rolę urbanisty 
na etapie due diligence i przygotowań do uzyskania po-
zwoleń na budowę. W wielu procesach inwestycyjnych 
jest on niesłusznie pomijany. Występując z wnioskiem 
o decyzję WZ, warto mieć analizę urbanistyczną, któ-
ra uargumentuje punkt widzenia inwestora, nawet jeśli 
pomysł na jego budynek jest mocno zawyżony wzglę-
dem sąsiedztwa. Czasami wykazanie, że budynek może 
być dominantą wysokościową, albo może stanowić za-
kończenie osi widokowej wystarczy, by uzyskać wię-
cej kondygnacji niż wynika to z sąsiedniego otoczenia. 
Odpowiednimi analizami możemy wnioskować o lepsze 
parametry zabudowy. Przykładowo, brak ogrodzenia 
w planowanej inwestycji i argument lepszej wizury po-
jazdów przy skrzyżowaniu może ułatwić przybliżenie 
inwestycji (ściany budynku) do drogi publicznej (jej osi 
czy krawędzi). W większych inwestycjach pod uwagę 
brane są również takie aspekty, jak korytarze ekolo-
giczne, obszary chronione przyrodniczo, osie widoko-
we, dominanty architektoniczne, itp. Pod wiele z tych 
aspektów można „podpiąć” naszą inwestycję i wynego-
cjować lepsze parametry zabudowy.

Analiza danych w EGIB i KW

Wiele osób wykonujących analizy prawne przy zaku-
pie nieruchomości mówi o tym, że najważniejsze jest 
sprawdzenie księgi wieczystej. Nic bardziej mylnego! 
Oprócz KW istnieje jeszcze Ewidencja Gruntów i Bu-
dynków (EGIB), która jest nadrzędnym dokumentem 
w zakresie chociażby sprawdzenia powierzchni na-
bywanej nieruchomości czy numerów działek. Zakup 
działki jest możliwy tylko wtedy, gdy powierzchnia  
w EGIB jest tożsama z powierzchnią w KW oraz nu-
mery działek są tożsame. W przypadku rozbieżności, 
notariusz nie zezwoli na sfinalizowanie transakcji do 
czasu ujednolicenia powierzchni w obu dokumentach. 
Różnica między powierzchnią użytkową a całkowitą 
budynku, która jest wpisana w KW dla bardzo dużych 
budynków potrafi sięgać nawet 50%. Z czego to wyni-
ka? W Polsce mało kto panuje nad pojęciami dotyczą-
cymi powierzchni nieruchomości, a notariusze wpisując 
powierzchnie do umów nie mają obowiązku spraw-
dzania, co ta powierzchnia oznacza. Problem pojawia 
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się również, gdy rozbudowujemy kompleks budynków,  
a samo pozwolenie na budowę jest kilkuetapowe. EGIB 
może zrobić wpis powierzchni (aktualizację powierzch-
ni), ale tylko z projektu budowlanego. Pomiar z natury 
nie jest dopuszczany. Są sposoby na rozwiązanie takich 
sytuacji, ale to przedmiot innych rozważań – mówi Ad-
rian Hołub.

Analiza map zasadniczych

Praca na nieaktualnych mapach jest najbardziej po-
wszechnym błędem, jakiego dopuszczają się inwesto-
rzy i architekci. Wiele osób przyjmuje, że urzędowa 
mapa z czerwonymi pieczątkami to świętość. Mapy te 
niosą wiele błędów, które przekładają się na proble-
my dla inwestorów. Aktualizowaliśmy setki warszaw-
skich map zasadniczych i policzyliśmy, że w przypadku 
przejścia z mapy analogowej na numeryczną, średnio 
na jeden hektar przypada 50 błędów. Mowa tu o nie-
wykazanych lub niezaktualizowanych danych, takich 
jak: obecność mediów, liczba kondygnacji budynków, 
powierzchnie utwardzone, itp. Żeby zobrazować skalę 
przedstawię przykład. Załóżmy, że na działce, gdzie ma 
być zbudowana galeria handlowa, zaznaczony jest hy-
drant i gaz. Jednak w terenie nie ma tych instalacji albo 
są nieczynne, czego nie odnotowano na mapie. Archi-
tekt projektuje budynek w oparciu o dane na mapie. 
Urzędnik z Wydziału Architektury czy Wydziału Geo-
dezji niekoniecznie wychwyci ten błąd i wyda pozwole-
nie na budowę. Problem ujrzy światło dzienne dopiero 
na etapie budowy, co będzie wiązało się z pozwoleniem 
zamiennym, dodatkowymi kosztami i wydłużeniem 
procesu. To na podstawie danych z mapy zasadniczej 
uzyskujemy przecież parametry do pozwolenia na bu-
dowę. Na mapach zasadniczych także wykonuje się 
analizy chłonności. Jest to zatem priorytetowy doku-
ment projektowy szczególnie istotny, gdy pozwolenie 
na budowę uzyskuje się w oparciu o decyzję o Warunki 
Zabudowy. Istotny jest też obszar wybierany do analizy 
mapy zasadniczej w celu negocjacji warunków zabudo-
wy z urzędnikiem wydającym decyzję. Czasami dodanie 
do zakresu analizy 8-kondygnacyjnego bloku mieszkal-
nego znajdującego się na skrajni wybieranego obszaru, 
pozwoli np.: uzyskać wyższą średnią wysokość budyn-
ków analizowanego obszaru albo większą powierzch-
nię zabudowy. Finalnie parametr naszego planowanego 
budynku może być lepszy. Urzędnik może przyjąć do 
analizy urbanistycznej minimalny obszar, w którym ro-
bione są wyliczenia wskaźników (3 razy front działki lub 
min. 50 metrów wokół inwestycji). Urzędnik może rów-
nież przyjąć większy obszar analizy urbanistycznej, je-
śli taki wskaże mu inwestor lub osoba, która wykonuje 
analizy. Z tego przyzwolenia warto korzystać, gdy chce 
się ugrać dla swojej inwestycji lepsze parametry – mówi 
Adrian Hołub.

Analiza granic działki

Jednemu z budynków w ścisłej, miejskiej zabudowie, 
zagraża rozbiórka części budynku. Jak to możliwe? 
Jest to efekt niezweryfikowania dokładności położe-
nia granicy nieruchomości, którą się nabywa. W tym 
przypadku sprawę odkrył potencjalny inwestor, wyko-
nujący due diligence sąsiedniej nieruchomości. Wyka-
zując, że granica jest w innym miejscu, wywołał lawinę 
problemów. Wiele działek w Polsce nie ma ustalonych 
granic, dlatego należy sprawdzić pochodzenie i dokład-
ność punktów granicznych, a w razie potrzeby zrobić 
okazanie granic. Analizując materiały urzędowe (w tym 
materiały archiwalne) możemy stwierdzić, na ile granica 
wrysowana na mapie jest poprawna. Rekordowe prze-
sunięcie granicy nieruchomości, jakie wykazaliśmy dla 
inwestora, to 3 metry na terenie Warszawy i 15 me-
trów w powiatach ościennych stolicy. Już na samej ma-
pie zasadniczej możemy mieć na linii granicy symbol „s”, 
co znaczy, że granica jest sporna. Warto również wie-
dzieć, że prawo polskie dopuszcza aż trzymetrowy błąd 
położenia punktu granicznego względem osnowy, co 
stanowi szóstą, najgorszą grupę dokładności położenia 
punktu granicznego! Pewien inwestor kupił nierucho-
mość o wymiarach 16 x 200 metrów. W toku procedu-
ry ustalenia granicy okazało się, że działka ma przesu-
nięte granice, a faktyczna jej szerokość to 13 metrów. 
Przy konieczności odsunięcia się budynku od granic o 3 
lub 4 metry powodowało to przymus zaprojektowania 
frontowej ściany o szerokości 7 lub 5 metrów. Inwe-
storowi dodatkowo uniemożliwiła inwestycję, koniecz-
ność zaprojektowania drogi wewnętrznej do wszyst-
kich planowanych budynków. Więcej na temat granic 
w artykule „Gdzie jest granica Twojej nieruchomości. 
Współrzędne i atrybuty dokładności położenia punk-
tów granicznych działki” – mówi Adrian Hołub.
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Budynki w ostrej granicy

Zakup budynków, które mają ścianę zewnętrzną  
w ostrej granicy działki, wymaga bardzo dużej czujności 
inwestorów. Dotyczy to kamienic oraz 10 -, 15-letnich 
biurowców i hoteli. W dawnych latach urzędy geodezji 
nakazywały dociągać linie ścian zewnętrznych budyn-
ków do granic działki nawet o 15 cm. Odnosiło się to 
do wsuniętych w głąb działki budynków oraz tych wy-
stających poza granicę. Analizowałem liczne sytuacje 
połączonych w ostrej granicy budynków. W większo-
ści z nich granica między budynkami nie przebiegała  
w równej linii. Występowały 25-centymetrowe dylata-
cje skokowe zmieniające grubość ścian zewnętrznych 
na różnych wysokościach budynku. Ratunkiem dla nie-
pewnej inwestycji w ostrych granicach są odkrywki 
warstw ścian zewnętrznych oraz weryfikacja dylatacji, 
powierzchni zabudowy i granic nieruchomości. Z jakimi 
problemami należy się liczyć, gdy nie sprawdzimy tych 
aspektów? Kiedy inwestorowi powinna zapalić się czer-
wona lampka? Więcej na ten temat w artykule „Budynki 
w ostrej granicy. Skokowe dylatacje i błędy map zagro-
żeniem dla inwestycji.” – mówi Adrian Hołub.

Analizy podziałów nieruchomości

Podziały nieruchomości, co prawda zleca właściciel 
nieruchomości lub użytkownik wieczysty, ale kupujący 
powinien mieć pewne aspekty na uwadze, gdy planuje 
podział lub scalenie nabywanej nieruchomości. Czasa-
mi procedury podziałowe wykonuje jeszcze sprzeda-
jący nieruchomość. Element, który bardzo często za-
skakuje inwestorów, to czas podziału nieruchomości. 
Procedura podziału powinna trwać 5 miesięcy. Jednak 
w praktykach podziałowych dla Warszawy proces ten 
trwa średnio 11-15 miesięcy. Kupując nieruchomość, 
na której planuje się podział, należy mieć na uwadze, że 
może on zostać odrzucony w kilku sytuacjach. Pierwszą 
jest niezgodność parametrów projektowanych działek  
z ustaleniami MPZP. Drugą jest brak faktycznego  
i prawnego dostępu do drogi publicznej działki będącej 
przedmiotem podziału lub działek sąsiednich. Przeszko-
dą jest również niezgodność przebiegu linii podziału  
z liniami rozgraniczającymi tereny o różnym prze-
znaczeniu, a także brak zgody na podział wszyst-
kich współwłaścicieli / użytkowników wieczystych.  
W przypadku braku MPZP podział rozpatrywany jest  
w oparciu o decyzję o WZ lub przepisy odrębne. Zda-
rza się, że przed wykonaniem podziału trzeba wystąpić 
o WZ nawet, gdy nie zamierzamy realizować inwesty-
cji. Jeżeli wniosek o podział został złożony po upływie  
6 miesięcy, licząc od dnia podjęcia przez gminę uchwały  
o przystąpieniu do sporządzenia MPZP, lub po wyło-
żeniu projektu planu do publicznego wglądu – postę-
powanie w sprawie podziału nieruchomości zawiesza 

się do czasu uchwalenia planu miejscowego (nie dłu-
żej niż na okres 6 miesięcy). Należy mieć na uwadze 
również to, że możliwe jest dokonywanie „pionowych” 
podziałów nieruchomości przez ściany usytuowane na 
całej wysokości budynku od fundamentu do przykry-
cia dachu. Przed wykonaniem podziału warto zatem 
przeanalizować możliwości prawne i czasowe poszcze-
gólnych procedur i wybrać tę najkorzystniejszą. Zdarza 
się również, że inwestorzy chcą przeforsować swoje 
wizje podziału, które nie są zbieżne z zapisami MPZP. 
W większości przypadków próby kończą się niepowo-
dzeniem i skutkują stratą kilku miesięcy – mówi Adrian 
Hołub. Więcej na temat podziałów w artykule „Błędy 
podziałów nieruchomości. Ograniczenia procesów in-
westycyjnych”. 

Linie ograniczające zabudowę

Kolejny ważny element to linie zabudowy (w tym obo-
wiązujące). Sprawiają często, że koncepcja zagospo-
darowania terenu staje się nieoptymalna lub wręcz 
niemożliwa do zrealizowania pod kątem zakładanego 
przez inwestora modelu operacyjnego obiektu - mówi 
Stephane Duretz. Ważny parametr - coraz częściej 
spotykany w uchwalanych planach miejscowych, który 
dotyczy wybranych inwestycji - to obowiązkowa zabu-
dowa pierzejowa, która, podobnie jak istniejące  linie 
zabudowy, skutecznie utrudnia proces inwestycyjny. 
Przykładem może być jedna z naszych niedoszłych 
inwestycji, z której zrezygnowaliśmy w wyniku nieko-
rzystnego usytuowania obowiązujących linii zabudowy 
z obowiązkową zabudową pierzejową – dodaje.

Bardzo istotne z punktu widzenia rozbudowy budyn-
ku lub projektowania nowych budynków są wszelkiego 
rodzaju linie: rozgraniczające tereny o różnym przezna-
czeniu, nieprzekraczalne linie zabudowy, obowiązu-
jące linie zabudowy, nieprzekraczalne linie zabudowy 
dla zwyżek, obowiązujące linie zabudowy kondygnacji  
w podcieniach, linie energetyczne, linie osi dróg, gra-
nica pasa drogowego, itp. – mówi Adrian Hołub. Te 
wszystkie elementy trzeba wziąć pod uwagę, ponie-
waż każdy z nich wpływa na parametry planowanej 
inwestycji. Każdy świadomy inwestor powinien wraz  
z geodetą weryfikować poprawność wkreślania tych 
linii na mapach zasadniczych, lub po prostu je tam 
wkreślić dodatkowo. Linie nie są niestety treścią ob-
ligatoryjną mapy zasadniczej. Nie każdy wie również  
o tym, że można  próbować oficjalnie zmieniać bieg tych 
linii tak, aby inwestycja była bardziej „opłacalna”. Oczy-
wiście nie da się „naciągać” wszystkich linii dla każdej 
inwestycji, ale czasami przesunięcie jednej z nich daje 
wymierne korzyści inwestorowi. Jednym z przykładów,  
z którym miałem styczność, było przesunięcie linii za-
budowy w kierunku granicy działki. Dzięki temu za-
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biegowi inwestor zyskał dodatkowe kilkanaście centy-
metrów wzdłuż całej kilkudziesięciometrowej długości 
działki. Przeliczając to na 6 kondygnacji budynku i cenę 
za m² sprzedawanej powierzchni, tak drobna zmiana 
dała nieplanowany zysk ponad 500 tysięcy z tytułu 
sprzedaży lokali. Dlatego niezwykle ważne jest praco-
wanie na aktualnych i wiarygodnych danych do celów 
projektowych. W przeciwnym razie inwestorzy często 
tracą metry kwadratowe zabudowy. Czasami, ostrożni 
architekci odsuwają się od tych linii w głąb działki. Robią 
to z trzech powodów. Po pierwsze, żeby nie przedłużać 
procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę, balansując 
na granicy linii, a po drugie, żeby nie być pociągniętym 
do odpowiedzialności w przypadku przekroczenia tych 
linii. Kolejnym powodem jest często brak umiejętności 
bardzo dokładnego wyliczenia / pomierzenia położenia 
tych linii. Analiza i określenie poprawności granic działki 
i tych wszystkich „linii”, które mogą ograniczać obszar 
inwestycji powinna być robiona na etapie DD przed 
zakupem działki. Chodzi głównie o późniejsze straty 
czasowe procesu, który musi ruszyć od nowa – mówi 
Adrian Hołub. Więcej o liniach w artykule „Linie wpły-
wające na parametry zabudowy”.

Analizy gruntowo-wodne

Jednym z pierwszych elementów do sprawdzenia przed 
zakupem nieruchomości, jest ocena warunków grun-
towo-wodnych. Niestety wielu inwestorów zapomina  
o tym elemencie, albo celowo go pomija, chcąc zaosz-
czędzić. Warunki gruntowo-wodne często rzutują na 
etap projektowania i kosztorysowania inwestycji. Czę-
sto pobieżne, wstępne analizy gruntowo-wodne uka-
zują duże i nieprzewidziane koszty na etapie realizacji 
inwestycji. Bez odpowiednich badań i bezpośredniego 
wyznaczenia parametrów gruntów, może dojść do ko-
nieczności przeprojektowania fundamentów. Konstruk-
tor, mając do dyspozycji mało szczegółowe badania wa-
runków gruntowo-wodnych, będzie przyjmował model 
obliczeniowy inwestycji bezpieczny dla siebie. Bez wia-
rygodnych i szczegółowych badań inwestor nie uzyska 
optymalnego projektu konstrukcji. Mylne często może 
być obserwowanie sąsiedniego otoczenia. To, że mamy 
pustą plombę w ścisłej zabudowie może świadczyć wła-
śnie o problemach gruntowo-wodnych. Inwestor ma do 
dyspozycji wstępne rozpoznania oraz badania szczegó-
łowe na podstawie trzech kategorii geotechnicznych. 
Szczegóły w artykule „Warunki gruntowo-wodne inwe-
stycji. Sprawdź przed zakupem nieruchomości” – mówi 
Adrian Hołub.

Analizy gruntów to również weryfikacja potencjalnych 
zanieczyszczeń – mówi Marcin Bronkowski. Jest to ab-
solutnie krytyczny parametr kształtujący koszty inwe-
stycji i tym samym również jego wykonalność. Ma to 

szczególne znaczenie dla terenów poprzemysłowych, 
na których planuje się nowe inwestycje. Dlatego na-
leży mieć świadomość, że obszary te stanowią poten-
cjalne tereny zanieczyszczone i zaglądać do rejestrów 
terenów potencjalnie, historycznie zanieczyszczonych. 
Inwestor w oparciu o dostęp do informacji o środowi-
sku może wystąpić do RDOŚ, gdzie uzyska informację 
czy działka jest wpisana do rejestru, albo czy były pro-
wadzone prace remediacyjne na danym terenie. Taką 
wiedzę warto posiąść na etapie analizowania zakupu 
nieruchomości. Obecnie inwestorzy, świadomi kosz-
tów prac remediacyjnych, już na etapie wstępnej oceny 
warunków gruntowo-wodnych zlecają ocenę zanie-
czyszczenia powierzchni ziemi, aby zminimalizować ry-
zyko inwestycyjne. Zanieczyszczona działka to oprócz 
dodatkowych kosztów, również dodatkowe procedury 
administracyjne – dodaje.

Analizy konserwatorskie

Inwestorzy coraz chętniej angażują swój kapitał  
w nadawanie nowego tchnienia zabytkowym budyn-
kom i obiektom budowlanym. Na inwestorze, będącym 
właścicielem nieruchomości objętej formą ochrony 
ciąży wiele obowiązków. Nierespektowanie tych zapi-
sów może prowadzić do nakładania kar finansowych. 
Jak wygląda proces negocjacji inwestora z konserwato-
rem zabytków w procesie projektowym i budowlanym? 
Jak uchwalić swój plan miejscowy korzystny dla nieru-
chomości zabytkowych? W którym momencie należy 
uzgadniać projekty? Poznaj punkt widzenia przedsta-
wicieli środowiska konserwatorów, wykonawców prac 
konserwatorskich i inwestorów w artykule „Konserwa-
tor zabytków vs inwestor. Negocjacje konserwatorskie 
w praktyce.” – podpowiada Adrian Hołub.

Analiza roszczeń dawnych właścicieli

Zaskoczeniem dla wielu osób jest istnienie tzw. zbioru 
dawnych dokumentów i dekretu Bieruta obejmujące-
go „centralny” rynek warszawski o powierzchni ok. 14 
148 ha, co stanowi 27,4% miasta – zauważa Adrian Ho-
łub. Obszar ten znajduje się w granicach Śródmieścia, 
Mokotowa, Żoliborza, Ochoty, Woli, Pragi-Południe, 
Pragi Północ, Bielan, Targówka, Białołęki oraz Ursyno-
wa. Sprawdzenie, czy działka nie jest objęta dekretem 
Bieruta, daje informację, czy może być ona podstawą do 
roszczenia, lub czy już nie toczy się wobec niej postępo-
wanie wszczęte przez dawnych właścicieli. Jeżeli takie 
postępowanie się toczy, to potencjalny inwestor uzyska 
informację, że obecny właściciel wpisany do KW nie 
może sprzedać takiej działki żadnemu zainteresowane-
mu kupnem, a notariusz nie pozwoli sfinalizować takiej 
transakcji. Jeden z zainteresowanych kupnem działki  
w ścisłej warszawskiej zabudowie zgłosił się, żeby 
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sprawdzić granice nieruchomości, na którą miał wydać 
ponad 30 mln złotych. Przedmiotem zlecenia nie było 
zbadanie roszczeń dekretowych, ale sprawdzenie w te-
renie granic działki, która miała przylegać do głównej 
drogi i docelowo miała obsłużyć projektowany budy-
nek pod kątem zjazdu. Po weryfikacji granic okazało się, 
że kupowaną działkę na całej linii styku z ulicą dzieli 
bardzo wąski pasek gruntu. Ustaliliśmy, że działka ma 
status określony jako „władający gruntem” a nie „wła-
ściciel”. W związku z tym, złożyliśmy wniosek do biura 
spraw dekretowych i po 2 tygodniach uzyskaliśmy in-
formację, że do biura podawczego jakiś czas temu wpły-
nął wniosek o roszczenie byłych właścicieli w sprawie 
odzyskania gruntu. Taki stan rzeczy powoduje zabloko-
wanie wszelkich działań związanych ze sprzedażą nie-
ruchomości, uzyskiwaniem pozwoleń na budowę, czy 
innych procesów budowlanych. W efekcie, kupujący na 
dwa dni przed umówionym terminem spotkania u nota-
riusza w sprawie podpisania aktu notarialnego, wycofał 
się z transakcji. Zasięgając porad prawnych u kilku kan-
celarii 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. Mała rzecz, a jakże ważna dla warszaw-
skich inwestorów – podsumowuje Adrian Hołub.

Zjazd do drogi publicznej

Wspomniany zjazd do drogi publicznej, to element fa-
kultatywny zarówno w przypadku, gdy działka jest ob-
jęta MPZP jak i WZ – mówi Adrian Hołub. Dokument 
pozyskany na etapie WZ-tki czy due diligence można 
wykorzystać na etapie składania projektu budowlane-
go. Każda działka musi mieć dostęp do drogi publicznej 
bezpośrednio, przez drogę prywatną (wtedy są opłaty) 
lub przez ekran przyuliczny. W sytuacjach, gdzie nie 
mamy bezpośredniego zjazdu, należy taką informację 
uzyskać możliwie najwcześniej, bo może się okazać, że 
po zakupie działki urząd, ze względu na brak zjazdu, nie 
wyda pozwolenia na budowę. Dlatego istotna jest moż-
liwość sprawdzenia, czy pomiędzy kupowaną działką  
a drogą publiczną nie ma innej np.: 10-30 centymetro-
wej działki prywatnej, przez którą nie uzyska się bez-
pośredniego dojazdu do drogi publicznej. Warto zazna-
czyć, że budynek można przysunąć do krawędzi drogi 
publicznej (art. 43 Ustawy o drogach publicznych). Do-
tyczy to sytuacji, gdy na analizowanym obszarze nie 
obowiązuje plan miejscowy. Zyskujemy możliwość wy-
stąpienia o indywidualne podejście do takich sytuacji 
i zmniejszenia minimalnych wymaganych parametrów. 
Składając wniosek i uzyskując zaświadczenie o możli-
wości budowy w odległości mniejszej od drogi publicz-
nej, niż regulują to przepisy, weryfikujemy czy wskaza-
na nieprzekraczalna linia zabudowy będzie możliwa do 
zastosowania w projekcie budowlanym. Sprawdzamy 
zaplanowane miejsce zjazdu na działkę i jego odległość 

od skrzyżowania. Występują bowiem często ogranicze-
nia w zakresie minimalnych odległości i może zdarzyć 
się odwrotna sytuacja. Inwestor może być zobligowany 
do odsunięcia budynku w głąb działki o kolejne metry, 
celem zachowania minimalnej odległości ściany budyn-
ku od drogi publicznej. Parametry te są różne w zależ-
ności od rangi drogi – dodaje. 

Zapewnienie optymalnego skomunikowania terenu  
w przypadku obiektów handlowych jest nie do prze-
cenienia – mówi Stephane Duretz. Sprawdzenie nie 
tylko możliwości zjazdu, ale też jakości przyszłego ukła-
du komunikacyjnego. Przykładowo może to dotyczyć 
liczby zjazdów, dopuszczalnej klasy ruchu, możliwości 
usytuowania prawo- i lewo-skrętów wjazdowych i wy-
jazdowych. Jest to podstawowy element wykonywany 
przez Castorama na etapie badania przydatności tere-
nu. Dokładamy najwyższej staranności, aby zapewnić 
odpowiedni układ komunikacyjny zarówno budując 
samodzielnie własne obiekty, jak i współpracując z in-
westorami w celu dostarczenia przez nich obiektu dla 
Castorama w formule najmu. Znamy sytuacje, gdzie 
inwestycje były zablokowane na wiele lat ze wzglę-
du na błędną analizę przeprowadzoną w tym zakresie  
– dodaje.

Analizy wysokości budynków

W przypadku nowoprojektowanych budynków budo-
wanych w oparciu o decyzję WZ, jednym z najważniej-
szych parametrów jest wysokość – mówi Adrian Hołub. 
Można negocjować wysokość budynku mając przygo-
towane odpowiednie argumenty. Urzędnik określa ten 
parametr na podstawie analizy okolicznych budynków. 
Wykonywałem dla inwestorów takie analizy i udawa-
ło nam się uzyskać wyższy parametr wysokościowy  
w porównaniu z wyjściowym. Przy jednej z warszaw-
skich inwestycji poprzez pomiar i aktualizację wykaza-
liśmy, że na mapie zasadniczej w badanym obszarze, 
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95% budynków miało zaniżone wartości wysokości. 
Różnice wahały się od 0,5 do 2 metrów. Nowa wartość 
z pomiarów pokazała, że inwestor może mieć budynek 
wyższy o 1,5 metra. W tym przypadku wystarczyło 30 
centymetrów do kolejnej pełnej kondygnacji. Czasa-
mi dodatkowe centymetry umożliwiają podwyższenie 
parteru handlowego i większą swobodę lokalizowania 
instalacji w podwieszanych sufitach – stwierdza Adrian 
Hołub.

Analiza zacieniania i nasłoneczniania

Kolejny element, który jest często zlecany na etapie 
wykonywania analiz chłonności działki, to analiza za-
cieniania i nasłoneczniania budynku projektowane-
go oraz budynków sąsiednich – mówi Adrian Hołub.  
Ma to bezpośredni związek z poprzednim punktem 
dotyczącym wysokości budynków. Sprawdzenie fak-
tycznej wysokości budynków sąsiednich pozwoli nam 
zaplanować wysokość inwestycji. Wtedy nic nas nie 
zaskoczy na etapie pozwolenia na budowę. Do niczego 
nie jest przydatna analiza zacieniania i nasłoneczniania 
wykonana zgodnie z mapą zasadniczą dla sąsiedniego 
budynku III-kondygnacyjnego, gdy faktycznie w terenie 
ma on IV kondygnacje i nie znamy najniżej położonej linii 
okien pomieszczeń przeznczonych na stały pobyt ludzi. 
To ostatnie jest bardzo ważne. Przy analizach zacienia-
nia i nasłoneczniania należy pamiętać, by znać wyso-
kość najniżej położonych okien sąsiedniego i planowa-
nego budynku. Istotna jest też wysokość od gruntu do 
dolnej krawędzi okien. O tę właśnie wysokość może 
być korzystniejsza analiza zacieniania / nasłoneczniania, 
co ma wpływ również na parametry zabudowy. Warto 
również pamiętać, że mimo iż parametry zabudowy  
w MPZP określają maksymalną wysokość zabudowy,  
to finalnie i tak możemy być zmuszeni do wybudowania 
niższych budynków. Z triku korzystają bardziej świado-
mi inwestorzy, którzy chcą zablokować lub ograniczyć 
sąsiednie inwestycje. W parterze biurowców projektu-

ją przedszkola, które wymagają większej liczby godzin 
światła słonecznego. Taki zabieg może spowodować, że 
kolejna inwestycja musi uwzględniać ten element i czę-
sto obniżyć swój projektowany budynek na tyle, aby 
spełnić wymogi sąsiedniego przedszkola – podpowiada 
Adrian Hołub.

Ustawa krajobrazowa

Warto poruszyć jeszcze jedno zagadnienie, względnie 
nowe i co za tym idzie niespotykane przy wcześniej-
szych analizach due diligence. Istotnie kształtuje ono 
wygląd wizualny obiektów – mówi Stephane Duretz. 
Obecnie konieczne jest zbadanie ograniczeń w zakre-
sie Ustawy krajobrazowej, które potrafią niekorzystnie 
wpływać na wymiary logo na elewacji, możliwość za-
stosowania billboardów czy usytuowania pylonu rekla-
mowego. Należy przy tym zaznaczyć, że zapisy mogą 
być sprzeczne z zapisami planu miejscowego dla da-
nego terenu. Oznaczenia obiektu czy reklamy produk-
towe są istotnym elementem w działalności obiektów 
handlowych, ponieważ kształtują świadomość marki 
i stanowią jej wizytówkę. Jest to, więc konieczny do 
sprawdzenia element analizy due diligence w przypad-
ku obiektów handlowych – dodaje.

Analiza powierzchni sprzedaży

Przy projektowaniu retail parków czy sklepów wielko-
powierzchniowych istotna jest wartość graniczna 2000 
m² powierzchni sprzedaży – mówi Adrian Hołub. Prze-
pisy planistyczne obligują inwestorów do uzyskania 
pozwolenia na budowę w oparciu o MPZP dla obiek-
tów o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m². Retail 
park o powierzchni, np. 4000 m² może mieć 2200 m² 
zajętej przez fitness, kino, bank czy gastronomię i ko-
rytarze. Tym sposobem powierzchnia sprzedaży może 
wyjść poniżej 2000 m². Czy takie pozwolenie na bu-
dowę można wtedy uzyskać w oparciu o WZ-tkę? Czy 
inwestor nie musi czekać na uchwalenie planu i nie musi 
partycypować w kosztach jego tworzenia? Czym do-
kładnie jest powierzchnia sprzedaży? Czy jest tożsama 
z powierzchnią ujawnianą w KW czy EGIB? I czy moż-
na ją zmienić w trakcie cyklu życia budynku? Szczegóły  
w artykule „Powierzchnia sprzedaży retail parków. Jest 
mniejsza niż myślisz.” – dodaje.

Aspekty planistyczne pod kątem zapisów studium  
i planu miejscowego oraz przeznaczenia terenu powy-
żej 2000 m² z oczywistych względów są ważne dla 
obiektów Castoramy, czy innych wielkopowierzchnio-
wych obiektów handlowych – podkreśla Marcin Bron-
kowski. Spotkaliśmy się z sytuacją, gdzie inwestorzy 
chcieli realizować nasze obiekty na podstawie planów, 
na których nie było takiego doprecyzowania - niestety 
kierując się zasadą „dozwolone jest to, co nie jest zaka-
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zane”. Nawet jeśli urząd wyda pozwolenie na budowę  
i obiekt zostanie wybudowany, to istnieje później istot-
ne ryzyko prawne dotyczące funkcjonowania takiego 
budynku. Ryzyko to jest szczególnie realne i poten-
cjalnie dotkliwe przy próbie ewentualnej sprzedaży 
obiektu, gdy kupujący wykonuje swoje due diligence. 
Wspomniana wada może spowodować, co najmniej 
ograniczenie potencjalnej grupy nabywców. Często 
również ma wpływ na cenę osiągniętą w ramach nego-
cjacji, która powinna odzwierciedlać ryzyka zdefiniowa-
ne na etapie due diligence – dodaje.

Kontrola metrażu kupowanego budynku

Poza weryfikacją powierzchni kupowanej działki, jed-
nym z elementów koniecznych do sprawdzenia jest 
powierzchnia budynku, jeśli taki istnieje – mówi Ad-
rian Hołub. Mowa tu o kontroli każdego piętra, kontroli 
wykazanych powierzchni najmu, powierzchni wspól-
nych piętrowych i budynkowych. Elementem, na któ-
ry powinien spojrzeć kupujący budynek komercyjny  
z najemcami jest także rent-roll. Ale czy sprzedający ma  
w interesie go udostępniać? Często obserwowanym zja-
wiskiem przy zmianie inwestora jest pozostawanie przy 
tej samej firmie zarządzającej nieruchomością. Niemniej 
jednak rent-roll powinien, moim zdaniem podlegać 
kontroli przez kupującego. Na podstawie powierzch-
ni naliczane są ceny za sprzedaż budynku. I pomimo,  
że do KW, EGIB i do celów podatkowych wykorzy-
stuje się powierzchnie liczone według polskich norm,  
to przy budynkach komercyjnych brane są pod uwagę 
powierzchnie liczone według standardów zagranicz-
nych do celów najmu. Są to kluczowe dane dla kupują-
cego. W naszym 14-letnim doświadczeniu i blisko 7 mln 
m² pomierzonych powierzchni komercyjnych nie zda-
rzyło się, żeby sprzedający chciał przekazać kompletną 
dokumentację kupującemu. Nie zdarzyło się również, 
żeby powierzchnie w rent-rollu zgadzały się w 100% 
z rzeczywistością, a współczynniki powierzchni wspól-
nych były prawidłowo wyliczone (podanie wartości rze-
czywistych). Stwierdzam to na podstawie analiz tysięcy 
dokumentów z mierzonych i przygotowywanych do 
rent-rolla budynków komercyjnych w różnych miastach 
Polski. Notorycznie popełnianym błędem jest to, że na 
przestrzeni lat w arkuszach rent-roll budynek rośnie  
i maleje. Jak to możliwe? Mierząc powierzchnie do ce-
lów najmu w jednym z warszawskich biurowców, jed-
no piętro biurowe współdzieliło 3 najemców. Kilka lat 
później zmienił się układ najemców i kondygnację za-
jął 1 najemca. Pomimo zastosowania tej samej normy 
pomiaru powierzchni, zarządca finalnie otrzymuje inną 
powierzchnię piętra. W efekcie mamy inną powierzch-
nię budynku niż 3 lata temu. Z czego może wynikać 
przedstawiona sytuacja? Liczba najemców i rozkład 
ścinek działowych nie może przecież wpływać na po-
wierzchnię budynku. Budynek mierzony w tym samym 

standardzie zawsze musi być tej samej wielkości. Re-
kordowe różnice, jakie widziałem w powierzchniach 
budynku na przestrzeni 5 lat zarządzania sięgały 30%. 
Gdy kupujący chce pomierzyć budynek w celu kontro-
li metrażu za który płaci zwykle nie otrzymuje zgody,  
a sprzedający odmowę argumentuje zakłócaniem pra-
cy najemców (dziś dochodzi argument COVID-19). Ku-
pujący często skazany jest na zaufanie w podawanych 
powierzchniach, wskaźnikach i parametrach. Weryfika-
cję może przeprowadzić dopiero po zakupie budynku 
– dodaje Adrian Hołub. 

Zweryfikuj wszystkie umowy

W przypadku zakupu istniejących, skomercjalizowa-
nych obiektów należy bezwzględnie zweryfikować 
umowy najmu, dzierżawy i inne umowy dające prawo 
do korzystania z nieruchomości – podkreśla Marcin 
Bronkowski. Szczególną uwagę należy przyłożyć do 
analizy okresów najmu, opcji wyjścia z umów po obu 
stronach, zabezpieczeń umowy, kondycji podmiotów 
będących najemcą  oraz naturalnie parametrów finan-
sowych takie jak czynsz, opłaty eksploatacyjne, a także 
formuły ich rozliczeń oraz waloryzacji. Ma to znacze-
nie głównie w dwóch sytuacjach. W przypadku zaku-
pu obiektu, jako produktu inwestycyjnego umowy jest 
to ważny element określający jego atrakcyjność. Ma to 
niebagatelny wpływ w zakresie możliwości sfinansowa-
nia projektu przez banki lub inne podmioty finansujące. 
Aktualnie jest to jeszcze istotniejsze, ponieważ sytuacja 
na rynku inwestycyjnym skomplikowała się w ostat-
nim okresie m.in. przez sytuację związaną z COVID.  
W efekcie przed przyznaniem środków, wymienione 
powyżej umowy są poddawane bardziej rygorystycznej 
ocenie. Drugim z przypadków jest zakup nieruchomo-
ści na własne potrzeby, jak ma to miejsce w przypadku 
nieruchomości Castoramy. Należy tutaj zagwaranto-
wać, że prawa osób trzecich nie mogą uniemożliwiać 
realizacji planowanej inwestycji – dodaje.
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Transparentne transakcje a BIM

I tu przechodzimy do kolejnego problemu, który ma 
miejsce przy sprzedaży nieruchomości i porównywania 
ich z innymi nieruchomościami – mówi Adrian Hołub. 
Mówi się, że BIM ma się przyczyniać do transparentno-
ści transakcji i jakości wybudowanego budynku. Ale czy 
inwestorzy, którzy budują nieruchomości, by je zaraz 
sprzedać z marżą mają w tym interes? Do BIM-u dane 
wprowadzane są przez osoby – często spoza firmy bu-
dującej budynek. Tak jak przy umowach, negocjacjach, 
projektach i innych procesach biznesowych strony 
chcą pewne kwestie pokazać, a inne ukryć. BIM jest 
bezsprzecznie przyszłością nieruchomości, co widać na 
przykładach chociażby z USA. Jednak, moim zdaniem  
w Polsce jest wiele do zrobienia w tym zakresie. W ta-
kim wymiarze jak teraz, w większości przypadków służy 
on głównie projektowaniu budynków. W przypadku za-
rządzania nieruchomościami dopiero raczkuje. Szerzej 
na ten temat w artykule „Po co inwestorowi nieaktu-
alny BIM?”

Aspekty podatkowe

Zaznaczę jeszcze istotę badania aspektów podatkowych 
- mówi Marcin Bronkowski. Jest to materiał na odrębne 
opracowanie ze względu na swoją objętość. Niemniej 
inwestorzy muszą pamiętać, iż w gąszczu szybko zmie-
niających się przepisów podatkowych istnieje kilka ele-
mentów, które należy przeanalizować przed transakcją,  
aby uniknąć negatywnej reakcji ze strony organów podat-
kowych w przyszłości. Szczególną uwagę należy zwró-
cić przy nabywaniu istniejących obiektów komercyjnych  
- zwłaszcza, gdy nabywa się nieruchomość z obowiązu-
jącymi umowami najmu. Mam tu na myśli kontekst po-
traktowania zakupu danej nieruchomości, jako zorga-
nizowanej części przedsiębiorstwa („ZCP”), pomimo iż 
transakcja odbywa się w założeniu na aktywach w po-
staci nieruchomości, a nie na udziałach spółki. Błędna 
klasyfikacja w tym zakresie może spowodować szereg 
konsekwencji, w tym konieczność dopłacenia podat-
ku od czynności cywilnoprawnych wraz z odsetkami. 
Może to także spowodować problemy z rozliczeniem 
VAT - mówi Marcin Bronkowski.

Po co robić due diligence?

Wykazaliśmy tylko kilka z kilkudziesięciu kluczowych 
elementów w całym procesie due diligence – mówi 
Adrian Hołub. Każdy z nich należy rozważyć, ale nie 
każdy będzie miał znaczenie w danej inwestycji. Dzięki 
rzetelnej analizie możliwe jest ujawnienie potencjalnego 
ryzyka dla nabywcy - zarówno przy kupnie pustej dział-
ki inwestycyjnej, jak i tej zabudowanej. Dysponowanie 
wiedzą może być mocną kartą przetargową przy ne-

gocjacjach ze sprzedającym. Inwestor zyskuje świado-
mość możliwości inwestycyjnych, nie straci na kupnie 
nieruchomości z ograniczeniami budowlanymi, plani-
stycznymi czy prawnymi. Zaoszczędzi też wiele cza-
su w procesie uzyskiwania kompletu dokumentów do 
pozwolenia na budowę. Zminimalizuje też ryzyko wy-
stąpienia ewentualnych zagrożeń na nieruchomościach 
sąsiednich. Pozna najsłabszy parametr nieruchomości 
mający wpływ na chłonność działki i cały projekt, a jak 
się okazuje przy różnych typach inwestycji ten para-
metr może być inny. Finalnie, inwestor albo świadomie 
się decyduje na dodatkowe koszty i zagrożenia, albo 
podejmuje próby negocjacji ze sprzedającym. Ewen-
tualnie może zrezygnować z zakupu problematycznej 
nieruchomości. Czasami też siedzi cicho, bo analiza due 
diligence może wykazać, że sprzedający nieświadomie 
zaniża powierzchnię działki czy powierzchnię najmu 
sprzedawanej nieruchomości. Dzięki analizie DD wie-
my, że my „ugramy” więcej, niż wydaje się sprzedają-
cemu.

W nawiązaniu do głównych wartości wynikających  
z procesu due diligence przytoczonych przez Adriana, 
należy pamiętać także, że prawidłowo przeprowadzona 
analiza  daje szansę na przygotowanie wysokiej jakości 
dokumentacji kontraktowej pokrywającej z punktu wi-
dzenia inwestora wszelkie niezbędne dla niego pozycje 
otrzymane w raporcie DD – mówi Stephane Duretz. 
Poza tym, due diligence często odczytywane jako za-
grożenie dla sprzedającego, to jednak również szansa 
dla obu stron transakcji na zidentyfikowanie potencjal-
nych ryzyk na odpowiednio wczesnych etapie, dzięki 
czemu przy stosownej i partnerskiej współpracy stron, 
część z nich może był zlikwidowana lub ograniczana 
przy stosunkowo niewielkim nakładzie środków i czasu. 
Przytoczone powyżej aspekty, w przypadku podjęcia 
decyzji o realizacji transakcji, zwiększają szansę na uda-
ną finalizację umowy z ograniczeniem ryzyka sporów 
pomiędzy stronami – dodaje. 
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Zaskarżanie WZ-tek   
i planów miejscowych
Argumenty inwestora vs procedury 
administracyjne

Zaniechania właścicieli

Krzysztof, jeżeli chodzi o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
mamy różne etapy: projektowanie, wyłożenie, uwagi, uchwalenie. W projekcie 
planu może nam coś nie odpowiadać albo niekorzystnie wpływać na naszą 
inwestycję. Czy w przypadku zaskarżania uchwalonego już planu, istotne jest 
czy wnosiliśmy jakieś uwagi w początkowych etapach planowania i wyłożenia 
planu? – pyta Rafał Rychlicki – Geodetic Vice-CEO.

Wydawanie pozwoleń na budowę opiera się na miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego lub na decyzjach o warunkach zabudowy. Inwestorzy stosunkowo często 
składają wnioski do planów, a stosunkowo rzadko argumentują swoje interesy prawne. 
Nie do końca wiedzą też, jakie są prawne procedury wydawania i zaskarżania decyzji  
o WZ. Czy jesteśmy na te dokumenty skazani wbrew naszym interesom? W jaki sposób 
możemy zaskarżać decyzje planistyczne? Które etapy uchwalania dokumentów planistycz-
nych są kluczowe dla inwestorów? Jakimi procedurami i argumentami zaskarżać i tym 
samym zwiększać wartość planowanych inwestycji? Jak wygląda orzecznictwo sądowe?  
Kiedy śmierć sąsiada wstrzyma inwestycję na lata? Skorzystaj z sugestii Krzysztofa Kwa-
śniewicza, który pracował przy uchwalaniu kilkuset planów miejscowych. Poznaj realne 
przypadki z praktyki zawodowej Konrada Młynkiewicza, który doświadczenie zdobywał  
w sądzie NSA, a aktualnie prowadzi wiele spraw z ramienia inwestorów. Rozmowę prowa-
dzi Rafał Rychlicki – Geodetic Vice-CEO, Court Expert, Licensed Land Surveyor.

Rafał 
Rychlicki  
 
Geodetic Vice-CEO, 
Court Expert, Licensed 
Land Surveyor 

Konrad  
Młynkiewicz
 
Dyrektor działu prawa 
administracyjnego  
w Sadkowski i Wspólnicy

Krzysztof 
Kwaśniewicz 
Radca prawny, wspólnik 
zarządzający CASUS IURIS
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Pracowałem przy uchwalaniu ok. 400 planów miejsco-
wych i patrząc od strony organu administracyjnego, 
inwestorzy stosunkowo często składają wnioski a sto-
sunkowo rzadko uwagi. To nie jest oczywiście waru-
nek, aby potem skarga mogła osiągnąć powodzenie, ale 
uwagi mogłyby dać dużo większe szanse na uwzględ-
nienie skarg końcowych procesu. Uwagi może złożyć 
każdy, komu ten plan się nie podoba. Dobrze, żeby były 
one przemyślane i nie obejmowały tylko tego, co się 
nam nie podoba, ale zawierały również uzasadnienie 
pod kątem przyszłych inwestycji i naruszeń naszych in-
teresów prawnych. Gminy uwzględniają część uwag ale 
generalnie, gdy nie ma uzasadnienia większość z nich 
nie jest rozważana.

Wójt przedstawia radzie uchwałę o projekcie planu wraz 
z uwagami. Warto wiedzieć, że zazwyczaj przyczyny 
uzasadnienia odrzucenia uwag są bardzo pobieżnie 
wyjaśniane. Gmina bardzo często w tym właśnie mo-
mencie popełnia duży błąd proceduralny. Mianowicie, 
głosuje nad uwagami zbiorczo a nie pojedynczo.

Może to być podstawą do zaskarżenia planu. Jeśli in-
westor przedstawił dobre uzasadnienie, a zostało 
ono odrzucone i uzasadnione pobieżnie, to sąd bę-
dzie weryfikował. W linii obrony w sądzie nie należy 
przedstawiać tego, co nam się w planie nie podoba 
tylko to, że nie uwzględniono naszych uwag. Gmina 
ma władztwo planistyczne, ale nie znaczy to, że pry-
mat publiczny zawsze musi przesądzać nad interesem 
indywidualnym. Istnieje szansa, że sąd przychyli się 
do interesów inwestora i podważy procedurę planu.  
W takim przypadku musi ona być uruchomiona od 
nowa. – mówi  Krzysztof Kwaśniewicz – Radca prawny, 
wspólnik zarządzający CASUS IURIS.

Inwestor wnioskuje o plan

Czy w takiej sytuacji warto składać projekty przed-
stawiające swoją wizję rozwiązań dla danego obszaru? 
Czy inwestor może wystąpić z wnioskiem o plan i czy 
wtedy składa projekt tylko dla swojego obszaru czy dla 
większej powierzchni? – pyta Rafał Rychlicki – Geode-
tic Vice-CEO.

Generalnie z mojej praktyki wynika, że można wszędzie 
poza Warszawą (śmiech). Są gminy, które się bardziej 
lub mniej boją – ale są gminy, dla których kiedy przy-
chodzi inwestor, składa wniosek  jest to normalna pro-
cedura. Warto wskazać, że nie chodzi o to, że gmina  
w każdym zakresie musi się zgadzać na to, co chce  
inwestor. Co do kwestii, czy inwestor składa projekt dla 
swojego obszaru czy dla całego planu to jest to różnie. 
Faktycznie, często robi się tzw. plany „znaczkowe” lub 

„pocztówkowe”. Obejmują one wtedy zwykle tylko ob-
szar inwestora. - mówi Krzysztof Kwaśniewicz – Radca 
prawny, wspólnik zarządzający CASUS IURIS.

Niekorzystne orzecznictwa

Formalnie nie ma potrzeby składania uwag, żeby za-
skarżać plan. Jednak przerabiałem sytuację, gdzie klient 
dowiedział się o realizowaniu drogi publicznej na jego 
działce prywatnej (zajęcie 50% terenu). Dowiedział 
się o tym już po uchwaleniu planu. Niestety nasze za-
skarżenie było nieskuteczne. Sąd NSA uzasadnił swo-
ją decyzję tym, że istota prawa własności nie została 
ograniczona, bo właściciel nadal może korzystać z nie-
ruchomości. Jednym z argumentów uzupełniających 
NSA było to, że właściciel nie brał udziału w procesie 
planistycznym. Niestety z orzeczeniem NSA nie może-
my polemizować. Dlatego, tak bardzo ważne jest pod-
noszenie uwag i uzasadnianie ich na etapie wyłożenia 
projektu planu.” – mówi  Konrad Młynkiewicz – Dy-
rektor działu prawa administracyjnego w Sadkowski  
i Wspólnicy.

Argumenty podważania MPZP

Jakie rodzaje argumentów możemy stosować do pod-
ważania planów? Co jest akceptowalne, a co nie jest?  
Jakie wnioski z góry są skazane na przegraną na etapie 
skargi? – pyta Rafał Rychlicki – Geodetic Vice-CEO.

Planowanie przestrzenne to domena gminy (przysłu-
guje jej władztwo planistyczne). Ustawa o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym posługuje się 
stwierdzeniem, że nieważny jest plan, który narusza za-
sady tworzenia planu, tryb tworzenia planu bądź wła-
ściwości organu. Są to trzy główne kategorie zarzutów. 
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To są główne, hasłowe kwestie, które można podno-
sić. Chodzi jednak o istotne zarzuty - ale co to znaczy 
istotne? Niestety nie ma takiej definicji i zawsze jest 
to oceniane indywidualnie. Jest pewna praktyka i linie 
orzecznicze. Pewne rzeczy zawsze uważa się za istot-
ne, a inne w zależności od okoliczności. Uzupełniająco 
z ogólnych zasad skarżenia aktów prawa miejscowego 
/ aktów  administracyjnych trzeba podnieść naruszenie 
interesu prawnego. Z czego to wynika? Poza przypad-
kami kiedy wojewoda z urzędu ma prawo rozstrzygnąć, 
że plan jest niezgodny z prawem, to jeżeli my skarżąc 
plan nie wykażemy interesu prawnego nasza skarga 
zostanie oddalona. I wracamy do tego, że oprócz skar-
gi ważne jest uzasadnienie. Powinno się ono rozpocząć 
na etapie uwag do wyłożonego planu - wtedy należy 
budować narrację. Interes prawny to również złożona 
kwestia co do tego, komu przysługuje możliwość wnie-
sienia skargi z punktu widzenia interesu prawnego, ale 
to temat na inny wywód. Wracając do przesłanek, tryb 
jest uregulowany w Ustawie i każdy krok powinien być 
spełniony. Zasady tworzenia to najprościej to, co jest 
w planie i czy odpowiada on przepisom innych dzie-
dzin prawa i właściwość. Mówiąc właściwość nie na-
leży mieć na uwadze tego, że rada gminy nie uchwa-
liła planu, czy nie było większości do głosowania.  
Należy sięgać do etapu uzgadniania i opiniowania pla-
nu. Warto się czasami przyjrzeć niuansom, np.: kto pod-
pisał uzgodnienie, albo uwagi do planu. Często w pro-
cedurach zaskarżania planów, pytamy czy osoba, która 
podpisuje dokument ma administracyjnie kompeten-
cje. Jeśli nie, jest to przesłanka do unieważnienia planu  
i takie sytuacje się zdarzają. – mówi Krzysztof Kwa-
śniewicz – radca prawny, wspólnik zarządzający CA-
SUS IURIS

Tryby zaskarżania planut

Jakie mamy tryby zaskarżania planu? Czy to tylko jest 
WSA czy mamy też inne możliwości? – pyta Rafał Ry-
chlicki – Geodetic Vice-CEO.
 
Formalnie inwestor może złożyć tylko skargę. Ja je 
stosowałem, a jeden przykład był szczególnie ciekawy.  
W Rumii inwestor miał dwie nieruchomości obok siebie  
i każda była objęta dwoma planami uchwalonymi mie-
siąc po miesiącu. Sprawa trafiła do nas chwilę po tym, 
jak uchwalono drugi plan. Było to na tyle wcześnie,  
że nie mogliśmy go oficjalnie zaskarżyć, bo nie był jesz-
cze ogłoszony w wojewódzkim dzienniku urzędowym.  
Jednak, przygotowaliśmy pismo do wojewody wska-
zują na rażące naruszenia i prosiliśmy, aby wojewoda 
skorzystał z własnych kompetencji do rozstrzygnięcia 
nadzorczego. Wojewoda stwierdził nieważność całe-
go planu miejscowego. Pierwszy plan zaskarżyliśmy do 
gdańskiego sądu administracyjnego, który po 8 miesią-

cach stwierdził nieważność planu z tych samych po-
wodów merytorycznych. Co istotne nieważność planu  
została stwierdzona wyłącznie wobec tego konkretne-
go inwestora, który zaskarżył uchwałę. Plan przewidy-
wał, że uchwalone parametry planistyczne nie dotyczą 
prawomocnych decyzji o pozwoleniach na budowę.  
Inwestor natomiast miał ostateczną i tym samym wyko-
nalną decyzję o pozwoleniu na budowę, inwestycja była 
zrealizowana i oddana do użytkowania. Jednak sprawa 
sądowa była w toku, bo sąsiad, który nie został uzna-
ny za stronę zwalczał wszelkie procedury. Utrzymanie  
w mocy planu miejscowego w przyjętej przez radę mia-
sta formie mogło skutkować tym, że przez przedłuża-
jące się postępowania sądowe, ostateczne i wykonalne 
pozwolenie na budowę nie byłoby chronione. Gene-
ralnie ta sprawa pokazała, że czasami warto działać na 
zasadzie „uprzejmie donosimy, że…” i w ten sposób za-
inicjować działanie wojewody – mówi  Konrad Młyn-
kiewicz – Dyrektor działu prawa administracyjnego  
w Sadkowski i Wspólnicy.

Alternatywne sposoby zaskarżania

Popieram w pełni kolegę. Inwestorzy powinni korzystać 
z alternatywnych sposobów zaskarżania planów, ale  
to zależy co chcą osiągnąć. Czasami bowiem zaskarża-
nie nie jest korzystne. Bardziej opłacalne będzie wy-
stąpienie o odszkodowanie. Ten alternatywny tryb na 
przerobionych przeze mnie setkach planów to tyko dwa 
przypadki, z których indywidualnie skorzystał inwestor. 
Pojedyncze przypadki dotyczyły zaskarżania przez 
wojewodę czy prokuratora. Oczywiste jest, że ktoś te 
osoby „inspiruje” do działania zgodnie ze wspomnianą 
zasadą „uprzejmie donosimy, że…”. Teoretycznie, prawo 
do wnoszenia uwag ma również rzecznik praw oby-
watelskich, ale również jest to rzadko praktykowana 
droga. Nikt w moim doświadczeniu nie skorzystał jesz-
cze również ze skarg składanych przez rzecznika MŚP  
w imieniu przedsiębiorców. Mamy tyle alternatywnych 
możliwości zaskarżania dokumentów planistycznych,  
a tak rzadko z nich korzystamy. – mówi Krzysztof Kwa-
śniewicz – Radca prawny, wspólnik zarządzający CA-
SUS IURIS.

Blokowanie decyzji o WZ

Załóżmy, że mamy ostatni etap wydania decyzji o WZ 
i nie wpłynęło żadne odwołanie. Czy na tym etapie, 
ktoś jeszcze może zablokować decyzję? – pyta Rafał 
Rychlicki – Geodetic Vice-CEO.

Jest taki element rzadko spotykany przy dużych in-
westycjach, kiedy w terminie otwartym do wniesienia 
odwołania nie wpłynęło żadne odwołanie, ale wpłynął 
wniosek o uzupełnienie decyzji. Może on być całkowi-
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cie abstrakcyjny i nieprawidłowy. Skutek procesowy 
takiego wniosku o uzupełnienie jest taki, że organ musi 
rozpoznać wniosek, ale co istotne od daty rozpoznania 
decyzji znowu płynie termin na wniesienie odwołań. 
Tym sposobem wydłużony zostaje proces budowlany, 
co przy dużych inwestycjach to ogromny koszt dzienny 
– mówi  Konrad Młynkiewicz – Dyrektor działu prawa 
administracyjnego w Sadkowski i Wspólnicy.

Kto jest stroną postępowania?

Czy mieliście taką sytuację, że wnioskowaliście o uzna-
nie strony poprzez niewłaściwą interpretację urzędu  
w postępowaniu o WZ?

W postępowaniu o WZ-tkach to się zdarza. Częściej 
jednak w postępowaniach o udzielenie pozwolenia 
na budowę. Jest to o tyle problematyczne, że samo 
dopuszczenie do udziału strony to jest czynność fak-
tyczna. Natomiast przy odmowie dopuszczenia to jest 
podstawa wznowieniowa. Jeśli okaże się, że jest sąsiad 
bezpośredni lub pośredni to ja zawsze doradzam, żeby 
inwestor nie protestował, bo skutki mogą być drastycz-
ne. To jest podstawa wznowieniowa - WSA obligato-
ryjnie taką decyzję musi wyeliminować z obrotu  praw-
nego niezależnie od innych elementów. Dlatego jest to 
ryzykowne dla inwestorów tak, jak w sprawie z Gdań-
ska, zainicjowanej przez sąsiada. Kwestia dotyczyła 
przesłaniana i zacieniania, gdzie w projekcie budowla-
nym było jasno wykazane, że inwestycja nie wykracza 
poza obszar nieruchomości objętej inwestycją. Stroną 
był tylko inwestor. Orzecznictwo w tym zakresie jest 
różnorakie. W kwestii czy bezpośredni sąsiad inwe-
stycji powinien być zawsze stroną w postępowaniu 
pod kątem budowy czy nie, jednoznacznie bym się nie 
wypowiedział, bo wiem jak wygląda praktyka sądowa  
– mówi  Konrad Młynkiewicz – Dyrektor działu prawa 
administracyjnego w Sadkowski i Wspólnicy. 

Świadome zbywanie udziałów

Czy spotkaliście się z sytuacją, że sąsiad świadomie 
zbywał udziały innym osobom, w tym nawet z róż-
nych krajów, żeby wstrzymać inwestycję? – pyta Rafał  
Rychlicki – Geodetic Vice-CEO.

W decyzjach środowiskowych miałem takie przy-
kłady, ale z tego rozwiązania korzystają także inwe-
storzy, żeby chronić swoją działkę. W Wielkopolsce  
miała powstać największa w Polsce spalarnia odpadów 
niebezpiecznych. Inwestor zrobił taki trik, że wydzielił 
działki okalające, a osoby fizyczne z innej części Polski 
nabywały nieruchomości. Przepisy środowiskowe do 
niedawana określały, że stroną są właściciele działek 
sąsiednich. Tym działaniem chciał pozyskać przyja-

znych sąsiadów, którzy nie będą blokować inwestycji. 
Dosyć głośnym echem odbyła się zmiana przepisów, 
gdzie określono granicę 100m od terenu inwestycji, 
jako obszar potencjalnego odziaływania na środowi-
sko. Wielu prawników negatywnie się wypowiadało 
na ten temat. Ja też wskazywałem, że ten przepis róż-
nie można ocenić w zależności od rodzaju inwestycji.  
Skąd wiemy czy 50 czy 100 m będzie odpowiednim  
wskaźnikiem dla danej inwestycji? Ten zapis jednak 
eliminuje możliwość sztucznego wydzielania niewiel-
kich działek i w ten sposób wykluczania sąsiadów jako 
stron – mówi  Konrad Młynkiewicz. Przy warunkach 
zabudowy to nie przeszkadza, bo tam niedostarcze-
nie skutkuje odbiorem, więc to nie wstrzymuje decyzji  
o WZ – dodaje Krzysztof Kwaśniewicz. 

Konrad, czy miałeś takie sytuacje, że śmierć sąsiada 
wstrzymuje inwestycję? Na jakich etapach się to zda-
rza? Podaj jakieś przykłady proszę – pyta Rafał Rychlic-
ki – Geodetic Vice-CEO.

Prowadziłem kilka spraw, gdzie inwestor uzyskał po-
zwolenie na budowę i idąc po klauzulę ostateczności 
do urzędu pokazywano mu zwrotkę, że sąsiad nie żyje 
i niemożliwe jest wydanie tej klauzuli. Raz była sy-
tuacja, że w takim trybie sąsiadka nie żyła od 10 lat.  
Miała dwóch synów za granicą, w tym jeden też zmarł 
kilka lat temu. W taki tryb wchodzi międzynarodowe po-
stępowanie spadkowe. Umorzyć postępowania się nie 
da, bo nie można doręczyć decyzji o umorzeniu. Inwe-
stor ma wtedy sytuację patową. Działka jest już kupiona  
i to nie jest tylko kwestia umowy warunkowej, od któ-
rej można odstąpić. Sprawa zakończyła się po dwóch 
latach – mówi  Konrad Młynkiewicz – Dyrektor działu 
prawa administracyjnego w Sadkowski i Wspólnicy.
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Warunki zabudowy jak u sąsiada

Załóżmy, że chcę wybudować budynek obok kogoś, 
kto uzyskał już dla swojej działki Warunki Zabudowy. 
Na pierwszy rzut oka widzę, że parametry są podob-
ne i odpowiadałyby moim oczekiwaniom. Na zasadzie 
dostępu do informacji publicznej mogę uzyskać sąsied-
nią WZ-tkę z urzędu. Czy mogę wymagać od gminy 
takich samych warunków zabudowy? Dla ilu działek 
sąsiednich warto wybierać takie decyzje o warunkach 
zabudowy do wglądu? I ostatnie pytanie, czy jeśli są-
siad przeszedł procedury odwoławcze w uzyskiwaniu 
decyzji o warunkach zabudowy, to czy ja też je będę 
musiał przechodzić? Czy mogę ewentualnie podpierać 
się na sąsiednich odwołaniach? – pyta Rafał Rychlicki 
– Geodetic Vice-CEO.

Jeśli chodzi o WZ, to gminy nie odmawiają wydawa-
nia WZ-tek dla działek sąsiednich, ale nie radzę prosić 
o wydawanie wszystkich sąsiednich WZ-tek za jakiś 
okres, bo lepiej się potem nie pojawiać w urzędzie.  
Jednak, jeżeli wskażemy kilka ciekawych dla nas inwe-
stycji, które są już zrealizowane i gołym okiem widać, 
że te parametry by nas zadowalały, to warto je uzyskać. 
Czy można wymagać? Oczywiście nie można wymagać 
decyzji 1:1, ale od 2017 r. zmieniły się przepisy Kodek-
su postepowania administracyjnego i wprowadzono 
zasady zakazu odchodzenia utrwalonej linii orzeczni-
czej. Jeśli w takim stanie prawnym i faktycznym organ 
nie może orzekać inaczej, to jest argument, który nie 
pozwoli sam w sobie na uzyskanie WZ takich jak ma 
sąsiad. Każda działka i region może mieć różne para-
metry. Między innymi w Ursusie parametr intensyw-
ności zabudowy jest określany inaczej i nie chodzi tu  
o wartość wskaźnika, ale o sposób jego liczenia. Jest to 
duży problem co do zachowania ładu przestrzennego.  
Nie można określać parametrów, jako skrajnego para-
metru średniego z obszaru. Załóżmy, że średnia arytme-
tyczna wynosi 20% i jeżeli inwestorom będziemy dawać 
górną granicę, to siłą rzeczy będzie nam spadać średnia 
i tym samym zaburzymy ład przestrzenny. Na koniec 
ciekawe orzeczenie NSA z października 2019 r., które 
mówi, że obowiązek zachowania ładu przestrzennego 
wynikający z art. 61 Ustawy o planowaniu nie stanowi 
podstawy do ograniczenia intensywności zabudowy. 
W uzasadnieniu jest wprost napisane, że to nie ozna-
cza że mamy robić analizę urbanistyczną i nie dopusz-
czać niczego więcej. W tej kwestii rozmawiałem rów-
nież z sędzią NSA, który mówi, że jeżeli tak sztampowo  
i sztywno podchodzilibyśmy do WZ-tek, to nigdy nie 
powstałby Pałac Kultury i Nauki w Warszawie i wie-
le wieżowców, które są budowane często w opar-
ciu o WZ. Dlatego warto walczyć o swoje inwestycje  
– mówi Konrad Młynkiewicz – Dyrektor działu prawa 
administracyjnego w Sadkowski i Wspólnicy.
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Warunki   
gruntowo-wodne inwestycji
Sprawdź przed zakupem nieruchomości

Od czego zacząć?

Zabierając się za tematykę oceny warunków gruntowo-wodnych należy za-
cząć od tego, że najpierw warto dokonać wizji w terenie i sprawdzić otocze-
nie, przeprowadzić analizę materiałów archiwalnych i danych dostępnych w 
interencie. W zależności od potrzeb wykonuje się wstępne analizy warunków 
gruntowo-wodnych. Natomiast do samego pozwolenia na budowę wykonuje 
się szczegółowe analizy geotechniczne odpowiednio do kategorii geotechnicz-
nej inwestycji. Analizy muszą być zgodne z wymogami określonymi w Rozpo-
rządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawia-
nia obiektów budowlanych (Dz. U. z 27.04.2012r., poz. 463). Poniżej omówimy 
poszczególne etapy, które poparte zostaną przykładami z praktyki zawodowej.

Jednym z pierwszych elementów do sprawdzenia przed zakupem nieruchomości jest oce-
na warunków gruntowo-wodnych. Niestety wielu inwestorów zapomina o tym elemencie, 
albo celowo go pomija, chcąc zaoszczędzić. Warunki gruntowo-wodne często rzutują na 
etap projektowania i kosztorysowania inwestycji. Często pobieżne, wstępne analizy grun-
towo-wodne na etapie analiz ukazują duże i nieprzewidziane koszty na etapie realizacji 
inwestycji. Jakie są wyjścia z takich sytuacji? Kiedy geolog i konstruktor będą ostrożnie 
podchodzić do projektu? Kto określa kategorię geotechniczną dla danej nieruchomości?  
Co należy zweryfikować w przypadku inwestycji na skarpie? Jakiego rzędu rozbieżności 
można się spodziewać porównując wstępną i szczegółową analizę. I jakiego zakresu badań 
powinien wymagać inwestor?
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Wstępne rozpoznanie

Wstępnie działkę można sprawdzić samodzielnie, wy-
korzystując dostępne w internecie dane geologiczne, 
gdzie można zweryfikować warunki gruntowe. Przy-
datne są też liczne opracowania ekofizjograficzne, 
na podstawie których gminy przygotowują Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego. Są one ogólnodostępne w internecie. 
Geolodzy podejmujący zlecenie oceny warunków grun-
towo-wodnych w pierwszej kolejności analizują swoje 
własne badania z okolicy oraz dostępne materiały ar-
chiwalne. Dla terenów mniej zurbanizowanych mało 
korzystne. W kolejnym etapie wykonuje się wstępne 
rozpoznanie podłoża i przygotowuje opinię geotech-
niczną. Warto wiedzieć, że opinia geotechniczna może 
być opracowana tylko w formie opisowej w oparciu  
o analizę materiałów – dostępne są mapy, które za-
wierają ogólne informacje czy warunki podłoża są 
korzystne. Nie ma obowiązku wykonywania na tym 
etapie badań terenowych. Jednak bardziej świadomi 
inwestorzy wymagają wierceń badawczych w ilości i 
głębokości dostosowanej do planowanej zabudowy. 
Przykładowo, dla obiektów magazynowych bez piwnic 
wystarczy głębokość 6m, dla budynków mieszkalnych 
z jedną kondygnacją podziemną 8-12m (w zależności 
od wysokości budynku), a dla budynków mieszkal-
nych z dwoma kondygnacjami podziemnymi 15-20m.  
Wynikiem przeprowadzonych analiz jest opinia geotech-
niczna, która określa kategorię geotechniczną obiektu  
i wstępnie warunki gruntowe. Wykonanie badań wstęp-
nych pozwala na określenie stopnia skomplikowania 
warunków gruntowo-wodnych, poziomu wody grunto-
wej i daje podstawę do określenia wariantów realizacji 
inwestycji wraz z szacunkowym określeniem kosztów.

Myląca zabudowa sąsiednia

Jeden z inwestorów planował zbudować dom jedno-
rodzinny na działce koło warszawskiego Nadarzyna. 
Teren obok był już zabudowany przez liczne budynki 
jednorodzinne, przez co mylnie na pierwszy rzut oka 
stwierdzono, że da się tu bezproblemowo wybudować 
kolejny dom. Po wierceniach okazało się, że podłoże 
stanowi torf, gytia – grunty organiczne słabonośne 
zalegające do głębokości 6m. Oczywiście da się budo-
wać na takich gruntach, ale zwiększa to koszty. Żeby 
uzmysłowić skalę, przy jednorodzinnym budynku może 
stanowić to dodatkowe 60 tyś zł, a zlecenie kilku od-
wiertów kosztuje do tysiąca złotych. Jest to niewiel-
ka kwota, w porównaniu z ryzykiem jakie niesie nie-
sprawdzenie tych elementów. Kupując działkę, która 
jako jedyna jest niezabudowana warto się zastanowić 
dlaczego tak jest. Możliwe, że jest to właśnie efekt wy-
stępowania trudnych warunków gruntowo-wodnych.

3 kategorie geotechniczne

W dalszym etapie realizacji inwestycji, przystępując do 
sporządzania projektu budowlanego, badania geotech-
niczne należy rozszerzyć. Jaki zakres badań i opraco-
wań będzie dla nas konieczny? Mówi o tym Rozporzą-
dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych (Dz. U. z 27.04.2012r., poz. 463). Defi-
niuje ono 3 kategorie geotechniczne w zależności od 
rodzaju obiektu budowlanego oraz stopnia skompliko-
wania warunków gruntowo-wodnych. Określa również 
zakres niezbędnych opracowań. W przypadku pierw-
szej kategorii geotechnicznej obejmującej niepodpiw-
niczone budynki jednorodzinne i budynki gospodarcze  
o wysokości do 2 kondygnacji, sieci uzbrojenia do głę-
bokości 1,2m, drogi dla potrzeb projektu budowlanego 
- wystarczy opinia geotechniczna. Dla inwestycji zali-
czonych do drugiej kategorii geotechnicznej obejmu-
jącej m.in. budynki magazynowe, biurowe, mieszkalne 
wielorodzinnych z garażami podziemnymi, sieci uzbro-
jenia na głębokości >1.2m zakres niezbędnych badań  
i opracowań uzależniony jest od stopnia skomplikowa-
nia warunków gruntowo-wodnych. W przypadku pro-
stych warunków gruntowych (woda gruntowa poniżej 
poziomu posadowienia, brak gruntów słabonośnych  
w podłożu), należy poza opinią geotechniczną wyko-
nać dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt 
geotechniczny. Nie podlegają one żadnej procedurze 
administracyjnej i najczęściej zlecają je inwestorzy lub 
architekci. W przypadku złożonych warunków grun-
towych (poziom wody gruntowej powyżej przyjętego 
poziomu posadowienia, grunty słabonośne w podłożu) 
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zakres opracowań należy uzupełnić o dokumentację 
geologiczno-inżynierską opracowaną zgodnie z wy-
mogami ustawy Prawo geologiczne i górnicze i podle-
gającą procedurze administracyjnej. Trzecia kategoria 
geotechniczna obejmuje m.in. budynki wysokościowe, 
obiekty zabytkowe, inwestycje zlokalizowane na skar-
pie, obiekty zaliczone do mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko. Dla tego typu inwesty-
cji niezależnie od stopnia skomplikowania warunków 
gruntowych opracowuje się opinię geotechniczną, 
dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt 

geotechniczny oraz dokumentację geologiczno-inży-
nierską. Jak wcześniej wspomniano, opracowanie to 
podlega przepisom Ustawy Prawo geologiczne i gór-
nicze i podlega procedurze administracyjnej trwającej 
od ok. 2,5-3 miesięcy do nawet 6 miesięcy. W pierw-
szej kolejności opracowuje się projekt robót geolo-
gicznych, który należy zatwierdzić w starostwie lub 
urzędzie miasta. Po uzyskaniu decyzji należy dokonać 
zgłoszenia zamiaru wykonania robót, a następnie wy-
konać zaprojektowane prace, opracować dokumenta-
cję geologiczno-inżynierską i złożyć ją do zatwierdzenia  
w urzędzie. Przy opracowaniu harmonogramu prac pro-
jektowych należy pamiętać o ok. 3 miesięcznym termi-
nie procedowania dokumentacji geologiczno-inżynier-
skiej w urzędzie. Często inwestor lub architekt o tym  
zapomina i pojawia się problem przy kompletowa-
niu dokumentów do wniosku o pozwolenie na budo-
wę. W praktyce, procedurę związaną z zatwierdze-
niem projektu robót geologicznych należy uruchomiać  
w pierwszej kolejności prac projektowych. Trzeba  
w tym miejscu zaznaczyć, że do opracowania i zatwier-
dzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej inwe-
stor nie musi być właścicielem nieruchomości, na której 
będą wykonywane projektowane wiercenia. Będzie on 
jednak stroną w postępowaniu administracyjnym, co 
wydłuża termin uzyskania decyzji.

MPZP narzuca 3. kat. geotechniczną

Co jeśli projektujemy dom jednorodzinny, a plan miej-
scowy obligatoryjnie przyjął, że na całym obszarze 
warunki gruntowe są złożone? W takich przypadkach 
pod każdą inwestycję (nawet jednokondygnacyjny nie-
podpiwniczony dom jednorodzinny) konieczne będzie 
złożenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Jest 
to niezależne od tego, czy faktycznie na naszej działce 
są jakieś utrudnienia w tym zakresie, a woda gruntowa 
jest poniżej poziomu posadowienia. Zapis o tym, że te-
ren jest objęty złożonymi warunkami gruntowo-wod-
nymi pojawia się również w opracowywanych przez 
gminy pracach studialnych, które stanowią podstawę 
do wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Zakres badań do projektu budowlanego

Gdy inwestorzy proszą o ofertę na badania geotech-
niczne, zawsze pytamy czy są jakieś wytyczne kon-
struktora. Geolog może przyjąć rozstaw i głębokość 
punktów badawczych na podstawie swojego doświad-
czenia, ale jeśli budynek jest skomplikowany to może 
się to okazać niewystarczające. Warto, aby geolog mógł 
kontaktować się z konstruktorem w celu ustalenia za-
kresu badań. Nie ma bowiem wytycznych, jaka powin-
na być głębokość czy rozstaw wierceń. Są podpowiedzi  
w PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotech-
niczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża grun-
towego, np.: dla budowli wysokich i przemysłowych 
– siatka punktów w rozstawie 15-40m, dla budowli  
o dużej powierzchni – siatka punktów w rozstawie nie 
większej niż 60m, a dla budowli liniowych – rozstawa 
punktów 20-200m. Wiemy jednak, że normy nie są ob-
ligatoryjne do stosowania. Zatem, to konstruktor powi-
nien określić rodzaj badań geotechnicznych, wiercenia, 
sondowania, wytrzymałościowe badania laboratoryjne. 
Może też określić parametry gruntowe wymagane do 
przyjętego modelu obliczeniowego. Geolog/geotechnik 
dostosuje wtedy zakres badań do wymagań konstruk-
tora.

Kto chroni własne interesy?

W praktyce inwestorzy minimalizują koszty wstępnych 
analiz do pobieżnych badań w rzadkiej siatce punktów. 
Jeśli chodzi o rozstaw punktów dla budynków kubatu-
rowych, wielkopowierzchniowych czy deweloperskich, 
to przyjmuje się siatkę punktów nie rzadziej niż 30-40 
m obejmującą wiercenia, sądowania i inne badania. 
Wstępne badania polegają na wykonaniu otworów ba-
dawczych świdrem spiralnym i makroskopowej ocenie 
gruntu oraz określeniu poziomu wody gruntowej. War-
to wiedzieć, że na podstawie takich pobieżnych badań 
geolog zawsze przyjmie bezpieczniejsze wartości pa-
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rametrów gruntowych, co niekoniecznie może być ko-
rzystne dla inwestycji. Dlatego oprócz wierceń należy 
również robić sondowanie. Są to badania polegające na 
wbijaniu lub wciskaniu końcówki pomiarowej i określa-
niu parametrów gruntu in situ. W oparciu o wyniki ba-
dań określa się parametry gruntowe, które potem kon-
struktor stosuje do obliczania fundamentów budynku.  

Bez odpowiednich badań i bezpośredniego wyznacze-
nia parametrów gruntów, fundamenty często są prze-
projektowane. Konstruktor mając do dyspozycji po-
bieżne badania warunków gruntowo-wodnych będzie 
przyjmował model obliczeniowy inwestycji bezpieczny 
dla siebie. Bez wiarygodnych i szczegółowych badań 
inwestor nie uzyska optymalnego projektu konstrukcji.

Badania wstępne vs szczegółowe

Czym zatem różnią się badania wstępne od szcze-
gółowych? Porównajmy wyniki badań obu etapów.  
Wykonywaliśmy odwierty w prawobrzeżnej Warsza-
wie – pierwszy wstępny przed zakupem nieruchomości 
i drugi w trakcie procesu projektowego. Inwestor do 
zrealizowania miał dwie kondygnacje podziemne, więc 
w jakiś sposób należało odwodnić wykop. W przekro-
ju były nasypy, potem warstwa piasków i najniżej iły, 
grunty nieprzepuszczalne. Badania wstępne wykazały 
występowanie warstwy iłów na głębokości 13 m od 
powierzchni terenu. W oparciu o to, na etapie kon-
cepcji inwestor podjął decyzję czy robi odwodnienie 
wykopu otwartego, czy wykona ścianę szczelinową na 
głębokość 13 m. Tym samym chciał ująć to w kalkulacji 
kosztów inwestycji. Następnie, na etapie projektowania 
wykonaliśmy rozpoznanie szczegółowe z zagęszczoną 
siatką wierceń. Okazało się, że warstwa iłów nie jest 
pozioma, tylko są wyerodowane wcięcia do głębokości 
nawet 19 m. Koszt inwestycji w tym momencie wzrósł. 

Trzeba mieć świadomość, że badania wstępne dają 
tylko ogląd na sytuację, a warunki mogą być zmien-
ne. Warto na etapie koncepcji przyjąć na te cele bufor  
w kosztorysie, szczególnie jeśli inwestycja zakłada re-
alizację kondygnacji podziemnych. Podam jeszcze drugi 
przykład, ale tym razem dotyczył źle wykonanych ba-
dań wstępnych. Jedna firma dostała zlecenie na wy-
konanie badań wstępnych do głębokości  6m. Okazało 
się, że do tej głębokości występowały grunty organicz-
ne - słabonośne. Firma ta nie pogłębiła otworów w celu 
zbadania dokąd sięga ta warstwa. Dla inwestora wynik 
był nieprzydatny, bo nie wiedział czy ta warstwa sięga 
6,5 m czy 17 m. Świadomy geotechnik nie zawiesza ta-
kiego odwiertu w takim miejscu.

Tereny poprzemysłowe

Ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów, to nie tylko wykonanie wierceń, sondowań 
czy określenie poziomu wód gruntowych. Zgodnie  
z Rozporządzeniem ustalanie geotechnicznych warun-
ków posadawiania polega m.in. na: zaliczeniu obiektu 
do odpowiedniej kategorii geotechnicznej; zaprojekto-
waniu odwodnienia budowlanego; określeniu oddziały-
wania obiektu budowlanego i podłoża w różnych fa-
zach budowy i eksploatacji; określeniu oddziaływania 
obiektu budowlanego na obiekty sąsiednie i odwrotnie; 
wyborze metody wzmocnienia podłoża gruntowego; 
ocenie wzajemnego oddziaływania wód gruntowych 
(podziemnych) i obiektu budowlanego i ocenie stopnia 
zanieczyszczenia podłoża gruntowego wraz z dobo-
rem metody oczyszczania. Ostatni element jest bardzo 
modny w dzisiejszych inwestycjach, bo wielu dewelo-
perów wchodzi na tereny poprzemysłowe. Należy mieć 
świadomość, że tereny te stanowią potencjalne tereny 
zanieczyszczone. W zakładach przemysłowych funk-
cjonujących od lat 50-tych XX wieku nie stosowano 
standardów ochrony środowiska obowiązujących dzi-
siaj. Przez dziesięciolecia mogły one zanieczyszczać 
środowisko gruntowo-wodne substancjami ropopo-
chodnymi, metalami ciężkimi, lub innymi związkami  
w zależności od kierunku produkcji. Starostwa tworzą 
i prowadzą rejestr takich terenów potencjalnie, histo-
rycznie zanieczyszczonych i przekazują do regional-
nych dyrekcji ochrony środowiska. To jest podstawa do 
wymagania ocen stanu zanieczyszczenia powierzchni 
ziemi na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowych, 
czy potem procedowania pozwolenia na budowę. Ten 
rejestr nie jest ogólnodostępny, ale każdy inwestor  
w oparciu o dostęp do informacji o środowisku może 
wystąpić do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 
Uzyska informację czy działka jest wpisana do rejestru, 
albo czy były prowadzone prace remediacyjne na da-
nym terenie. Taką wiedzę warto posiąść na etapie ana-
lizowania zakupu nieruchomości. Obecnie inwestorzy 
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świadomi kosztów prac remediacyjnych już na etapie 
wstępnej oceny warunków gruntowo-wodnych zlecają 
ocenę zanieczyszczenia powierzchni ziemi, aby zmini-
malizować ryzyko inwestycyjne. Należy w tym miejscu 
zwrócić uwagę, że zanieczyszczona działka to oprócz 
dodatkowych kosztów, również dodatkowe procedury 
administracyjne w RDOŚ.

Inwestycje na wyrobiskach

Inny problem mogą stanowić tereny zrekultywowanych 
wyrobisk. Podam jeden przykład, który dotyczy zrekul-
tywowanego wyrobiska po starych gliniankach. Teren 
został zasypany, a następnie przez gminę podzielony 
ulicami i przygotowany pod budownictwo jednorodzin-
ne. Pod powierzchnią terenu jest 10 m nasypów, w któ-
rych jest wszystko: ziemia, śmieci, żużel, itd. Wyrobisko 
było zasypywane sukcesywnie przez kilkadziesiąt lat. 
Jedynie wierzchnia warstwa 1 m to dowieziony czysty 
grunt. Owszem, stoją tam już budynki, ale są one wy-
niesione ponad teren i posadowione na zagęszczonym 
gruncie. Jeden z klientów będący właścicielem dział-
ki w tej okolicy koniecznie chciał mieć piwnicę i zlecił 
badania warunków wodno-gruntowych. Niestety po 
wykonaniu analiz okazało się, że nie było możliwe wy-
budowanie piwnicy. Gdyby wiedział o tym fakcie, nie 
zakupiłby tej działki.

Analizy w ujęciu rocznym

Ważnym aspektem badania warunków gruntowo-wod-
nych jest świadomość o ich sezonowych zmianach,  
w szczególności o różnicach poziomu wody gruntowej. 
Wymaga to oczywiście okresowych badań nierucho-
mości, na której się buduje inwestycję i jest to opcja 

dla zaawansowanych. Okres analiz powinien obejmo-
wać minimum rok i dotyczyć inwestycji, dla których 
wykonuje się głębokie wykopy. Przy planowanych in-
westycjach często etap negocjacji, projektowania i uzy-
skiwania pozwoleń na budowę wynosi rok lub dłużej. 
Można, więc ten okres wykorzystać na tego typu anali-
zy, które zaoszczędzą potem czasu i nieprzewidzianych 
wydatków. Bardzo pomocne są piezometry zakładane  
w odwierconych otworach badawczych. Zainstalowa-
nie ich już na etapie badań wstępnych pozwala nie-
wielkim kosztem prowadzić obserwacje zmian poziomu 
wody gruntowej w dłuższym okresie.

Warunki niekorzystne dla inwestora

W ramach swojej inwestycji mieszkaniowo-usługowej 
przygotowałem się do kwestii gruntowo-wodnych 
i zleciłem 3-krotnie badania geologiczne w różnych 
okresach w roku. Budynek został zaprojektowany  
z 30-cmentrymetrowym zapasem do poziomu wód 
gruntowych i uwzględniał wyniki z poszczególnych 
badań. Czas rozpoczęcia inwestycji wypadał w okre-
sie, który wyjątkowo był obfity w opady. Podczas wy-
kopów pod garaż podziemny okazało się, że poziom 
wód gruntowych poniósł się o 50-cm w porównaniu 
do poprzednich badań. Do dyspozycji miałem trzy roz-
wiązania. Można było przeprojektować budynek tak, 
żeby podnieść fundamenty, jednak to zaważyłoby na 
opłacalności inwestycji ze względu na zmianę wskaź-
ników zabudowy (niższy budynek, zmniejszenie ilości 
miejsc postojowych, rezygnacja z jednej kondygnacji). 
Ponadto taki zabieg byłby czasochłonny ze względu na 
konieczność wykonania projektu i pozwolenia zamien-
nego. Drugim rozwiązaniem było czekanie z dalszymi 
pracami, aż wody opadną, ale to narażałoby inwestycję 
na podtopienia i podsiąki w kolejnych latach. Trzecim 
sposobem było założenie igłofiltrów, odsączenie wody  
w kilka tygodni, wykonanie tzw. białej wanny (mocniej-
szy rodzaj betonu) izolującej budynek od wód grunto-
wych i zasypanie jej ziemią. Dopiero wyżej w plano-
wanym miejscu budowane byłyby fundamenty i cały 
budynek. Mimo przygotowania, nie dało się tego prze-
widzieć.

Wybrałem trzeci sposób, który był najszybszy, ale jed-
nocześnie najbardziej kosztowny. Zabieg wygenerował 
nieprzewidziany koszt 90 tyś. zł, co dla budynku o pow-
ierzchni 550 m² jest znaczącą wartością. Warto zatem 
przyjąć bufor finansowy w projektowaniu inwestycji, 
bo toczymy nierówną walkę z czynnikami atmosfery-
cznymi. Mimo odpowiedniego przygotowania, nie dało 
się tego przewidzieć. Cieszę się jednak, że ten aspekt 
wyszedł na etapie budowy, a nie w trakcie użytkowa-
nia budynku.
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Warunki korzystne dla inwestora

Podam też drugi przykład pokazujący, że sytuacja wod-
no-gruntowa może się na przestrzeni czasu zmienić na 
korzyść inwestora.  Mowa o inwestycji mieszkaniowej 
wielorodzinnej z garażem podziemnym z planowaną 
głębokością wykopu 4 m. Na etapie wstępnego roz-
poznania warunków gruntowo-wodnych wodę grun-
tową określono na głębokości 1,2 m. Następnie pod-
czas badań do projektu budowlanego po 6 miesiącach, 
woda gruntowa występowała na głębokości 2,5m.  
W momencie dokonywania wykopu, woda znajdowała 
się na głębokości 3,5 m. Ten przykład pokazuje jak duże 
mogą być wahania zwierciadła wody gruntowej. W tym 
przypadku udało się określić maksymalny poziom wód, 
który przyjęto do projektu konstrukcji oraz kosztory-
su inwestorskiego, a sprzyjające warunki pozwoliły na 
oszczędności na etapie realizacji inwestycji.

 

Osiadanie budynku na skarpie

Co jeśli działka znajduje się przy lub na skarpie? Na 
zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy został opra-
cowany rejestr terenów zagrożonych ruchami maso-
wymi ziemi (dostępny w biurze Ochrony Środowiska).  
W przypadku inwestycji planowanych na tych terenach 
są one klasyfikowane do 3. kategorii geotechnicznej, co 
wymaga szerokiego zakresu opracowań, o czym mówi-
liśmy wcześniej. W przypadku inwestycji na krawędzi 
skarpy, dla której stwierdzono niestabilność, obserwu-
jemy szczeliny w murze budynku (jeśli istnieje) oraz ana-
lizujemy osiadanie skarpy i dróg. Ważne jest sprawdze-
nie czy nie występują ruchy, ale trzeba analizować to 
pomiarami cyklicznymi przez specjalistyczną aparaturę 
w ujęciu co najmniej roku. Wynika to z cyklu hydrolo-
gicznego, przepływu wód gruntowych, które są głów-
nym czynnikiem powodującym osuwanie mas ziem-
nych. Warto to realizować przed zakupem inwestycji  
w przypadkach, gdzie mamy podejrzenie osuwania 
skarp. Zakłada się wtedy rury inklinometryczne i mie-
rzy się ich odkształcenia a każdy kolejny pomiar jest 
odnoszony do pierwszego. W ten sposób mierzymy 
przemieszczenia podłoża. Jest to pomiar względny, od-
niesiony do pierwotnego położenia (kształtu) kolumny 
rur. Drugim elementem jest badanie poziomu wody. 
Często jest on konieczny, żeby skorelować przemiesz-
czanie z wysokością wody. Żeby to uzupełnić warto za-
mierzyć geodezyjnie GPS-em wierzch rury, bo cały ele-
ment może się przemieszczać. Badania w samej rurze 
mogą być wtedy przekłamane, bo będą niewielkie prze-
sunięcia, które nie uwzględnią przesunięcia dużej masy 
ziemnej. Jeśli mamy spękania w budynku, to stosuje się 
mierniki rozwarcia rys, które monitorują ten element. 
W skrajnych sytuacjach można analizować odchyle-
nia ścian od pionu. Więcej na ten temat w artykule  
„Badanie pionowości i osiadania budynków i budowli”. 

Na warszawskiej Pradze mierzyliśmy budynek przez 
dwa tygodnie w trybie 24 h na dobę. Finalnie przyje-
chała ekipa i spięła budynek metalowymi klamrami, bo 
zagrażał zawaleniu. Natychmiast eksmitowano lokato-
rów budynku. Pomiar pionowości może być jednora-
zowy i może wykazać, że ściana odchyla się o 40 cm, 
a pomiar cykliczny pokaże czy ściana pracuje. Kolejna 
technika weryfikacji ruchu gruntów i budynków to na-
wiązanie poligonowe reperów i badanie wysokości tych 
punktów z dokładnością ułamków mm. Ewentualnie, 
jeśli na skarpie występują jakieś elementy (drzewa, słu-
py, itp.) to można makroskopowo wstępnie stwierdzić 
czy są one w pionie czy się wychylają. Wychylenie to 
pierwszy sygnał, że budynek może osiadać.

Korzyści dla inwestorów

Przeprowadzenie badań opisanych wyżej, w dostoso-
waniu do projektowanej inwestycji, daje liczne korzyści 
inwestorom. Dotyczy to zarówno małych inwestycji  
w postaci domków jednorodzinnych, wysokich biu-
rowców jak i całych kompleksów budynków. Na po-
stawie takich badań możemy wykluczyć zagrożenia, 
które potencjalnie mogą zwiększyć nakłady finansowe 
inwestycji. Możliwe jest określenie zagrożeń w postaci 
np. gruntów słabonośnych w podłożu (torfy, namuły, 
nasypy antropogeniczne), występowania gruntów nie-
nośnych, organicznych i nasypów. Analiza może także 
wykazać obecność zanieczyszczeń ziemi i wymóg prze-
prowadzenia remediacji. Pomaga to także określić po-
ziom wód gruntowych i możliwości realizacyjne części 
podziemnych inwestycji. Mając realne i szczegółowe 
dane geolog nie będzie przyjmował bezpiecznych dla 
siebie buforów bezpieczeństwa przekazywanych da-
nych, a to przełoży się na  lepsze parametry podawane 
przez konstruktora budynku. Dzięki temu inwestycja 
przyniesie bardziej wymierne korzyści.
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Zmiany prawne   
w procesie inwestycyjnym
Krócej, dokładniej, drożej

Krótsze terminy urzędowe

W nowej Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne wprowadzono termi-
ny wydawania dokumentów do zgłoszonej pracy geodezyjnej. Wprowadzono 
także maksymalny czas weryfikacji opracowania w urzędzie. Zamiast 10 dni 
roboczych urząd ma 5 dni na udostępnienie materiałów do zgłoszenia. Jeżeli 
chodzi o kontrolę opracowań, to termin „niezwłocznie” zastąpiono konkretną 
liczbą dni w następujących wymiarach: zgłoszenie o obszarze do 1 ha – do 
7 dni roboczych; zgłoszenie o obszarze 1 do 10 ha – do 10 dni roboczych; 
zgłoszenie o obszarze powyżej 10 ha – do 20 dni roboczych. Jako ogniwo pro-
cesu inwestycyjnego odpowiadające przed inwestorami, bardzo mocno liczę 
na wywiązywanie się z nowych terminów przez Powiatowe Ośrodki Geodezji 
i Kartografii. Aktualnie, w niektórych powiatach czas weryfikacji opracowań 
sięga nawet 40 dni roboczych, co dla wielu inwestorów jest sytuacją nie do 
zaakceptowania..

Bez pieczątki urzędu

Do korzyści skaningu bezwzględnie należy zaliczyć szybki czas samego po-
Materiały powykonawcze przekazywane Klientowi, tj. mapa do celów pro-
jektowych, mapa powykonawcza z inwentaryzacji i inne, mogą równoważnie 
zawierać klauzulę urzędową lub oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych 
o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. W związku z powyższym od 

Od 16 lipca 2020 r. obowiązuje znowelizowana Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficz-
ne. Zmiany są przełomowe i jeżeli tylko będą w pełni respektowane przez urzędy, czeka 
nas znaczące skrócenie procesu inwestycyjnego w kontekście pozyskania dokumentów 
geodezyjnych niezbędnych do pozwolenia na budowę oraz odbioru obiektów. Krócej w tym 
przypadku znaczy również drożej – dwukrotnie drożej!  Przepisy wprowadzają nowe zmia-
ny w zakresie inwentaryzacji powykonawczej i narzucają nowe obowiązki na geodetów 
uprawnionych. Co będzie podlegało obligatoryjnemu sprawdzeniu? Zmiany legislacyjne na 
nowo definiują również mapę do celów projektowych. Co z tych znaczących zmian wynika 
dla inwestorów?

Rafał 
Rychlicki  
 
Geodetic Vice-CEO, 
Court Expert, Licensed 
Land Surveyor 
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razu po otrzymaniu informacji z urzędu, że dokumen-
tacja została zweryfikowana pozytywnie możemy wy-
drukować mapy ze stosownym oświadczeniem i prze-
kazać je inwestorowi. Taka mapa do projektu będzie 
mogła stanowić załącznik do projektu budowlanego, 
a inwentaryzacja powykonawcza do odbioru obiektu. 
Do tej pory, po pozytywnym wyniku weryfikacji trzeba 
było czekać na aktualizacje baz danych w urzędzie oraz 
pieczątki na mapie. Trwało to od kilku do kilkunastu dni.

Geodeta uprawniony na budowie 

Nowe przepisy nakładają obowiązek uczestniczenia oso-
biście przez geodetę uprawnionego podczas prac zwią-
zanych z obsługą geodezyjną budowy. Geodeta upraw-
niony powinien być obecny podczas tyczenia obiektów 
budowlanych, wykonywania pomiarów kontrolnych,  
a także  pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiek-
tów budowlanych. Zwyczajowo, w terenie prace re-
alizował zespół pomiarowy, a geodeta podpisywał je-
dynie szkice polowe w biurze. Zmiana ma ograniczyć 
wykonywanie w/w prac przez osoby bez wymaganego 
doświadczenia. Czy przepis będzie respektowany przez 
wykonawców? Czas pokaże. Znam wiele przypadków, 
gdzie geodeci bez doświadczenia robili na budowach 
karygodne błędy. Wielokrotnie słyszałem o złym po-
sadowieniu budynków względem granic działki. Jeden 
z przykładów to nowy 4-kondygnacyjny budynek han-
dlowo-usługowy, który stoi od 2 lat, bo nie otrzymał 
pozwolenia na użytkowanie. Nie otrzymał, bo w inwen-
taryzacji powykonawczej wyszło na jaw, że budynek 
przed wylaniem fundamentów został wytyczony przez 
geodetę w niewłaściwym miejscu – zostały odwróco-
ne osie budynku. Inne historie, które rozstrzygałem na 
zlecenie inwestorów to notorycznie przesuwane ściany 
działowe lub nośne względem projektu; szyby windo-
we nietrafiające w siebie na różnych piętrach; nietrzy-
manie poziomu podłogi w przypadku wykonywania do-

budówek do istniejących obiektów; mylenie sposobów 
aranżacji ścian pomiędzy piętrami; wejścia drzwiowe 
wykonywane w niewłaściwych miejscach; czy niewła-
ściwe lokalizacje wpięć instalacji czy gniazdek. Więcej 
na ten temat w artykule „Geodeta z ramienia inwestora. 
Kiedy geodeta kryje generalnego wykonawcę?”

Nowy wymiar inwentaryzacji 

Nowelizacja Prawa geodezyjnego i kartograficzne-
go definiuje na nowo inwentaryzację powykonawczą 
obiektów budowlanych. W rozumieniu Ustawy jest to 
wykonanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, 
mających na celu zebranie aktualnych danych o prze-
strzennym rozmieszczeniu elementów zagospodaro-
wania terenu objętego zamierzeniem budowlanym, 
oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej zawiera-
jącej wyniki tych pomiarów. W ramach inwentaryzacji 
powykonawczej niezbędne jest sporządzenie oświad-
czenia o zgodności z projektem. Dotychczas ważne 
było jedynie usytuowanie na płaszczyźnie poziomej, tj. 
zachowanie odległości od granic lub stałych elemen-
tów zagospodarowania terenu.

W ramach oświadczenia geodeta uprawniony będzie 
musiał stwierdzić czy “0 budowy” w terenie jest takie 
samo jak w projekcie. Nie będzie można podnieść bu-
dynku bez stosownych zmian w projekcie, co dotych-
czas było praktyką powszechnie stosowaną. Budynki 
były podwyższane, a organy nie były w stanie tego zw-
eryfikować. Sytuacja zmieni się radykalnie. Będzie to 
dotyczyło również obiektów budowlanych.

Nowa definicja mapy do projektu 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej  
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie ro-
dzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficz-
nych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie straciło ważność z dniem 31 lipca 2020 
r. W wyżej wymienionym Rozporządzeniu znajdowała 
się definicja mapy do celów projektowych, która oprócz 
treści mapy zasadniczej powinna zawierać geodezyjne 
opracowanie linii rozgraniczających tereny o różnym 
przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie ulic, dróg, 
usytuowanie zieleni wysokiej oraz innych obiektów, 
wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem wyko-
nywanej pracy. Nowe prawo geodezyjne definiuje na 
nowo mapę do celów projektowych. Rozumie się przez 
to opracowanie kartograficzne, wykonane z wykorzy-
staniem wyników pomiarów geodezyjnych i materia-
łów państwowego zasobu geodezyjnego i kartogra-
ficznego, zawierające elementy stanowiące treść mapy 
zasadniczej, a także informacje niezbędne do sporzą-
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dzenia dokumentacji projektowej. Jak widać, szczegó-
łowy katalog obiektów został zastąpiony dość ogólnym 
stwierdzeniem. Może to budzić wątpliwości, kto w tym 
przypadku jest odpowiedzialny za opracowanie takich 
elementów, jak np. linie rozgraniczające. W mojej oce-
nie niezależnie od zmian w prawie, bezsprzecznie powi-
nien to wykonać geodeta uprawniony, stosując stosow-
ne oprogramowanie do kalibracji map. 

Będzie drożej

Organy legislacyjne już nas przyzwyczaiły do tego, że 
nowelizacje Ustaw dość często wiążą się z podwyżką 
opłat. Tak też się stało w tym przypadku. Dwukrotnie 
więcej zapłacimy za wydruki mapy zasadniczej oraz 
dane wektorowe (niezbędne do decyzji o warunkach 
zabudowy), czy wnioski o przyłączenia do sieci. Będzie 
to musiało mieć przełożenie na ceny usług geodezyj-
nych. Dodatkowo, opłaty do urzędu przy zgłoszeniu 
wydania materiałów do danej pracy (mapy do projek-

tu, czy podziału nieruchomości) należy wykonywać 
ze 100% przedpłatą. Wcześniej było to 50% na 50%,  
a jeszcze kilka lat temu płatności za materiały z urzędu 
dokonywano dopiero przy odebraniu gotowych map 
dla inwestora. Należy sobie zadać pytanie, dlaczego na 
przestrzeni lat nastąpiły takie zmiany. Mianowicie, za-
pracowali na to geodeci, którzy zgłaszali fikcyjne prace 
geodezyjne na zlecenie inwestorów. Normalnie, gdy-
by inwestor chciał uzyskać materiały z urzędu (mapy, 
punkty, osnowy, granice, wypisy, wyrysy, itp.), musiał-
by za nie zapłacić powyżej kilkuset złotych (za każdą 
mapę). Geodeci mieli narzędzie w postaci zgłoszenia, 
gdzie za darmo uzyskiwali wybiórcze informacje na te-
mat nieruchomości dla inwestorów - po czym często 
je wycofywali. Musieli wtedy uiścić symboliczną opłatę  
i dysponowali danymi za kilkadziesiąt złotych. Swoboda 
pozyskiwania darmowej wiedzy się skończyła.
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Materiały wyjściowe

Materiały wyjściowe do analizy chłonności działki zależą od tego czy 
analizowana nieruchomość objęta jest miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego (MPZP) czy konieczne jest uzyskanie 
decyzji o Warunkach Zabudowy (WZ). Sytuacja jest prostsza, gdy jest 
plan miejscowy, ale z drugiej strony nie da się tutaj walczyć o lepsze 
parametry zabudowy. Nadmienić trzeba, że plany miejscowe posłu-
gują się często pojęciami, które nie są zdefiniowane w polskim pra-
wie. Zdarza się też, że plany miejscowe nie mają w ogóle słowniczka 
pojęć. Wtedy trzeba mieć na uwadze, że może być rozbieżność w ro-
zumowaniu pewnych aspektów przez architekta, geodetę, inwestora 
czy urzędnika architektury. W przypadku WZ-tki po wnikliwej anali-
zie chłonności działki i odpowiednim przygotowaniu wygenerować 
można lepsze parametry dla nieruchomości. Trzeba się jednak liczyć, 
że decyzja z pozwoleniem na budowę może nadejść znacznie póź-
niej, niż w przypadku pozwoleń opartych na planach miejscowych.

Etapowanie analiz chłonności działki

Zakres  analizy chłonności działki zależy tak naprawdę od zamawia-
jącego i niestety jest to często sytuacja patowa. Przepisy nie nor-
mują zakresu takiej analizy, a kupujący nieruchomość chciałby mieć 
sprawdzoną jak największą ilość rzeczy przy jak najniższym nakładzie 
finansowym. Niestety nie zawsze tak się da. My do analiz chłonności 
działki podchodzimy w sposób dwojaki. Jeżeli Klient  inwestuje już 
w kolejną nieruchomość i jest zdecydowany ją kupić to zazwyczaj 
zleca on analizę o bardziej kompleksowym zakresie. Jeżeli jednak ku-
pujący weryfikuje wiele działek to logiczne jest, że chce na początek 
wyfiltrować tę najlepszą lub dwie najlepsze i dopiero potem bardziej 
szczegółowo analizuje tylko te wybrane. W tym drugim przypadku, 
pierwszym etapem jest podstawowa analiza chłonności działki. Za-
kres zależy od charakteru i lokalizacji nieruchomości. Jednak w więk-
szości przypadków zakres zawiera podobne elementy. Jakie?

Jednym z początkowych etapów sprawdzania nieruchomości jest analiza chłonności dział-
ki. Inwestorzy często fiksują się na parametrach, które pokazują ile można „wycisnąć” 
z działki, jednak finalnie niektórych indeksów określonych w analizie chłonności nie da się 
zastosować. Dlaczego? Przyczyn może być wiele, np.: granice przebiegają w innym miejscu 
niż jest to oznaczone na mapie, albo w ogóle mapa zasadnicza jest nieaktualna. Postaram 
się wykazać, że taka analiza powinna być równolegle prowadzona z innymi pracami spraw-
dzającymi stan kupowanej nieruchomości. Pracami, których nie uwzględnia analiza chłon-
ności działki, a które mają ogromny wpływ na przebieg i koszty inwestycji. 
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Check lista analizy chłonności działki

Wykazałem wcześniej, że analizę chłonności działki 
można przeprowadzić w podstawowym lub komplekso-
wym zakresie. Co zatem należy rozważać przy zlecaniu 
takiej analizy?:
• lokalizację działki i sąsiednie otoczenie – faktyczna 
wizja lokalna;
• wyciągi ze Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego (tekst i rysunki);
•wyciągi z szeregu opracowań ekofizjograficznych sta-
nowiących załączniki do studium (tekst i rysunki);
• MPZP - jeśli teren jest nim objęty (tekst i rysunek);
• WZ-tki – jeśli były uzyskane na analizowaną działkę 
lub na działki sąsiednie (tekst i załączniki graficzne);
• nakreślamy wstępne parametry budynku (wymiary 
budynku i garażu - jeśli istnieje); lokalizację względem 
linii zabudowy (obowiązującej lub nieprzekraczalnej), 
powierzchnię zabudowy, powierzchnię użytkową, linie 
rozgraniczeniowe pasa drogowego, inne wskaźniki jeże-
li są wymagane, np.: przez MPZP (np.: wskaźnik inten-
sywności zabudowy czyli stosunek powierzchni całko-
witej budynku do powierzchni działki);
• nakreślamy wstępne parametry działki (powierzch-
nię ewidencyjną, powierzchnię zabudowy, powierzch-
nię biologicznie czynną, powierzchnię utwardzeń, po-
wierzchnię śmietnika, itp.);
• uzasadniamy koncepcję – przedstawiamy jeden lub 
więcej wariantów;
• schematy możliwego zagospodarowania terenu i pro-
pozycję zabudowy działki w formie bryłowej;
• przedstawiamy analizę przyłączy – porównanie mapy 
zasadniczej z inwentaryzacją w terenie;
• wykonujemy analizę drzewostanu / krzewów / zieleni, 
• wykonujemy analizę nasłonecznienia i przesłaniania 
projektowanego budynku na budynki sąsiednie i bu-
dynków sąsiednich na projektowany budynek; weryfi-
kujemy najniżej położone okna sąsiedniego budynku;
• przedstawiamy wstępny rzut kondygnacji projektowa-
nego budynku;
• pokazujemy poglądowe przekroje projektowanego 
budynku;
• wstępne wizualizacje, aksonometrie, rzuty elewacji – 
w zależności od życzeń zamawiającego;
• sugerujemy elementy do weryfikacji w kolejnym eta-
pie (np.: obszary problemowe, zagrożenia i możliwe nie-
standardowe koszty, które mogą się pojawić w analizo-
wanym przypadku);
• inne w zależności od rozwoju sytuacji w trakcie wyko-
nanych etapów prac.

Sugestie na wagę złota

Przedostatnim wykazanym w powyższej liście elemen-
tem są sugestie, które pozwalają płynnie przejść w due 

diligence nieruchomości. Rzetelne podejście do wyko-
nania analizy chłonności działki obejmuje właśnie taki 
element, bo jak wykazałem wcześniej parametry działki 
nie zawsze da się finalnie zrealizować. Jakiego rodza-
ju sugestii warto wymagać? Jest to zależne od wiedzy 
osoby, która wykonuje analizę, od znajomości zmienia-
jących się przepisów oraz od charakteru danej działki. 
Co nam po parametrze powierzchni zabudowy, jeśli po-
tem okaże się, że granica działki jest wsunięta do środka 
o 0,5m? Co nam po analizie zacieniania i nasłoneczniania 
wykonanej zgodnie z mapą zasadniczą dla sąsiedniego 
budynku III-kondygnacyjnego, gdy faktycznie w terenie 
ma on IV kondygnacje i nie znamy najniżej położonej linii 
okien pomieszczeń przeznczonych na stały pobyt ludzi? 
Co nam po dwukondygnacyjnym garażu podziemnym, 
gdy badania geologiczne wykażą wysoki poziom wód 
gruntowych i koszt specjalistycznych prac ziemnych 
podniesie znacząco koszty budowy, a to może zaważyć 
na opłacalności inwestycji? Co jeśli wtedy trzeba będzie 
zrezygnować z jednej kondygnacji garażu podziemne-
go i tym samym zmniejszyć powierzchnię użytkową, bo 
budynek nie będzie spełniał wskaźnika minimalnej ilości 
miejsc postojowych? Jakie zatem elementy należy mieć 
dodatkowo na uwadze? Przeanalizuję kilka najczęściej 
popełnianych błędów inwestorskich, z jakimi ja się spo-
tkałem u swoich Klientów.

Analizy w niewłaściwych granicach 

Dla ilu inwestycji sprawdzałeś/aś faktyczny przebieg 
granic nieruchomości? Błędnie często myślimy, że 
ogrodzenie wyznacza granicę działki. W tym aspekcie, 
ślepo zawierzamy również mapom zasadniczym. Nie 
wszystko, co jest z czerwoną, urzędową pieczątką niesie 
prawdziwe informacje. Rekordowe przesunięcie granicy 
nieruchomości, jakie wykazaliśmy dla inwestora to 3 m 
na terenie Warszawy i 15 m w powiatach ościennych 
stolicy. Jednemu z inwestorów na kilka dni przed zaku-
pem działki na warszawskim Mokotowie uratowaliśmy 
takim sprawdzeniem 30 mln zł. Okazało się, bowiem, 
że chciał kupić działkę, która rzekomo miała dostęp 
do drogi publicznej, a w rzeczywistości pomiędzy nimi 
był ~15 cm-owy pasek innej działki, objętej w dodatku 
roszczeniami z tzw. Dekretu Bieruta. 

Analizy z nieaktualną infrastrukturą 

Aktualizowaliśmy setki warszawskich map zasadniczych 
i policzyliśmy, że w przypadku przejścia z mapy analo-
gowej na numeryczną średnio na 1ha mapy przypada 
50 błędów. Mowa tu o niewykazanych lub niezaktuali-
zowanych danych takich jak: obecność mediów, ilość 
kondygnacji budynków czy wysokość budynków, po-
wierzchnie utwardzone, itp. Przedstawię przykład - za-
łóżmy, że planujesz inwestycję mieszkaniową wieloro-
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dzinną i na mapie zaznaczony jest hydrant w granicach 
działki. Jednak w terenie faktycznie go nie ma. W takiej 
sytuacji konieczne będzie podprowadzenie hydrantu, 
a jeśli go nie ma odpowiednio blisko, to konieczne bę-
dzie wybudowanie zbiornika przeciwpożarowego na 
działce. Koszt zbiornika to kwota rzędu minimalnie kil-
kudziesięciu tysięcy złotych dla małego budynku. 

Analizy w niewłaściwej powierzchni

Kolejny nagminnie popełniany błąd to sprawdzanie 
danych ewidencyjnych wyłącznie w Księgach Wieczy-
stych. Oprócz KW istnieje jeszcze Ewidencja Gruntów 
i Budynków (EGIB), która jest nadrzędnym nad KW do-
kumentem w zakresie sprawdzenia powierzchni naby-
wanej nieruchomości. Dzięki sprawdzeniu tych elemen-
tów kupujący może dowiedzieć się czy powierzchnia 
działki i/lub budynku, za którą ma zapłacić  jest tożsama 
w EGIB i KW. Rozbieżność między powierzchnią użyt-
kową a całkowitą budynku, która jest wpisana w KW 
dla bardzo dużych budynków potrafi sięgać nawet 50% 
- takie wartości wykazywaliśmy przy centrach handlo-
wych. Weryfikacja tych dokumentów ze sprawdzeniem 
faktycznego przebiegu granic daje pewność, że projek-
tujemy we właściwym zakresie. 

Niewłaściwe linie a parametry 

Popełnianym często błędem w analizach i później w pro-
jektowaniu budynku jest brak weryfikacji poprawności 
przebiegu wszelkich linii wpływających na parametry 
na budowę. Mówimy tutaj o liniach rozgraniczających 
tereny o różnym przeznaczeniu w planie miejscowym, 
nieprzekraczalnych liniach zabudowy, obowiązujących 
i nieprzekraczalnych liniach zabudowy dla zwyżek, 
obowiązujących liniach zabudowy kondygnacji w pod-

cieniach, odsunięciach od linii energetycznych, liniach 
osi dróg, granicach pasa drogowego, itp. Trochę ich jest 
i każda z nich wpływa na parametry planowanej inwe-
stycji. Należy mieć na uwadze, że większości tych linii 
nie ma na mapie zasadniczej ani na mapie do projektu, 
a te co są trzeba zweryfikować pod kątem poprawności 
wkreślania! To inwestor musi mieć to wszystko w gło-
wie, albo powinien otoczyć się dobrymi specjalistami. 
Nie każdy wie również o tym, że można próbować ofi-
cjalnie zmieniać bieg tych linii tak, aby inwestycja była 
bardziej opłacalna. Jednym z przykładów, z którym 
miałem styczność było przesunięcie dla inwestycji linii 
zabudowy o 20cm i przysunięcie do linii energetycz-
nych o 5 metrów. Obydwa te przesunięcia zwiększyły 
możliwości inwestycyjne działki dla budynku mieszka-
niowo-usługowego. Dzięki temu zabiegowi inwestor 
zyskał dodatkowe metry PUM/GLA wzdłuż całej kil-
kudziesięciometrowej długości działki. Przeliczając to 
na 6 kondygnacji budynku i cenę za m² sprzedawanej 
i wynajmowanej powierzchni tak drobna zmiana dała 
nieplanowany zysk ponad kilkuset tysięcy z tytułu wy-
najmu lokali i kilku milionów w tytułu sprzedaży lokali. 
Dlatego niezwykle ważne powinno być pracowanie na 
aktualnych i wiarygodnych danych dodatkowych wzglę-
dem mapy do celów projektowych.

Nieaktualne wysokości budynków

Kolejny element, który powtarzam od lat to wysokość 
projektowanego budynku, która ma wpływ na zacie-
nianie i nasłonecznianie budynków. W analizie chłon-
ności wykonuje się taką analizę, ale mam tu na myśli 
coś innego. Warto zweryfikować faktyczną wysokość 
sąsiednich budynków, bo często okazuje się, że są one 
wyższe w terenie niż na mapie. Urzędnik wydający WZ-
-tkę wydaje decyzję na podstawie tego, co ma na mapie 
zasadniczej. W wydziałach architektury dane praktycz-
nie zawsze są nieaktualne względem danych z urzędu 
geodezji czy względem rzeczywistości w terenie. Wy-
konywaliśmy wielokrotnie takie analizy i okazywało się, 
że po przedstawieniu urzędnikowi aktualnych danych 
z terenu możliwe jest uzyskanie dodatkowych 30 cm 
czy 1,5 m w parametrze maksymalnej wysokości zabu-
dowy. To z kolei przekładać się może na możliwość za-
stosowania wyższej kondygnacji, co w lokalach usługo-
wych ma znaczenie ze względu na podwieszane sufity. 
Może to być też kartą przetargową do zrobienia kolejnej 
kondygnacji, gdzie wcześniej nam brakowało wysokości. 
Przy analizach zacieniania i nasłoneczniania należy rów-
nież pamiętać, by znać wysokość najniżej położonych 
okien sąsiedniego i planowanego budynku. Istotna jest 
ta wysokość od gruntu do dolnej krawędzi okien. O tę 
właśnie wysokość może być korzystniejsza analiza za-
cieniania / nasłoneczniania, co ma wpływ również na 
parametry zabudowy.
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Analizy z nieaktualnym drzewostanem

Inny problem może dotyczyć drzewostanu. Przyjmijmy, 
że na aktualnej mapie zasadniczej zaznaczone jest jed-
no drzewo, a faktycznie w terenie jest ich 9. Może to 
wynikać z faktu, że mapa była wykonana 3 lata temu, 
a drzewa w tym czasie urosły i aktualnie kwalifikują się 
do zamierzenia. Wskazujemy wtedy na zasadność wy-
konania inwentaryzacji drzewostanu i weryfikujemy ja-
kiego rzędu opłaty będą związane z ewentualną wycin-
ką drzew. Średnia opłata za usunięcie drzewa to koszt 
od ~100zł do ~800 zł za 1 cm obwodu pnia mierzonego 
na wysokości 5 cm (przed nowelizacją 1,3 m). Zdarzają 
się sytuacje, że na standardowej działce wycinka drzew 
to wydatek rzędu 300 tyś. zł. 

Co sprawdzić przed zakupem?

W wielu artykułach poruszałem około 30 najistotniej-
szych elementów, których rozważenie w zakresie prze-
prowadzenia analizy due diligence lub analizy chłonno-
ści powinien wziąć pod uwagę każdy inwestor jeszcze 
przed zakupem nieruchomości. Przytoczyłem tylko kilka 
najczęściej spotykanych problemów. Wykazuję zatem 
check listę moim zdaniem bardzo istotnych elementów 
do sprawdzenia równolegle lub zaraz po zakończeniu 
prac nad analizą chłonności działki:
• zakup i analiza mapy zasadniczej działki wraz z koł-
nierzem 30-50 m w zakresie aktualizacji mapy do celów 
zwiększenia wydawanych parametrów na etapie WZi;
• sprawdzenie spójności danych ewidencyjnych działki 
w EGIB z danymi działki w KW;
• sprawdzenie współrzędnych i atrybutów dokładności 
położenia punktów granicznych działki;
• wznowienie ustalonych wcześniej granic działki na 
gruncie i wytyczenie w terenie punktów granicznych;
• sprawdzenie powierzchni zabudowy i wysokości ist-
niejącego budynku czy żaden element budynku (w tym 
reklamy) nie wystaje poza granice działki;
• pomiar sąsiednich ścian budynku (elewacji) oraz wy-
sokości sąsiednich budynków, z uwzględnieniem lokali-
zacji najniżej położonych okien;
• pomiar położenia linii frontowej budynków sąsiednich;
• pomiar lokalizacyjny i wysokościowy linii energetycz-
nych na / obok działki (osiowo i przewody zewnętrzne);
• przygotowanie i złożenie w urzędzie wstępnego pro-
jektu podziału (jeśli jest planowany);
• sprawdzenie czy działka nie należy do „dawnych zbio-
rów dokumentów (ZD)” i nie jest przedmiotem roszczeń 
poprzednich właścicieli (tylko Warszawa);
• opinia geotechniczna dla inwestycji budynku;
• wstępna ocena warunków gruntowo-wodnych działki;
• ocena stanu zanieczyszczenia powierzchni ziemi dla 
terenów poprzemysłowych lub zanieczyszczonych;

• wypełnienie wniosków do dostawców sieci (prąd, 
woda i kanalizacja, gaz, teletechnika);
• wypełnienie wniosku i uzyskanie zaświadczenia o do-
stępie do drogi publicznej;
• wypełnienie wniosku i uzyskanie zaświadczenia 
o możliwości budowy budynku w odległości mniejszej 
od drogi publicznej, niż regulują to przepisy Ustawy 
o drogach publicznych;
• inwentaryzacja drzewostanu, wraz z wyliczeniem 
kwoty za ewentualna wycinkę; 
• inne według charakteru inwestycji.

Wypunktuję korzyści, jakie widzę i jakie sam poznałem 
podczas realizacji własnej inwestycji mieszkanio-
wo-usługowej, na której jak każdy inwestor popełniłem 
błędy. Wniklwe przygotowanie powoduje, że zyskujemy 
świadomość możliwości inwestycyjnych planowanej do 
zakupu nieruchomości. Nie tracimy na kupnie nieruch-
omości z ograniczeniami budowlanymi i prawnymi. Za-
oszczędzamy wiele cennego czasu w procesie uzyskiwa-
nia pozwolenia na budowę. Wpływamy na szacowanie 
parametrów możliwej zabudowy. Unikamy nieprzewid-
zianych sytuacji i kosztów, a tym samym mamy możli-
wość szybszego ukończenia procesu inwestycyjnego. 
Poznajemy najsłabszy parametr nieruchomości mający 
wpływ na chłonność działki. Poznajemy nieprzewid-
ziane koszty procesu budowlanego inwestycji i albo 
świadomie się decydujemy na dodatkowe koszty i za-
grożenia, albo rezygnujemy z zakupu albo mamy pole 
do negocjacji ceny. Koszt poniesiony w tym procesie 
stanowi ułamek strat, które ponosi wielu inwestorów 
w procesie inwestycji budowlanej.

Podsumowanie

Chciałem tym artykułem przekazać, że analiza chłonno-
ści działki w wielu przypadkach nie opiera się na spraw-
dzonych granicach, na zweryfikowanych wysokościach 
budynków, bo wiele map zasadniczych nie ma aktual-
nych danych. Na mapach zasadniczych nie nanosi się 
linii rozgraniczeniowych pasa drogowego, linii odsunię-
cia od przewodów energetycznych i innych istotnych 
elementów. Jest to priorytetowy dokument projektowy 
- szczególnie istotny, gdy pozwolenie na budowę uzy-
skuje się w oparciu o decyzję o WZ,  przy której można 
negocjować z urzędnikiem. Wiele sprawdzeń wymaga 
badań geologicznych, geotechnicznych, sprawdzania 
granic działki i zakupu materiałów w urzędach. To wy-
maga zaangażowania kapitału ludzkiego i czasowego, 
a więc musi kosztować. Wielu inwestorów nie chce po-
nosić tych kosztów i ryzykuje. Czasami ryzyko się opła-
ca, ale bardzo często zamiast oszczędności generuje się 
poważne straty finansowe. Decyzja należy do inwestora. 
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Gotowce 
inwestycyjne   
na gruntach
Sposoby zarabiania 
na nieruchomościach

Flipy mieszkaniowe mniej opłacalne

Wiele lat temu flipowałem na mieszkaniach (pojedyncze lokale), ale ten rynek 
jest coraz bardziej rozdmuchiwany, więc jest też większa konkurencja. Piętno od-
cisnęła tu również pandemia Covid-19, a w przyszłości zagrożeniem mogą być 
pomysły dużych miast o zakazie wynajmowania mieszkań w ścisłych centrach. 
Przykładem jest Amsterdam, który tym sposobem chce powstrzymać wzrost 
czynszów, ratować hotelarstwo oraz zmniejszyć ruch turystyczny. Drugim zagro-
żeniem są przepisy o REIT (Real Estate Investment Trust). 9 lat temu rzuciłem 
trzy prace jednocześnie i zatrudniłem się jako pośrednik w biurze nieruchomości.  
3 lata pracowałem jako agent, a potem jeszcze 2 lata jako menadżer. Następnie od-
szedłem i otworzyłem ze wspólnikami 3 spółki, które zajmują się pośrednictwem 
oraz inwestowaniem w nieruchomości gruntowe. Z perspektywy czasu stwier-
dzam, iż była to słuszna decyzja, aby odnaleźć się w swojej niszowej strategii, 
tzw. błękitnego oceanu. W ciągu tego czasu przeprowadziliśmy ok. 20 flipów na 
różnych typach nieruchomości. Przedstawię przykłady oraz omówię kilka sposo-
bów inwestowania w nieruchomości gruntowe. Warto pamiętać, że inwestowanie  
w nieruchomości nie jest łatwe i zawsze niesie za sobą zarówno korzyści, jak  
i zagrożenia. Czy to się opłaca? Na dowód przedstawiam wykres, który   prezentu-
je długoterminowe inwestowanie w nieruchomości gruntowe rolne. Przedstawia 
on systematyczny wzrost cen, pomimo obostrzeń i restrykcji spowodowanych no-
welizacją Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Dla porównania przedstawiam 
również wykresy cenowe działek budowlanych, z podziałem na województwa 
oraz miasta wojewódzkie.

Inwestorzy nieruchomości chętnie kupują gotowce inwestycyjne na gruntach. Przyspiesza 
im to procesy inwestycyjne, budowlane, oszczędza niepotrzebne koszty i eliminuje ryzyko. 
Takie flipy są zdecydowanie bardziej opłacalne niż te na pojedynczych lokalach mieszkanio-
wych. Jednak to, co bardziej opłacalne jest też zdecydowanie trudniejsze. Trzeba dyspono-
wać znacznie większą wiedzą z zakresu due diligence nieruchomości, umiejętnie negocjo-
wać i mieć wokół siebie dobrych ekspertów. Rekord na flipie, jaki osiągnąłem dla jednego 
z inwestorów to zarobek 5,8 mln zł w 11 miesięcy. Cena transakcyjna nieruchomości ko-
morniczej wynosiła 3,7 mln zł, a w niecały rok nieruchomość została sprzedana za 9,5 mln 
zł. Poznaj sposoby zarabiania na przygotowywaniu gotowców inwestycyjnych na gruntach.

Tomasz 
Jarosiewicz 
Licencjonowany pośrednik 
w obrocie nieruchomościa-
mi, inwestycje gruntowe
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Mój pierwszy flip na gruncie rolnym

Pierwszy flip na gruncie zrobiłem w 2015 r. bez wykła-
dania swoich pieniędzy (de facto ich nie posiadałem). 
Miałem zaprzyjaźnionego Klienta, od którego pożyczy-
łem ok. 120 tyś zł. Zaryzykowałem i kupiłem 1,5 ha 
gruntu o wymiarach 80x180m. Wtedy jeszcze nie było 
nowelizacji przepisów Ustawy o kształtowaniu ustroju 
rolnego (U.K.U.R.) tj. restrykcji związanych z KOWR-em. 
Była wolność obrotu ziemią rolną. Teren był bez obo-
wiązującego planu miejscowego i bez wydanej decyzji  
o warunkach zabudowy. W studium teren był częściowo 
przeznaczony pod zabudowę. Cały proces trwał około  
6 miesięcy i finalnie zarobiłem ok. 45 tyś zł. Jak znala-
złem grunt? Gdy flipujemy na mieszkaniach, to najpierw 
przeglądamy ogłoszenia w internecie, czy też lokalnie 
szukamy informacji we wspólnotach lub na słupach 
ogłoszeniowych. Można to samo robić w kwestiach 
związanych z gruntami. Ja zaczynam od przeglądania 
geoportali ogólnopolskich, tj. geoportal.gov.pl, geopor-
tal2.pl, itp. Wynika to z faktu, że w internecie ciężko jest 
dziś znaleźć okazję na zwykłym portalu ogłoszeniowym. 
Przydatne są również portale gminne, przegląd rysun-
ków planu miejscowego oraz Google Maps. Niezastą-
piona jest oczywiście także wizja lokalna w terenie.

Podziały i scalenia działek

W momencie zakupu powinniśmy wiedzieć, ile na 
danym gruncie jesteśmy w stanie zarobić. Jednym  
z najbardziej popularnych i z pozoru najprostszych spo-
sobów inwestowania w nieruchomości gruntowe jest 
zakup, a następnie podział, lub scalenie i podział dzia-
łek na mniejsze parcele. Kolejny krok, to sprzedaż po 
cenie wyższej niż zakupowa (a jednocześnie rynkowej), 
lub też po cenie nieco niższej niż wartość rynkowa dla 
szybszego upłynnienia. Takiej transakcji możemy do-
konać, kiedy dla nabywanego terenu jest uchwalony  

i aktualnie obowiązujący plan miejscowy. Jeśli planu nie 
ma, wydawana jest prawomocna decyzja o warunkach 
zabudowy. To na co należy zwrócić uwagę, to zapisy 
miejscowego planu dotyczące minimalnej powierzchni  
i wymiarów nowo wydzielanych działek. Warto przed 
zakupem przygotować wstępny projekt podziału działek 
i zaopiniować go w urzędzie gminy. Mamy wtedy pew-
ność, że nasze planowane zamierzenie inwestycyjne zo-
stanie przychylnie rozpatrzone przez urząd. Istotna do 
wyliczeń jest również weryfikacja opłaty adiacenckiej. 
Dodatkowo, jeśli nabywamy grunt na osobę fizyczną 
istnieje możliwość naliczenia przez urząd skarbowy po-
datku VAT - jeśli urząd stwierdzi, że działamy w sposób 
ciągły i zorganizowany. Opłata adiacencka jest to opła-
ta związana ze wzrostem wartości nieruchomości. Je-
śli gmina ma podjętą uchwałę, może zgodnie z Ustawą  
o gospodarce nieruchomościami naliczyć maksymalnie 
przy podziale do 30%, a przy scaleniu i podziale oraz 
działaniach infrastrukturalnych gminy do 50% od wspo-
mnianego wzrostu wartości nieruchomości. Wszczęcie 
postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej 
może nastąpić w terminie do 3 lat od dnia, w którym 
decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się 
ostateczna, albo orzeczenie o podziale stało się pra-
womocne. Wspomniany przeze mnie powyżej VAT jest 
coraz chętniej i częściej egzekwowany przez urzędy 
skarbowe. Warto tutaj zachować szczególną ostrożność 
z ilością sprzedawanych działek oraz wykonanymi czyn-
nościami, jeśli robimy to jako osoba fizyczna. 

 

Flip z decyzją o WZ

Kolejny przykład dotyczy nieobjętej planem miejsco-
wym nieruchomości o powierzchni 1744 m² (wymiary 
28x63m). Podciągnięte były media: woda, gaz, prąc, 
kanalizacja, telefon, a otoczenie to ładnie wyglądający 
budynek wielorodzinny i stare dwukondygnacyjne roz-
padające się kamienice. Weryfikacja dokonana została 
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m.in. na podstawie wypisu z rejestru gruntów i budyn-
ków, KW, mapy zasadniczej, wód zalewowych, zjazdów, 
strefy akustycznej, stref ochronnych, aspektów konser-
watorskich i analizy sąsiedztwa. Dotarcie do właściciela 
oparło się o KW, wniosek o WZ i portal geodezyjny. 
Warunki transakcyjne z potencjalnym kupcem ustalone 
zostały następująco: cena transakcyjna 450 tyś. zł, za-
datek 30 tyś. zł, termin realizacji 9 miesięcy i uzyskanie 
decyzji o WZ na zabudowę wielorodzinną o minimalnej 
powierzchni zabudowy 35%, oraz wpisanie w III dziale 
KW roszczenia. Na całość uzyskaliśmy pełnomocnic-
two do celów budowlanych. W ramach prac przygo-
towawczych po podpisanej umowie przedwstępnej  
z biurem architektonicznym, uzyskaliśmy decyzję  
o WZ, ustaliliśmy warunki techniczne (media), zleciliśmy 
wycinkę drzew, sprzątanie, wywóz śmieci, odwierty 
geologiczne (bliskość rzeki) i inwentaryzację geodezyj-
ną. Wyniki finansowe to inwestycja 30 tysięcy złotych 
zadatku + 15 tysięcy złotych kosztów = 45 tysięcy 
złotych. Odstępne 448 950 zł brutto + zwrot zadatku.  
I to wszystko w przeciągu 99 dni.

Akt poświadczenia dziedziczenia

Niezwykle istotne są elementy testamentów, które są 
nadrzędne nad prawem spadkowym. Przytoczę jeden 
przykład, kiedy to na zlecenie inwestora kompletowa-
łem grunty pod biurowce. Przed nabyciem trzeba było 
wyprostować zawiłą sytuację prawną, zebrać niezbęd-
ną dokumentację dla wykazania ciągu przyczonowo  
- skutkowego i przeprowadzenia u notariusza dwóch 
aktów poświadczenia dziedziczenia (APD) przed umo-
wą przenoszącą własność. Na pierwszy APD do no-
tariusza umówiłem wszystkie strony (tak przynajmniej 
myślałem): jednego żyjącego brata oraz dwie córki dru-
giego już nieżyjącego brata. Mama tych braci zmarła  
w 2003 roku, a testament napisała w 2001 roku, nato-
miast drugi brat zmarł w 2002 roku. Co się okazało we-
dług wyjaśnień notariusza? Zasadą przyrostu wszystkie 

udziały w nieruchomości przejmuje jeden z żyjących 
braci. W związku z brakiem aktualizacji testamentu po 
śmierci drugiego brata (a za życia mamy), jego córkom 
niestety nic się nie należało. Mogły one jedynie ubiegać 
się o prawo do zachowku na drodze sądowej - aczkol-
wiek udało się zawrzeć porozumienie. Żeby nie było za 
prosto, to pojawiła się kolejna niespodzianka podczas 
tego spotkania. Pod naciskiem pytań ze strony nota-
riusza okazało się, że żyjący brat zataił przede mną in-
formację, że był jeszcze 3. brat, który zmarł w 1987 r. 
i też miał syna. Nie zmienia to nic jeśli chodzi o prawo 
testamentowe, ale powinien on stawić się do aktu po-
świadczenia dziedziczenia (mimo, że nic mu się nie na-
leży ze spadku). W przeciwnej sytuacji nie można prze-
prowadzić skutecznego APD. Finalnie, kilka dni później 
umówiłem do notariusza wszystkie strony i sfinalizowa-
łem transakcję zgodnie z prawem. Testamenty są coraz 
bardziej popularne. Coraz więcej osób decyduje się na 
ich spisanie, co także w wielu aspektach jest zasadne. 
Chciałbym zwrócić uwagę, że testament w przypadku 
śmierci osób w nim uwzględnionych powinien być ak-
tualizowany. Unikniemy wtedy  konfliktów rodzinnych 
i problemów z inwestycjami na gruntach, w których są 
niewyprostowane sprawy testamentowe.

Przykład flipa na gruncie z PnB

Jeden z gotowców inwestycyjnych, jaki przeprowadzi-
łem w Lublinie dotyczył nieruchomości o powierzchni 
2860 m². Cena wyjściowa sprzedaży przekazana przez 
pośrednika w podeszłym wieku, który reprezentował 
klienta wynosiła 1 144 000 zł. Zacząłem szukać po-
tencjalnych inwestorów, deweloperów, ale przy takiej 
cenie nie było zainteresowania zakupowego. Cena 
była zdecydowanie zawyżona. Propozycje jakie padały, 
opiewały na sporo niższe kwoty. Ponownie usiedliśmy 
do rozmów z pośrednikiem. Okazało się, że starszy pan 
źle zakomunikował swoje oczekiwania. Nie chodziło mu 
o cenę 400zł / m² nieruchomości, ale kwotę 400 tyś. 
za całą działkę. Po tej informacji umówiłem się od razu 
na spotkanie z prezesem spółki. Przygotowałem się do 
spotkania ustalając B.A.T.N.A. oraz W.A.T.N.A,  dzię-
ki czemu wynegocjowałem jeszcze 50 tyś. zł od ceny 
wyjściowej, i po zabezpieczeniu nieruchomości umową 
rozpocząłem negocjacje z jednym z większych dewe-
loperów podwyższając cenę zakupową o odpowiednią 
marżę. Sprzedający dysponował pozwoleniem na bu-
dowę dla 2 budynków jednorodzinnych w zabudowie 
bliźniaczej.

Ryzykowny notariusz

Wybór odpowiedniego notariusza do współpracy przy 
transakcjach kupna sprzedaży nieruchomości, często 
może okazać się kluczowym elementem transakcji.  
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Ma to znaczenie w tym, czy do danej transakcji w ogóle 
dojdzie, oraz czy jest on w stanie odpowiednio doradzić 
i zabezpieczyć interesy stron. Podczas powyżej przyto-
czonej transakcji, gdzie przedmiotem nabycia był grunt 
z pozwoleniem na budowę, o mały włos nie zostało ono 
uwzględnione w cenie ustalonej na umowie. Notariusz 
nie podpowiedział niestety, aby uwzględnić w cenie 
nabycia nieruchomości również wpisane pozwolenie 
na budowę. Na szczęście wspomniany prezes spółki, 
z którym owa umowa przedwstępna była spisywana 
okazał się bardzo przyjazny i wspomniał, że dobrze by 
było, żeby taki zapis w umowie się znalazł. A zatem, 
jeśli kupuje się grunt z pozwoleniem na budowę czy 
decyzją o WZ, to powinno się to odnotować w akcie 
notarialnym wraz z numerem decyzji czy pozwolenia. 
Co prawda, nie można sprzedać decyzji o warunkach 
zabudowy czy prawomocnej decyzji pozwolenia na bu-
dowę, bo sama decyzja nie jest przedmiotem obrotu 
cywilno-prawnego. Jedyną możliwością jest zobowią-
zanie sprzedającego do wyrażenia zgody wprost w ak-
cie notarialnym, na przeniesienie decyzji na pozwolenie 
na budowę czy decyzję o WZ na kupującego. W prze-
ciwnym przypadku sprzedający może takie pozwolenie 
wycofać w przyszłości. Należy też pamiętać o prawach 
autorskich do projektu budowlanego w przypadku po-
zwolenia na budowę. Dlatego mając decyzję w ręku, 
warto wystąpić o decyzję zamienną i wykonać projekt 
zamienny. Wtedy prawa autorskie do projektu posiada 
aktualny właściciel.

Cesja praw i depozyt notarialny

Kontynuując opis transakcji z pozwoleniem na budo-
wę, która odbywała się pomiędzy dwoma spółkami 
zajmującymi się deweloperką opisze kwestię cesji praw  
i depozyt notarialny. Kupujący obawiał się, że spisze ze 
mną cesję praw i obowiązków, wpłaci mi pieniądze (od-
stępne), a nie będzie miał przeniesienia prawa własno-
ści, ponieważ spółka sprzedająca grunt powie finalnie 
„NIE”. Literalnie, nawet jeśli w akcie notarialnym mamy 
wpisaną cesję praw i obowiązków niektórzy notariusze 
nie przeprowadzą takiej transakcji. Będą chcieli, żeby 
wskazać konkretną jednostkę, która ten grunt nabywa. 
Tak to powinno się odbywać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Warto jednak szukać notariusza znającego 
dany rynek (w tym przypadku deweloperka), który się 
zgodzi na wskazanie konkretnej jednostki, która kupi 
nieruchomość dopiero przy umowie końcowej. Moż-
na też ewentualnie zrobić aneks do zawartej notarial-
nie umowy. W tym przypadku wpłata od kupującego 
dewelopera została dokonana na depozyt notarialny. 
Koszt 1 100 zł wziąłem na siebie. Zadatek opiewał 
na kwotę 35 tyś. zł (10%). Nieruchomość miała wpis  
o roszczenia w III dziale KW. Odstępne wynosiło 281 
tyś. zł brutto (w tym zwrot zadatku). Czasowo transak-
cja zamknęła się w 40 dni. 

Zawsze przy umowach przedwstępnych staram się jak 
najdalej odraczać terminy płatności umów końcowych. 
Nie kupuję działek za cały kapitał, ale spisuję umowy 
przedwstępne. Umową cesji praw i obowiązków można 
odstąpić te prawa, i przy małym nakładzie finansowym 
poprzez dźwignię finansową zarobić znacznie więcej. 
Jestem pytany często, jak negocjować długi temat 
odroczenia płatności za nabywaną działkę i podpisa-
nia umowy końcowej ze sprzedającym. Sposobów jest 
wiele i jest to zdecydowanie łatwiejsze, gdy jest dopie-
ro uzyskana decyzja o WZ. Więcej argumentów trze-
ba zebrać, gdy sprzedaje się działkę z pozwoleniem na 
budowę. Argumentem może być np. konieczność wy-
burzenia budynku, uporządkowanie działki, wykonanie 
inwentaryzacji, szukanie kapitału i wiele innych.

Z działki rolnej na budowlaną

Zamiana działki rolnej na budowlaną, czyli zwiększa-
nie wartości gruntów poprzez otrzymanie decyzji  
o warunkach zabudowy oraz zmianę miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. Tak prosto 
brzmi, natomiast taka zmiana już nie jest tak oczywi-
sta. Szczegółowe definicje działki rolnej i budowlanej są 
uregulowane w ustawach: o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, o gospodarce nieruchomościami 
i kodeksie cywilnym. Istnieją dwie możliwości zmiany 
sposobu użytkowania lub przekształcenia gruntu z rol-
nego na budowlany. Pierwszy, to otrzymanie z danej 
jednostki samorządu terytorialnego satysfakcjonują-
cej nas decyzji o warunkach zabudowy wraz z upra-
womocnieniem. Drugi sposób, to dokonanie zmiany 
przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. Realizacja jednej z dwóch wymienio-
nych możliwości, pozwoli nam na znaczące zwiększenie 
wartości nieruchomości i możliwości maksymalizacji zy-
sków z zainwestowanego kapitału. 

Uzyskaj Warunki Zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy, to instrument za-
stępczy dla terenów, gdzie plany miejscowe nie zostały 
jeszcze uchwalone. Przy spełnieniu przepisów okre-
ślonych w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym i innych dokumentów, dokument ten 
otwiera nam możliwość zabudowy, a finalnie pozwa-
la na uzyskanie pozwolenia na budowę. Dodatkowo, 
następuje zwiększenie wartości nieruchomości i jed-
nocześnie realizacji określonej inwestycji budowlanej 
bez konieczności odprowadzania do odpowiedniego 
miejscowo urzędu daniny, jaką jest opłata planistyczna. 
Jako, że Polska jest pokryta tylko w około 35% miej-
scowymi planami zagospodarowania przestrzennego, 
WZ jest bardzo często stosowana do określenia moż-
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liwości zabudowy danego terenu. Co jest kluczowe  
z punktu widzenia flipowania na gruntach, jeśli chodzi  
o WZ-tki? Należy otrzymać ją możliwie najszybciej 
(urząd może zawiesić postępowanie na 9 miesięcy)  
i dostać możliwie najkorzystniejsze parametry zabu-
dowy takie jak: wysoki % powierzchni pod zabudowę, 
maksymalną wysokość, odpowiednią szerokość elewa-
cji frontowej, możliwie mały % pow. biol. czynnej, niski 
przelicznik miejsc parkingowych w stosunku do miesz-
kań lub powierzchni użytkowej.  Należy sprawdzić oto-
czenie, gdyż to ono decyduje możliwościach naszej bu-
dowy. Mowa tu o trzykrotnej szerokości frontu działki, 
nie mniej niż 50 m. Urbaniści chcąc zachować ład 
urbanistyczny w danej lokalizacji zwyczajowo wydają 
WZ-tkę o zbliżonych parametrach oraz przeznaczeniu 
budynków, sugerując się analizą zakreślonego na mapie 
pierścienia. Kierują się tzw. zasadą dobrego sąsiedztwa. 
Wniosek o WZ powinien przygotować urbanista, archi-
tekt lub firma, która się w tym specjalizuje. Spojrzenie 
bardziej obiektywne, na pewno pozwoli nam na zapo-
znanie się z rozporządzeniem ministra infrastruktury  
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalenia 
wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospoda-
rowania terenu w przypadku braku miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego. Realizując flip 
na gruncie, warto w umowie przedwstępnej określić, 
jako warunek otrzymanie prawomocnej decyzji o WZ, 
która będzie dla nas korzystna. Można wpisać określo-
ną powierzchnię zabudowy, dzięki której po wyliczeniu 
otrzymamy odpowiednią ilość m. kw. np. PUM, PUU 
lub powierzchni magazynowej, kubatury - w zależności 
o co wnioskujemy.

Kiedy WZ-tka traci ważność?

Jaką radę z doświadczenia chciałbym przekazać, aby 
uchronić inwestorów przed utratą zainwestowanego 
majątku w przypadku nabywania gruntu, gdzie pod-
stawę do zabudowy stanowi WZ-tka? Jest to tylko de-
cyzja i w zależności, kiedy była wydana może ona być 

terminowa lub tracić ważność w dwóch przypadkach. 
Pierwszy jest wtedy, jeśli otrzyma się pozwolenie na 
budowę na tą lub inną WZ-tkę (dla jednej nieruchomo-
ści gruntowej może być wydana nawet więcej niż jedna 
decyzja o WZ). Druga sytuacja, to utrata ważności jeśli 
dla przedmiotowego terenu wejdzie w życie plan miej-
scowy. Jeśli nie otrzyma się pozwolenia na budowę na 
postawie WZ-tki, a plan miejscowy zostanie uchwalo-
ny i przeznaczenie jest np. pod tereny rekreacyjne lub 
tereny zielone, to niestety nastąpi utrata możliwości 
zabudowy i znaczący spadek wartości gruntu. Może 
się także okazać, że będzie on bardziej korzystny, ale 
to jest jak gra na loterii i poddanie się przypadkowi.  
W przypadku inwestowania w nieruchomości grunto-
we na taką loterię nie można sobie pozwalać. 

Zmiana przeznaczenia terenu

Kolejnym sposobem na zwiększenie wartości nieru-
chomości gruntowych jest zmiana przeznaczenia dane-
go terenu w planie miejscowym. Jest to bardziej roz-
ciągnięty w czasie proces, który może trwać od roku 
do nawet kilku, kilkunastu lat (i takie przypadki znam). 
Może to być także realizowane trybem indywidualnym. 
Warto mieć na uwadze, że zmiana inaczej wygląda 
na terenach wiejskich, a inaczej na terenach miejskich  
– w miastach jest zdecydowanie krócej. Wynika to  
z zapisów Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 
gdzie w rozdziale 2, art. 10a jest zapis o ograniczeniach 
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych: „Przepisów 
rozdziału 2 nie stosuje się do gruntów rolnych poło-
żonych w granicach administracyjnych miast”. Główna 
różnica wynika z ochrony klas ziem I-III oraz ze zmiany 
ustalenia sposobu użytkowania gruntu innego niż rol-
ny - potocznie zwanym odrolnieniem. Jest to pojęcie 
często mylone i zamiennie używane z wyłączeniem  
z produkcji rolnej, które oznacza już rozpoczęcie sposo-
bu użytkowania gruntu innego niż rolny. Dodatkowo, za 
wyłączenie będziemy wnosić do urzędu opłatę, której 
wysokość jest uzależniona od klasy żyzności gleby oraz 
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przeznaczenia danej inwestycji. Inne będzie dla zabu-
dowy mieszkaniowej jedno lub wielorodzinnej, a inne 
dla zabudowy usługowej. Co istotniejsze, opłata ta jest 
płatna do 30 czerwca każdego roku i jest rozkładana na 
10 lat. Jeśli obowiązek jej uiszczenia powstał, to trzeba 
pamiętać, że przechodzi on również na nowego nabyw-
cę nieruchomości. Warto to uwzględnić w przychodo-
wości kupując gotowy biznes z długoterminową umową 
najmu, np. wynajętą halą lub marketem spożywczym. 
 

Zmiana planu miejscowego

Rada gminy zwyczajowo na wniosek wójta podejmuje 
uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia na jej terenie 
studium. Wyznacza ono kierunek oraz ustala przezna-
czenie terenów dla zachowania ładu urbanistycznego  
i przestrzennego oraz wielu innych aspektów. Kolejnym 
etapem są wyłożenia Studium do wglądu publicznego. 
Po przejściu pozytywnie całej procedury podejmowa-
na jest uchwała rady gminy o zakończeniu prac nad 
studium. Następnie jest podejmowana kolejna uchwa-
ła o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego. Plan także jest 
wykładany do publicznego wglądu - czasami nawet 
po kilka razy, aż finalnie następuje jego uchwalenie  
i uprawomocnienie. To o czym trzeba jeszcze wiedzieć 
to opłata planistyczna, która może być pobrana przez 
gminę i może wynosić do 30% od wzrostu wartości 
nieruchomości. Może ona być egzekwowana do 5 lat 
od momentu uprawomocnienia się planu. Co ciekawe, 
urząd nie ma obowiązku poinformować nas osobiście  
o tym, iż na naszej działce dokonuje się zmiana MPZP.  
W większości przypadków zmiana zwiększa wartość 
nieruchomości i jest dla właściciela lub użytkownika 
wieczystego korzystna. Znam jednak wiele krzywdzą-
cych przypadków, gdzie urząd gminy zmieniał tereny 
przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową czy też 
usługową na tereny zielone bez prawa do zabudowy. 
Dlatego, warto sprawdzać co się dzieje z naszym ku-
pionym pod lokatę kapitału aktywem nieruchomo-
ściowym. Jeśli nie dokonamy dokładnej analizy przed 
zakupem może się okazać, że zamiast w przyszłości 
odsprzedać z zyskiem nieruchomość lub zrealizować 
wymarzoną inwestycję, zostanie nam posadzić ulu-
bione drzewo owocowe. Jeśli zorientujemy się w porę 
przed upływem 5 lat, to możemy domagać się od gminy 
odszkodowania lub nieruchomości zamiennej, o czym 
szerzej w artykule „Zaskarżanie niekorzystnych WZ-
-tek i planów miejscowych”. Jak widać inwestowanie  
w nieruchomości gruntowe niesie za sobą wiele korzy-
ści jak i zagrożeń dlatego warto korzystać z ekspertów, 
jeśli sami mamy braki w wiedzy, aby w/w sytuacji unik-
nąć. Zwracam uwagę, na to, że przytoczyłem tylko kil-
ka przykładów i problemów jakie mogą się przytrafić  
w procesie inwestycyjnym.
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Budynki   
w ostrej granicy
Skokowe dylatacje i błędy map zagrożeniem 
inwestycji

Za późno na ratunek

Jak pisałem, ratunkiem dla budynku w ostrej granicy mogą być pewne sprawdze-
nia. Będą, o ile wykona się je w ramach due diligence przed zakupem nieruchomo-
ści. Na wycofanie się z zakupu problematycznej działki może być późno, gdy in-
westor odkryje problem po zakupie nieruchomości. Zatem, kiedy wystające ściany 
zewnętrzne budynku poza naszą działkę spowodują problemy? Po pierwsze, kie-
dy zamierzamy składać WZ-tkę na rozbudowę / nadbudowę kupionego budynku 
i obszar projektowy w założeniach inwestora czy architekta będzie obejmował 
ściany zewnętrzne. Może się nagle okazać, że stroną postępowania w procedurze 
decyzji o WZ jest również właściciel działki sąsiedniej. Musi on wtedy wyrazić 
zgodę i podpisać się na wniosku. To samo będzie dotyczyło składania pozwolenia 
na budowę. Jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, bo sąsiad może tej zgody nie 
wyrazić. Wtedy zostają już tylko negocjacje w sprawie kupna paska kolejnej nieru-
chomości, podziały i dołączenie działki. Może to wpłynąć na znaczne opóźnienie 
prac projektowych, wydłużenie procesu inwestycyjnego, a nawet odmowną de-
cyzję pozwolenia na budowę. To wszystko, rzecz jasna przekłada się na aspekty 
finansowe i zyski z inwestycji. Jakie są sposoby rozwiązania tej patowej sytuacji?

Zakup budynków, które mają ścianę zewnętrzną w ostrej granicy działki, wymaga bardzo 
dużej czujności inwestorów. Dotyczy to kamienic oraz 10-15-letnich biurowców i hoteli. 
Wielu inwestorów nie wie, że w dawnych latach urzędy geodezji nakazywały dociągać linie 
ścian zewnętrznych budynków do granic działki nawet o 15 cm. Odnosiło się to do wsunię-
tych w głąb działki budynków oraz tych wystających poza granicę. Analizowałem liczne 
sytuacje połączonych w ostrej granicy budynków. W większości z nich, granica między bu-
dynkami nie przebiegała w równej linii. Występowały 25-centymetrowe dylatacje skokowe 
zmieniające grubość ścian zewnętrznych na różnych wysokościach budynku. Ratunkiem dla 
niepewnej inwestycji w ostrych granicach są odkrywki warstw ścian zewnętrznych oraz 
weryfikacja dylatacji,  powierzchni zabudowy i granic nieruchomości. Z jakimi problemami 
należy się liczyć, gdy nie sprawdzimy tych aspektów? Kiedy inwestorowi powinna zapalić 
się czerwona lampka?

Adrian 
Hołub
 
CRE Advisor, Investor, 
GEODETIC Board Member, 
Lecturer, Author
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Ściana zewnętrzna o grubości 5 cm? 

Kiedy inwestorowi powinna zapalić się czerwona lamp-
ka? Problem zazwyczaj ukazuje światło dzienne przy 
tworzeniu rzutów architektonicznych do warunków za-
budowy, czy pozwolenia na budowę. Do celów przebu-
dowy, generalnie architekt lub inwestor powinien zlecić 
wykonanie aktualnych rzutów pięter pomierzonych od 
środka. Mówimy tu o dokładnej inwentaryzacji z rzeczy-
wistym pomiarem w terenie metodą tachimetryczną na 
osnowę. Podczas takich prac należy dowiązać budynek 
do granic działki – również tachimetrem na osnowę,  
a rzuty budynku z pomiaru wrysować w granice działki. 
Co jeśli okaże się, że od płaszczyzny ściany zewnętrznej 
budynku mierzonej od środka do granicy działki mamy 
5 lub 10 cm odległości? Przecież niemożliwe jest, aby 
łączna grubość ściany zewnętrznej budynku miała 5 czy 
10 cm. Wtedy należy wnioskować, że zewnętrzna ścia-
na budynku wystaje poza granicę analizowanej działki.

Ryzykowne projektowanie

Co, jeśli architekt czy inwestor nie zlecą pomiarów  
z natury w celu weryfikacji stanu faktycznego nieru-
chomości? Na jakie problemy się narażają projektu-
jąc na nieaktualnych danych? Jeden z deweloperów 
mieszkaniowych, po kilku latach zaangażowania duże-
go kapitału i zespołu osób, musiał uruchomić procedu-
ry od początku. Mimo licznych ostrzeżeń z mojej stro-
ny, że mapy na których realizują projekty niosą błędne 
dane wyjściowe (granice, linie zabudowy) i należy je 
zaktualizować – robili swoje. Architekt upierał się, że 
wie lepiej niż jakiś tam geodeta (o obraźliwych rozmo-
wach nie wspomnę). Napisałem kilka maili do inwesto-
ra i architekta, żeby mieć podstawę na swoją obronę  
w późniejszym czasie. Okazało się, że użyłem tych maili 
szybciej niż myślałem. Po kilku latach przygotowywania 
się do pozwolenia na budowę wyszło, że linia zabudo-
wy zaprojektowana dla całego blisko 100-merowego 
budynku przekraczała o kilkanaście centymetrów niż 
było to dopuszczalne. Komizm sytuacji polegał na tym, 
że próbowano winę zrzucić na mnie, ale finalnie odpo-
wiedzialność poniósł architekt. Wielu osobom wydaje 
się, że mapy z czerwonymi pieczątkami urzędowymi  
w 100% przypadków niosą aktualne i rzeczywiste 
dane. Nic bardziej mylnego! Szerzej o błędach map 
zasadniczych w artykule „Zaniedbania analiz due dili-
gence. Co sprawdzić przed zakupem nieruchomości?”.
 

15 cm za granicę działki

Przeanalizujmy kolejną sytuację, kiedy mamy dwie puste 
działki. Na pierwszej działce inwestor wybudował wiele 
lat temu budynek, który w projektach i w pozwoleniu 
był określony, jako budynek w ostrej granicy. Jednak, 

faktycznie w terenie odsunął go od granicy działki do 
wewnątrz o 15 cm. Geodeta w tamtych czasach pod-
czas inwentaryzacji powykonawczej zrzutował ścianę 
budynku na granicę działki. Po latach, sąsiad chce za-
cząć swoją budowę. Architekt dostaje mapę do celów 
projektowych, gdzie widzi, że granica działki i ściana 
budynku idealnie się pokrywają. Nie jest weryfikowa-
na ani granica działki, ani aktualność mapy zasadniczej 
będąca podstawą projektu architektonicznego. Projekt 
jest realizowany w ten sposób, że nowy budynek jest 
przyklejany do ściany zewnętrznej budynku sąsiada 
wybudowanego wiele lat temu. Tym sposobem drugi 
inwestor wychodzi z budynkiem poza własną działkę 
o 15 cm. 

Skąd to zamieszanie w położeniu zewnętrznej krawęd-
zi ściany zewnętrznej budynku w stosunku do gran-
icy działki? Dawniej około 5-15 lat wstecz w urzędzie 
geodezji był obowiązek rzutowania (dociągania) ze-
wnętrznych krawędzi budynku na granice działki nawet, 
jeżeli odstawały one od tej granicy o 15 cm. Dotyczyło 
to sytuacji, kiedy zewnętrzna krawędź zewnętrznej ścia-
ny budynku wystawała poza granicę działki, albo nie do-
chodziła do niej. Takie przepisy przez lata spowodowały, 
że w urzędach mamy uporządkowaną na pozór sytu-
ację z idealnie pokrywającymi się granicami budynków 
z granicami działek. Na mapach dwie linie są jedna na 
drugiej, a w rzeczywistości inwestorzy budują budynki 
wychodzące na sąsiednie działki.

Dylatacja między budynkami

Innym błędem obserwowanym w budynkach przykle-
jonych do siebie w ostrej granicy, jest złe określanie 
dylatacji, którą błędnie utożsamia się z granicą mię-
dzy budynkami. Patrząc na dwa sąsiadujące budynki 
na parterze widzimy dwie różne elewacje, np. jedną  
z blachy a drugą kamienną. Teoretycznie, bardzo łatwo 
jest określić granice elewacji rozróżniając materiały czy 
kolory. Jednak, linia różnych elewacji nie zawsze sta-
nowi granicę zasięgu budynków (zewnętrznej płaszczy-
zny ściany zewnętrznej). Jeszcze gorzej jest to ustalić, 
gdy elewacja ma jednolity charakter na kilku sąsiednich 
budynkach. Często, jedna z elewacji wychodzi na są-
siedni budynek, szczególnie, jeżeli mówimy o tej, która 
była budowana lub remontowana później. Najczęściej 
obserwowane jest to w przypadku nadbudowywania 
kondygnacji w kamienicach w ścisłej zabudowie miej-
skiej, co jest podyktowane chęcią zwiększenia wartości 
inwestycji. Zatem, zakładanie, że granica elewacji sta-
nowi granicę między budynkami, nie zawsze jest słusz-
ne. Warto to weryfikować, bo roszczenia finansowe  
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dla budynków w ścisłej zabudowie miejskiej mogą prze-
kraczać możliwości inwestycyjne, których inwestor nie 
zakłada przed zakupem nieruchomości.

3 ściany w ostrej granicy 

Najbardziej skomplikowana sytuacja, jaką rozwiązywa-
łem dla jednego z inwestorów miała miejsce na war-
szawskiej Pradze i dotyczyła budynku z trzema ściana-
mi budynku w ostrej granicy. Jedna ze ścian wchodziła 
po skosie 10-70 cm na działkę sąsiada. Druga ściana 
była wspólna dla dwóch budynków (na jednej ścianie 
były posadowione dwa budynki), a trzecia ściana była 
cofnięta i to sąsiad wchodził swoim budynkiem na 
przedmiotową działkę. Jakby sytuacja była mało skom-
plikowana, piwnica tego trzeciego sąsiedniego budynku 
wchodziła na analizowaną działkę jeszcze głębiej niż 
sama ściana zewnętrzna (kolejne pół metra). Inwestor 
z prostowaniem tych prawnych aspektów, będzie wal-
czył kilka lat.

Odkrywki ratują inwestycje 

Co zrobić, aby dobrze określić granice między budyn-
kami? W momencie, gdy nie jesteśmy pewni granicy 
dylatacji między sąsiednimi budynkami najlepiej wy-
konać odkrywki. Należy odkryć ścianę do materiału 
nośnego zewnętrznej ściany budynku (np. żelbetu). 
Jeżeli takie odkrywki wykonamy na parterze, to teo-
retycznie uchwycimy, gdzie się kończy nasz budynek. 
Jednak nie zawsze tak musi być. Dodatkowa odkrywka 
na dachu sprawi, że mamy drugi punkt pomiarowy ścia-
ny zewnętrznej budynku. Jeżeli te dwa punkty na ze-
wnętrznej ścianie budynku (parter i dach) stanowią ide-
alnie linię prostą (pionową) znaczy, że nie ma żadnych 
uskoków na zewnętrznej ścianie budynku. Aby określić 

granice budynku dla jednej ściany, najlepiej jest zrobić 
4 odkrywki - dwie na parterze i dwie na dachu. Jest 
to wystarczające, gdy te 4 punkty stanowić będą jed-
ną płaszczyznę. Odchyłka 2-3 cm, moim zdaniem jest 
dopuszczalna. Dopiero wtedy, mamy 100% pewności, 
gdzie znajduje się granica budynku dla tej jednej ściany. 
Są to sytuacje bardzo rzadkie, ale zdarzają się w 10-15 
letnich budynkach biurowych i hotelowych. Znacznie 
częściej ma to miejsce w kamienicach, które często były 
budowane z różnych materiałów i mury zewnętrzne na 
różnych piętrach mogą mieć różną grubość. Maksymal-
ne różnice grubości ściany kamienicy, które widziałem 
podczas dokonywania takich odkrywek i pomiarów, 
występowały przy ul. Targowej w Warszawie i sięgały 
25 cm względem kolejnych kondygnacji.

WZ dla fragmentu działki

Załóżmy, że kupiliśmy budynek i ściana zewnętrzna wy-
staje poza naszą granicę 10-20 cm. Co należy zrobić, 
gdy zamierzamy składać dokumenty do pozwolenia 
na rozbudowę / nadbudowę takiego budynku? Warto 
wtedy w projekcie pominąć ściany zewnętrzne budyn-
ku. Zmniejszamy w ten sposób prawdopodobieństwo 
wyłapania tego elementu przez urzędników (wydział 
architektury) i odmowną decyzję. Ponadto eliminuje-
my sąsiada, jako stronę postępowania w procedurze 
decyzji o WZ, czy pozwolenia na budowę. Składając 
dokumenty do WZ nie mamy obowiązku obejmowania 
projektem całej działki, czy też całego budynku. Moż-
na objąć fragment, nawet jeśli stanowi on 98% dział-
ki. Tym sposobem, w projekcie można nie uwzględniać 
w ogóle ściany zewnętrznej budynku w ostrej granicy. 
Warto, wręcz odsunąć projekt od tej ściany z dodat-
kowym buforem ~10-15 cm. Należy jednak pamiętać, 
że problem zapewne powróci, gdy zechcemy tę ścianę 
wyremontować. Fakt, że inwestor za własne pieniądze 
chce odnowić nieruchomość nie zawsze wystarcza. 
Prawo własności to nadrzędny element.

Podział i połączenie nieruchomości

Oczywiście, w takich sytuacjach istnieje możliwość za-
stosowania procedury podziału nieruchomości. Należy 
oddzielić pasek działki, na którą wchodzi nasz budy-
nek, a następnie dołączyć go do naszej działki poprzez 
procedurę połączenia nieruchomości. Warto mieć na 
uwadze, że sama procedura podziału z wprowadze-
niem zmian do EGIB i KW zajmuje łącznie 1,5 roku (je-
żeli chodzi o rynek warszawski). Więcej na temat po-
działów w artykule „Błędy podziałów nieruchomości. 
Ograniczenia procesów inwestycyjnych”. Wcześniej, 
na sprzedaż musi zgodzić się sprzedający, a więc tu  
w grę wchodzi jeszcze kwestia finansów. W jego inte-
resie również jest zrobienie porządku z granicą działki  
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i budynku. Jest to zdecydowanie łatwiejsze do wy-
negocjowania, kiedy ten bałagan wyjdzie na samym 
początku - jeszcze przed zakupieniem działki przez in-
westora. Inwestor występuje wtedy z silniejszej do ne-
gocjacji pozycji, a trudniej ma niestety, gdy sprawa wyj-
dzie na jaw po zakupie nieruchomości. Strony sąsiednie 
mają wtedy przewagę i bardzo często taki pasek nieru-
chomości może być sprzedany za absurdalnie wysoką 
cenę. Podam przykład rekordu, jaki miałem sposobność 
analizować u jednego z inwestorów nieruchomości za-
bytkowej, kupionej od m.st. Warszawa. Już po zakupie 
wykonywaliśmy inwestorowi pełną dokumentację z 
inwentaryzacją architektoniczną i ujawniliśmy, że wo-
kół całej nieruchomości (centryczny układ) jest pasek, 
który wystaje poza granicę kupionej działki.  Za 750 m² 
łącznej powierzchni miasto zażyczyło sobie 7 mln zł, 
o czym szerzej w artykule „Konserwator a prawo wła-
sności. Błędy granic degradują zabytki.”

Co należy sprawdzić? 

Jakiego zakresu pomiarów i opracowań należy wyma-
gać mając podejrzenie, że nasz budynek wystaje poza 
granice albo, gdy sąsiedni budynek w ostrej granicy 
wchodzi na naszą działkę? Mowa tu o okolicznościach, 
gdy mamy przylegające do siebie budynki w ostrej gra-
nicy. W zależności od sytuacji, można dokonać szeregu 
sprawdzeń, albo wybrać pojedyncze z nich. Pierwszym 
ze sposobów jest wykonanie odkrywek w ścianach oraz 
weryfikacja wysokości i przebiegu dylatacji na przekroju 
całej ściany zewnętrznej budynku. Może być problem, 
jeśli chcemy sprawdzić budynek sąsiedni. Sąsiad może 
nie wyrazić zgody na punktowe „niszczenie” elewacji. 
Kolejny element podlegający weryfikacji, to sprawdze-
nie usytuowania budynku względem granic, co ma zna-
czenie jeśli atrybuty granic nie są dokładne. Inwestor 
musi mieć świadomość, że urzędy dopuszczają błędy 
położenia punktu granicznego działki. Największe prze-
sunięcia granic w ścisłej zabudowie warszawskiej sięga-
ły 3 m. W przypadku powiatów ościennych Warszawy 
były to przesunięcia rzędu nawet 15 m. Szczerzej na 
ten temat w artykule „Gdzie jest granica Twojej nieru-
chomości?”. Omówmy poszczególne rodzaje prac tak, 
żeby inwestor wiedział, jakiego zakresu prac i opraco-
wania powinien wymagać.

Zweryfikuj pole powierzchni zabudowy 

Pomiar budynków należy realizować według obowią-
zujących w dziedzinie geodezji i kartografii standardów 
technicznych wykonywania pomiarów sytuacyjnych  
i wysokościowych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 9.11.2011 
r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościo-

wych oraz opracowania i przekazywania wyników tych 
pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego, Dz.U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572). 
Pomiarowi podlegać może całość, jeżeli inwestor po-
trzebuje kompleksowej inwentaryzacji architektonicz-
nej, albo mierzymy tylko te elementy budynku, które 
mają znaczenie dla ustalenia powierzchni zabudowy 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie 
ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r. poz. 
520 z późn. zm.). Zgodnie z powyższym, nie trzeba 
mierzyć takich elementów jak schody, rampy, tarasy, 
nawisy niepodparte. W drugiej opcji, należy przedsta-
wić wyniki pomiaru powierzchni zabudowy budynków  
w zestawieniu z powierzchnią zabudowy figurującą  
obecnie w ewidencji gruntów i budynków (EGiB)  
- zgodnie z wypisami z kartoteki budynków. Pole po-
wierzchni zabudowy należy obliczyć z uwzględnieniem 
redukcji na układ 2000. W ramach załącznika należy 
przedstawić raport z wyników pomiaru i wyliczeń, oraz 
przedstawić pole powierzchni zabudowy i położenie 
budynków na aktualnej mapie zasadniczej. Pokazać 
należy również ich położenie względem granic działek 
ewidencyjnych, a rozbieżności w usytuowaniu budyn-
ków trzeba oznaczyć na załącznikach graficznych. 

Usytuowanie budynku względem granic

Należy zweryfikować położenie budynków z pomiaru 
względem granic działek ewidencyjnych i punktów gra-
nicznych. Trzeba sprawdzić, czy wykazane rozbieżności 
usytuowania ścian budynku względem granicy działki 
ewidencyjnej, mieszczą się w granicach dokładności 
położenia punktów granicznych dopuszczanych pra-
wem. Tabelarycznie należy wykazać atrybuty opisujące 
pochodzenie i dokładność położenia punktów granicz-
nych działek znajdujących się aktualnie w EGiB. Po do-
konaniu analizy materiałów archiwalnych dostępnych 
w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficz-
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nym, należy ustalić czy atrybuty punktów granicznych 
powinny zostać zmienione w EGiB - przykładowo na 
podstawie operatu podziałowego (jeśli taki był prze-
prowadzony). U jednego z inwestorów, analizowa-
łem usytuowanie budynku względem granic na dział-
kach, gdzie podział był przeprowadzony w 1997 r., tj.  
w czasie, kiedy ewidencja gruntów nie posługiwała się 
atrybutami opisowymi dotyczącymi punktów granicz-
nych. Nie zostały one zaktualizowane w EGiB, przez co 
wciąż figurowały tam niewłaściwe wartości. W związku  
z powyższym, położenie punktów granicznych działek 
uznano za niepewne i konieczna była ich aktualizacja.

Odkrywki ścian - studium przypadku 

Po dokonaniu odkrywek można dojść do różnych wnio-
sków. Omówię jeden przypadek z dwóch połączonych 
8-kondygnacyjnych budynków, w których wykona-
liśmy szereg odkrywek ściany zewnętrznej budynku 
w ostrej granicy. Jedna z odkrywek na uskoku murku 
jednoznacznie definiowała umiejscowienie i wielkość 
przerwy dylatacyjnej w innym miejscu, niż ściana wy-
żej. Punkt zmierzony w jednej odkrywce odległy był od 
odpowiednika w drugiej odkrywce o 10 cm. W drugiej 
parze odkrywek na tej samej wysokości wykazaliśmy 
różnicę 5 cm. Dodatkowo, punkty z jednej z odkrywek 
nie były zgodne z punktami z innej odkrywki. Odkryw-
ka wykonana na dachu drugiego (sąsiedniego) budynku 
nie wykazała, żeby istniała przerwa dylatacyjna pomię-
dzy budynkami. Od technika budynku uzyskaliśmy in-
formację, że dylatacja na dachu nie jest widoczna, gdyż 
murek wieńczący ścianę budynku całkowicie zakrywa 
dylatację. Poinformował nas również, że jedynym miej-
scem, gdzie jest widoczna dylatacja jest garaż. Przerwa 
dylatacyjna pomierzona w garażu przebiegała równo-
legle do granic działek ewidencyjnych w odległości 1,5 
cm w stronę budynku. Uzyskane wyniki ze wszystkich 
odkrywek oraz inne sprawdzenia skłoniły do wniosku, 
że na wysokości stropodachu nad 8 piętrem budynku 
dylatacja była załamana. Dodatkowo, inna odkrywka 
tego samego budynku wykazała brak dylatacji nad an-
tresolą. Betonowy stropodach łączył się bez jakiejkol-
wiek przerwy dylatacyjnej ze ścianą drugiego budynku. 
Na podstawie wyników byliśmy w stanie stwierdzić,  
że środek 5-centymetrowej dylatacji biegnie 6,5 centy-
metrów (w stronę drugiego budynku) od granicy dzia-
łek ewidencyjnych. Jak widać, kupno budynku, który 
ma ściany w ostrej granicy niesie za sobą ryzyko i nale-
ży odgórnie założyć możliwość wystąpienia trudności  
w tym zakresie. Teoretycznie prosta i jednocześnie 
podstawowa rzecz do ustalenia, nie zawsze jest we-
ryfikowalna w 100%. Podkreślam, że granica to jedna  
z najważniejszych rzeczy do ustalenia przy każdej in-
westycji. Niestety w przeważającej części inwestycji,  
nie jest weryfikowana.
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Kontrola 

mas ziemnych na budowie
Nie przepłacaj za wywóz urobku i uważaj na kary 

Inwestorzy rozliczają się od sztuki wywożonej wywrotki załadowanej m3 urobku. Zwykły 
aspekt, nad którym się nie zastanawiamy, a przecież ten urobek jest znacząco spulchniony. 
Okazuje się, że prostym zabiegiem, rozliczenie za każdy m3 wywożonego urobku z budowy 
może być tańsze. Grunt naruszony, odspojony i spulchniony ma dużo mniejszy ciężar obję-
tościowy. Różnice sięgają nawet 30%! Inwestorom biurowców i galerii handlowych, które 
mają podziemne garaże może przynieść to znaczące oszczędności w procesie budowlanym. 
Warto też zastanowić się czy urobek z placu budowy traktowany, jako odpad i czy koniecz-
ny jest wpis inwestora do BDO w myśl zmian Ustawy o odpadach ze stycznia 2020 r.?

Adrian 
Hołub
 
CRE Advisor, Investor, 
GEODETIC Board Member, 
Lecturer, Author
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Przepłacamy za urobek z budowy

Jest to często pomijany pomiar w procesie budowla-
nym. Wynika to z niewiedzy lub pośpiechu a firmy, któ-
re wywożą masy ziemne z budowy zwyczajnie o tym 
nie mówią, bo to dla nich mniejszy zarobek. Generalni 
wykonawcy albo firmy od wykopów rozliczają się z in-
westorem za szt. wywożonej wywrotki załadowanej m³ 
urobku. Cena za wywiezienie m3 to 40zł m3. Na wy-
wrotkę (w zależności od modelu, wymiarów i wysoko-
ści burt) wchodzi 7-15m3 urobku. Niektórzy rozliczają 
się za kursy np.: 200 zł za wywóz wywrotki. Wartości 
zależą od ilości wywożonych wywrotek, rodzaju gruntu 
i stanu jego zaśmiecenia (kamienie, gruz, beton, metale, 
ceramika, itp.). Grunt naruszony, odspojony i spulchnio-
ny ma mniejszy ciężar objętościowy. Różnice sięgają na-
wet 30%! Dlaczego inwestor ma płacić za powietrze na 
wywożonej wywrotce w spulchnionym urobku? 

Bardziej korzystny sposób rozliczenia

Ja, jako inwestor nie rozliczałem się na swojej budowie 
z generalnym wykonawcą za m³ urobku znajdującego 
się na wywrotce. Pomierzyłem objętość wykopu, z któ-
rego były wywiezione masy ziemne. Różnica wyniosła 
15% na moją korzyść (ziemia gliniasto-piaszczysta bez 
gruzu i zaśmieceń). Pomiar wykopu, gdzie skarpy pre-
cyzyjnie wyznaczają granicę wykopu dał mi znacznie 
mniejszą objętość niż ta, którą deklarował generalny 
wykonawca do celów rozliczeniowych. Zaznaczę, że 
buduję budynek 4-kondygnacyjny, który w podstawie 
ma tylko 200m², a wykop był robiony na części nieru-
chomości na głębokość od 2,5 do 3,4m. W przypadku 
budynków biurowców czy galerii handlowych, gdzie bu-
duje się często kilkukondygnacyjne garaże podziemne 
oszczędności z tego tytułu mogą być znaczące dla in-
westora.

>>

„W budynkach Varso Place budowanych przez firmę HB 
Reavis w samym centrum Warszawy wywieziono z placu 
budowy  35  625  sztuk wywrotek  /  285.000m³  urobku. 
Jest to największy plac budowy w Polsce, który zakończył 
etap  prac  ziemnych”.  –  mówi  Paweł  Myszak  (Deputy 
Construction Project Manager w HB Reavis Poland).
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Czy takie różnice są realne? 

Pewnie wiele osób się zastanawia czy takie różnice 
są możliwe. Dlatego, żeby nie być gołosłownym i nie 
bazować na danych z wybranych placów budowy, 
poprosiłem o komentarz kierownika kopalni kruszyw 
z 10-letnim doświadczeniem. „Różnica pomiędzy obję-
tością wykopu a objętością materiału odspojonego jest 
znaczna i określa ją tzw. współczynnik rozluzowania / 
spulchnienia. Jest on zależny od kategorii gruntu i wy-
nosi od 1,12 dla piasku do 1,32 dla gruntów ilastych 
i gliniastych. Oznacza to max. oszczędność na poziomie 
do 30% wartości kontraktu. Świetny sposób na optyma-
lizację kosztów na pierwszym etapie budowy.” – mówi 
Sławomir Moszniński (właściciel portalu galeriakruszyw.
pl, kierownik kopalni kruszywa z 10-letnim doświadcze-
niem).

Urobek z budowy jako odpad?

Przy temacie wywożenia urobku poza teren działki na-
leży zadać sobie pytanie czy jest to odpad i czy dobrze 
zabezpieczyliśmy się, jako inwestor w umowie z wy-
konawcą. Urobek zawiera często beton, cegły, płyty, 
ceramikę, gruz, śmieci i odpady z remontów. Czasami 
ziemia na placu budowy może być skażona z powodu 
używania środków chemicznych ułatwiających kopanie, 
lub wycieki z nieszczelnej kanalizacji. Czy urobek z placu 
budowy z takimi materiałami jest traktowany, jako od-
pad? Warto, aby inwestor zapoznał się z tym, jaki rodzaj 
urobku wywozi (art. 101a ust. 5 ustawy Prawo ochrony 
środowiska) i do jakiego kodu odpadu  się ona kwali-
fikuje (rozporządzenie w sprawie katalogu odpadów). 
Dodam, że nawet niezanieczyszczona gleba, która jest 
wydobywana podczas prac budowlanych i jest wywo-
żona poza teren budowy jest traktowana jako odpad! 
Wynika to z art. 2 pkt 3 Ustawy z 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach. Istotna jest tzw. baza danych o produktach 
i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), 
o której mówi Dział VI Ustawy o odpadach. Inwesto-
rzy, którzy podpisują umowy z firmami budowlanymi, 
rozbiórkowymi, remontowymi, sprzątającymi są zwol-
nieni z obowiązku posiadania wpisu do Rejestru BDO. 
Jednak warto zadbać o taki zapis w umowie z wyko-
nawcą. Jeżeli umowa będzie stanowić inaczej inwestor 
może mieć nieprzyjemności. Zgodnie z art. 194 Ustawy 
o odpadach kary administracyjne za niewłaściwe postę-
powanie w tym zakresie sięgają nawet 1 mln zł. Przy-
pomnę, że w styczniu 2020 r. weszła w życie Ustawa 
zmieniająca, m.in. treść Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
r. o odpadach. Warto zatem zapoznać się ze szczegóła-
mi, żeby nie ponieść nieprzewidzianych kar finansowych 
i nie wpływać negatywnie na środowisko, co jest równie 
istotne w budownictwie podążającym za trendami eco. 

Kiedy mierzyć objętości mas ziemnych?

Artykuł dotyczy pomiaru wywożonego urobku, ale 
zaznaczę, że temat dotyczy również monitoringu ku-
powanych i składowanych hałd kruszyw na budowie: 
żwiru, piasku, soli, urobków z placów budowy, humusu, 
itp. Pomiary wykonuje się przede wszystkim do osza-
cowania ilości posiadanego materiału; w celu porówna-
nia rzeczywistej objętości mas ziemnych na dany dzień, 
porównanie objętości w różnych okresach, porównania 
masy materiału z danymi w rejestrach przewozowych. 
Wykonuje się to dwojako. Pierwsza opcja dotyczy kon-
troli wykopów wyeksploatowanej masy ziemnej czy 
zdjętego humusu, a druga opcja dotyczy pomiarów na-
sypów po zeskładowaniu masy w innym miejscu, albo 
jeszcze przed wyeksploatowaniem (jeśli nie posiada się 
danych przewozowych). Wyniki opracowania na temat 
ukształtowania terenu i objętości mas ziemnych, umoż-
liwiają eksploratorowi racjonalne zarządzanie obiektem, 
a w szczególności pojemnością zarządzanego składowi-
ska. Jest to również pomocne w zakresie planowanych 
modernizacji, czy inwestycji w obiekt przy obliczaniu 
objętości planowanych robót ziemnych. 

Co powinien zawierać operat? 

Prace obejmują wykonanie opracowania wraz z fizycz-
nym dokonaniem pomiarów objętości masy ziemi (wy-
kopy lub nasypy). Wynikiem pomiarów jest numeryczny 
model terenu, precyzyjnie odzwierciedlający ukształto-
wanie rzeźby terenu oraz kubaturę obiektu. Obliczamy 
objętości nawiezionego lub wywiezionego materiału, 
pokazujemy wyniki pomiaru sytuacyjno-wysokościo-
wego, wykonujemy siatki MESH (model szkieletowy) 
i przedstawiamy ortofotomapy oraz zdjęcia z drona 
z punktami referencyjnymi GPS. Porównujemy również 
numeryczny model terenu poziomu odniesienia wyko-
nany na podstawie map archiwalnych z wykonanym 
przez nas w terenie numerycznym modelem terenu 
(DEM) pokazującym stan aktualny. Na numeryczny mo-
del terenu nanosimy wysokości, a w dowolnych miej-
scach wykonujemy przekroje. Opcjonalnie przedsta-
wiamy ocenę przebiegu osiadania powierzchni i jeżeli 
występuje zagrożenie, to obrazujemy kontrolę statecz-
ności skarp przy wykopach w oparciu o ustalone repe-
ry i pomiary geotechniczne. Przedstawiony zakres prac 
może być wykonany jednorazowo lub w odpowiednich 
cyklach zamkniętych rocznym raportem, będącym pod-
sumowaniem wyników badań i pomiarów z poszczegól-
nych etapów. Na pewno wszelkie pomiary osiadania, 
przemieszczania czy stateczności skarpy wykonywane 
są w cyklach po to, żeby w odniesieniu do pomiaru wyj-
ściowego zobaczyć czy następuje ruch skarpy/zbocza, 
czy płaszczyzny, która osiada.
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Dron, GPS, tachimetr czy skaning?

Zwykle pomiar wykonuje się techniką fotogrametrycz-
ną przy użyciu drona. Zdjęcia pozyskujemy za pomocą 
UAV - dron wielowirnikowiec wyposażony w kamerę 
20 Mpix. Dla całego obszaru wykonujemy szereg zdjęć 
z pułapu około 90 m. Wielkość terenowa pixela wynosi 
2,5 cm. Zakładamy fotopunkty metodą GPS-RTK w celu 
orientacji zewnętrznej. Dokładność 3D orientacji wyno-
si 6 cm. Następnie generujemy chmurę punktów, siat-
kę MESH (model szkieletowy) z teksturą i wykonujemy 
przekrój podłużny oraz DEM (Digital Elevation Model 
– numeryczny model terenu). Pomiar fotogrametrycz-
ny dronem (UAV) wykonuje się w przypadku otwartych 
terenów z dobrą wizurą. Jest to najszybsza, najłatwiej-
sza, najtańsza metoda i ogranicza przebywanie ludzi 
w warunkach zagrożenia BHP. Bardziej czasochłonny, 
trudniejszy i zarazem droższy jest pomiar, gdy teren jest 
zadrzewiony, lub ograniczona jest wizura przez inne bu-
dowle. W takich przypadkach wykorzystuje się pomiar 
GPS i/lub tachimetrem. Często, w  skomplikowanym te-
renie techniki te łączy się i należy pamiętać, że nasypy 
i wykopy o mocno pofałdowanej i zróżnicowanej ob-
jętości powinny być odwzorowane bardzo dużą ilością 
punktów – wtedy warto zastanowić się na skaningiem 
3D.

Technologie a archiwalne dokumenty

Obliczenie objętości nasypów lub wykopów na dzień 
pomiaru porównuje się często do poziomu odniesienia 
określonego na podstawie archiwalnych map sytuacyj-
nych i pomiarów wykonanych starszymi technikami. 
Z obu map wybieramy odpowiednie rzędne wysoko-
ściowe tak, aby utworzyć numeryczny model terenu 
poziomu odniesienia, na który nakładamy kolejną płasz-
czyznę. W ten sposób powstanie bryła/model. Błąd 
określenia takiej objętości może być trudny do osza-
cowania, gdy archiwalne pomiary były wykonywane 
innymi technikami pomiarowymi niż fotogrametryczny 
pomiar bieżący. Bardzo często też jest zbyt mało punk-
tów wysokościowych, które służą do wymodelowania 
płaszczyzny odniesienia (podstawy). Zazwyczaj takie 
materiały są niewiarygodne i mogą być obarczone du-
żym błędem. W niektórych pomiarach nie ma żadnych 
danych wyjściowych i przyjmuje się wtedy poziom te-
renu podstawy nasypu/ kwatery. W momencie kiedy 
już robimy kolejne interakcje, to szacowany błąd pomia-
ru przyrostu objętości między kolejnymi pomiarami to  
< ±1%. Wynika to  tylko i wyłącznie z dokładności za-
stosowanej techniki fotogrametrycznej. Kolejne pomia-
ry są bardzo dokładne, ponieważ nawiązujemy się do 
tego samego poziomu odniesienia i na zmianę objętości 
wpływa tylko jedna górna płaszczyzna. Zobacz opraco-
wania na www.services.geodetic.co w zakładce Usługi.



Inwestowanie   
w działki letniskowe
Podziały nieruchomości

Atrakcyjność miejsca

Podstawowym parametrem dotyczącym nieruchomości przeznaczonej pod 
działki rekreacyjne jest lokalizacja i atrakcyjność turystyczna miejsca. Każdą 
nieruchomość trzeba przeanalizować pod kątem mocnych i słabych stron. 
Oczywiście bliskość zbiorników wodnych, rzek, lasów, spływów kajakowych, 
zabytkowych obiektów, łowisk, szlaków pieszych czy rowerowych będzie 
zwiększać atrakcyjność działki. Tego rodzaju analiza jest pierwszym krokiem, 
jaki należy wykonać poszukując nieruchomości pod inwestycje. Musimy mieć 
na uwadze, że nie zawsze muszą to być miejsca oblegane turystycznie. Domki 
na drzewach w winnicy czy w sadzie będą również świetną alternatywą do 
ucieczki z miasta. Kolejnym krokiem przed zakupem nieruchomości jest ana-
liza dokumentów planistycznych. Inwestycja domku letniskowego może być 
realizowana w oparciu o pozwolenie na budowę lub w przypadku budynku do 
35m² w oparciu o zgłoszenie. Dla obszaru objętego MPZP sytuacja jest dość 
prosta. Wystarczy, że sprawdzimy w planie dla danego obszaru zapisy decydu-
jące o rodzaju inwestycji. Sytuacja się komplikuje w przypadku obszaru, który 
nie jest objęty MPZP.  Musimy wtedy pamiętać, że niezależnie od wielkości 
budynku należy wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy. Wyjątkiem są bu-

Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD) przeżywają aktualnie swoisty renesans. Pandemia spo-
wodowała, że coraz więcej osób myśli o zakupie działki rekreacyjnej. W kwestiach praw-
no-architektonicznych o pomoc zwracają się również inwestorzy. Analiza zakupu nieru-
chomości powinna zostać poprzedzona nie tylko analizą atrakcyjności miejsca ale przede 
wszystkim sprawdzeniem kilku parametrów. Czy każda działka nadaje się pod domki letni-
skowe? Jakiej klasy grunty można przeznaczać na takie cele? Co należy sprawdzić w trybie 
MPZP, WZ i zgłoszenia? Czy każdą nieruchomość da się podzielić pod ten cel? Niniejszy arty-
kuł poruszy aspekty związane z przygotowaniem działki przeznaczonej na cele letniskowe, 
szczególnie w ujęciu podziałów nieruchomości. 

Rafał 
Rychlicki  
 
Geodetic Vice-CEO, 
Court Expert, Licensed 
Land Surveyor 
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dynki do 35m² posadowione na Rodzinnych Ogrodach 
Działkowych (ROD). Są to jednak grunty stanowiące 
własność Skarbu Państwa, jednostki samorządu tery-
torialnego lub Polskiego Związku Działkowców. Takich 
działek nie możemy podzielić, ani nabyć według prawa 
własności.
 

Analiza planu miejscowego

Na portalach mapowych lub w Urzędzie Gminy spraw-
dzamy czy dla danego terenu jest uchwalony MPZP. 
Ustala on przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwe-
stycji celu publicznego oraz określa sposób zagospoda-
rowania i warunków zabudowy terenu. Idealna sytuacja 
jest taka, w której MPZP dla interesującego nas obszaru 
określa możliwość zabudowy rekreacyjnej lub letnisko-
wej. Przykładowy fragment planu dla obiektów rekre-
acyjnych: „tereny projektowanej zabudowy letniskowej 
z zakazem wprowadzania innego przeznaczenia obiek-
tów. Ogranicza się wielkość domów od 60 do 80m2 
powierzchni zabudowy. Obiekty parterowe, z możliwo-
ścią wykorzystania poddaszy. Dachy projektowanych 
budynków letniskowych dwuspadowe, równopołacio-
we, o kącie nachylenia około 45° i pokryciu dachów-
ką ceramiczną lub materiałami dachówkopodobnymi  
w kolorze czerwieni lub brązu. Możliwe podpiwniczenia 
po badaniach geotechnicznych terenu.” Jest to sytuacja 
najkorzystniejsza, w której mamy opisane wszystkie 
możliwości i ograniczenia dla danego terenu. Musimy 
jednak mieć na uwadze, że w Polsce pokrycie planami 
stanowi ok 30% powierzchni kraju. W przypadku dzia-
łek przeznaczonych pod budownictwo całoroczne mo-
żemy realizować zabudowę letniskową (rekreacyjną). 
Jednak domek musiałby spełniać wymagania prawne  
i techniczne, jak dla domów całorocznych. Na działkach 
rolnych oprócz zabudowań przeznaczonych do produk-
cji rolnej nie możemy zrealizować inwestycji polegającej 
na budowie domków letniskowych do momentu zmiany 
MPZP.

Podział w oparciu o ustalania MPZP 

Plan zwyczajowo ustala minimalną powierzchnię dział-
ki, jaką możemy wydzielić i przeznaczyć pod zabudo-
wę. Sam podział jest czynnością stosunkowo prostą 
dla osoby znającej procedury administracyjne. Trzeba 
jednak uzbroić się w cierpliwość i skalkulować czas 
podziału w harmonogramie procesu inwestycyjnego.  
W zależności od gminy w Polsce, proces podziału od 
złożenia wniosku do wydania ostatecznej decyzji za-
twierdzającej podział może wynieść od 4 do nawet 15 
miesięcy. Wszystko zależy od obłożenia gminy oraz 
statusu granic. Może się okazać, że granice nierucho-
mości nigdy nie były ustalane w terenie i czynności po-
działu nieruchomości należy poprzedzić innymi pracami 
geodezyjnymi, tj. wyznaczeniem punktów granicznych 

lub ustaleniem granic. Punkty graniczne wykazane na 
mapach mogą być obarczone błędem położenia nawet 
do kilku metrów. Przy długich wąskich działkach ma to 
kluczowe znaczenie, decydujące o możliwości realizacji 
inwestycji. Zdarzały się sytuacje, w których na skutek 
ustalenia granic w terenie, punkty graniczne ulegały 
przesunięciu i nie dało się zrealizować zamierzonych 
planów. Przesunięcie punktów granicznych skutkuje 
również zmianą powierzchni działki. Warto mieć to na 
uwadze przy planowaniu inwestycji i sprawdzić status 
punktów granicznych na początkowym stadium proce-
su inwestycyjnego lub przed zakupem działki. Może się 
okazać, że zapłacimy za powierzchnię, której fizycznie 
nie mamy. Postępowanie administracyjne kończy de-
cyzja zatwierdzająca projekt podziału. Decyzję wydaje 
wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Odmowa podziału 

Odmowa wydania decyzji może być spowodowana 
niezgodnością parametrów projektowanych działek  
z ustaleniami MPZP. Wydzielane działki muszą spełniać 
parametry powierzchniowe i wielkościowe określone 
w MPZP. Innym powodem może być brak dostępu do 
drogi publicznej działki będącej przedmiotem podziału 
lub działek sąsiednich. Wydzielane działki muszą po-
siadać faktyczny i prawny dostęp do drogi publicznej. 
Wykonując podział nieruchomości musimy również 
pamiętać o zgodności przebiegu linii podziału z linia-
mi rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu, 
a także wyrażeniu zgody na podział przez wszystkich 
współwłaścicieli/użytkowników wieczystych.

Podział w oparciu o WZ 

Procedura podziału w oparciu o prawomocną decyzję 
o WZ i czas podziału jest bardzo zbliżona do analogicz-
nej sytuacji podziału zgodnego z planem. Procedura ta 
dotyczy nie tylko podziału, ale przedstawienia całego 
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projektu inwestycji. Sprawę może nam skomplikować 
uchwała rady gminy o przystąpieniu do sporządzenia 
planu. W tym przypadku nasz wniosek o podział zo-
stanie zawieszony do czasu sporządzenia planu, jednak 
nie dłużej niż na 6 miesięcy. Warto mieć to na uwadze 
tworząc harmonogram inwestycji. Analogicznie po-
stępowanie administracyjne w sprawie ustalenia WZ, 
również może zostać zawieszone na okres nie dłuższy 
niż 9 miesięcy, jeżeli MPZP jest w trakcie uchwalania. 
Przy podziale nieruchomości nie ma znaczenia czy jest 
to działka rolna czy budowlana. Procedura ta wygląda 
tak samo.

Uprawomocnienie podziału 

Wydana decyzja zatwierdzająca podział musi się upra-
womocnić. Zgodnie z kodeksem postępowania admini-
stracyjnego strony mają 14 dni od doręczenia na wnie-
sienie odwołania. Jeżeli wszystkie strony postępowania 
zrzekną się prawa do odwołania, decyzję można upra-
womocnić bez zbędnej zwłoki. Następnie należy złożyć 
wniosek o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów  
i budynków. Po zamówieniu aktualnych wypisów z re-
jestru gruntów możemy notarialnie sprzedać działki.  
Nie musimy czekać na wprowadzenie zmiany w księ-
gach wieczystych, co w aktualnej sytuacji jest bardzo 
czasochłonne. 

Domek do 35m  na zgłoszenie 

W przypadku braku MPZP w celu realizacji inwesty-
cji polegającej na budowie domków letniskowych nie-
zbędne jest wystąpienie o decyzję o WZ. Wyjątkiem 
w kwestii uzyskania decyzji o WZ jest budowa dom-
ku letniskowego na działce będącej częścią rodzinnych 
ogrodów działkowych. W zależności od wielkości inwe-
stycji możemy realizować obiekty na zgłoszenie lub na 
pozwolenie na budowę (MPZP lub WZ). Art. 28 i 29 
Ustawy Prawo budowlane określa, jakie obiekty wyma-
gają pozwolenia na budowę, a jakie nie. Bardzo szcze-
gółowo realizację procesu we wskazanych trzech try-
bach porusza artykuł „Domki do 35m2  na zgłoszenie. 
Inwestycja krok po kroku”.

Klasa gruntów rolnych

W przypadku braku MPZP sprawdzamy też jaki uży-
tek i klasę ma interesująca nas nieruchomość w ewi-
dencji gruntów i budynków. W celu realizacji inwestycji 
na gruntach rolnych i leśnych niezbędna jest zmiana 
przeznaczenia na cele nierolne i nieleśne. W przypadku 
gruntów rolnych klas IV-VI zmianę przeznaczenia można 
uzyskać występując o decyzję o WZ. Można powiedzieć,  
że decyzja o WZ stanowi lokalny plan zagospodarowa-

nia przestrzennego dla jednej nieruchomości. Określa-
my obszar inwestycji i pokazujemy na mapie zasadniczej 
uproszczony plan zagospodarowania. Urząd określa 
obszar analizy urbanistycznej i na podstawie sąsiedniej 
zabudowy wydaje decyzję WZ opisującą możliwości 
inwestycyjne. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustala-
nia wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospo-
darowania terenu w przypadku braku MPZP definiuje 
granice obszaru analizowanego. Wyznaczane są one 
na kopii mapy, w odległości nie mniejszej niż trzykrot-
na szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustale-
nie warunków zabudowy, nie mniejszej niż 50 metrów. 
Warto zatem dokładnie przeanalizować sąsiednią zabu-
dowę i zamówić mapę o takim zakresie, który jest dla 
nas korzystny. Dodatkowo można zaproponować we 
wniosku własny większy obszar analizy. Trzeba tylko 
pamiętać o podaniu właściwego uzasadnienia. 

Sprawa się komplikuje w przypadku gruntów o bardzo 
dobrych klasach bonitacyjnych. Zmiana przeznacze-
nia gruntów leśnych i gruntów rolnych klas I-III na cele 
nierolnicze i nieleśne może zostać dokonana jedynie 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego po uzyskaniu stosownych zgód. Ważne jest za-
tem, aby oprócz rodzaju użytku w przypadku działki 
rolnej sprawdzić również klasę gleby. Ma to olbrzymie 
znaczenie w kontekście możliwości inwestycyjnych na 
przedmiotowej działce.

Oczywiście istnieje szansa, że na danej nieruchomości 
została błędnie określona klasa gleby i można ją zmie-
nić operatem klasyfikacyjnym. Działki leśne nieobjęte 
MPZP wyłączone są z możliwości zabudowy do cza-
su zmiany przeznaczenia w planie. Przepisów Ustawy  
o ochronie gruntów rolnych i leśnych w odniesieniu do 
zmiany przeznaczenia nie stosuje się do gruntów rol-
nych położonych w granicach administracyjnych miast. 
Po zmianie przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych 
na cele nierolne i nieleśne niezbędne jest wyłączenie 
z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb po-
chodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do 
klas I, II, III, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas IV, IVa, 
IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia orga-
nicznego oraz gruntów leśnych. Wyłączenie z produk-
cji rolnej może nastąpić po wydaniu decyzji, która jest 
konieczna przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, 
zgłoszeniem budowy lub wykonaniem robót budowla-
nych. Warto również mieć na uwadze, że wyłączenie 
gruntów z produkcji rolnej lub leśnej podlega opłacie  
w zależności od klasy i pochodzenia gleby.

2
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Domki do 35m     
na zgłoszenie

Inwestycja krok po kroku
Dużym zainteresowaniem zarówno wśród inwestorów, jak i pojedynczych osób w czasach 
postpandemicznych cieszą się domki letniskowe do 35 m2 na zgłoszenie. Niestety nie wszy-
scy i nie we wszystkich sytuacjach mogą sobie pozwolić na taką inwestycję. Proces budo-
wy takich domków czasami nie jest możliwy do realizacji w trybie zgłoszenia. Konieczne 
może być uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, czy w oparciu o miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego. W artykule omówimy szczegółowo tryb zgłoszenia prac 
budowlanych dla domków do 35m2. Czy antresola, taras i podjazd liczą się do tej powierzch-
ni? Co z infrastrukturą, miejscami parkingowymi i mediami? Jaka może być minimalna  
i maksymalna wysokość takich domków? Na działce o jakim przeznaczeniu można budować 
domki letniskowe? Kiedy można budować domki letniskowe na działkach rolnych, i za jakie 
budynki i budowle należy płacić podatki?

Bartosz 
Łopata-Groblewski
 
Architekt, Koordynator  
inwestycji

Rafał 
Rychlicki  
 
Geodetic Vice-CEO, 
Court Expert, Licensed 
Land Surveyor 
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Nabywanie działek pod domki

Niestety nie ma regulacji prawnej dla pojęcia działki re-
kreacyjnej. Przepisy na ten temat reguluje prawo miej-
scowe (zwykle MPZP) i w różnych planach termin może 
znaczyć co innego. Jednak miejscowe plany obejmują 
tylko nieco ponad 30% kraju. Obecnie obowiązują prze-
pisy, które utrudniają kupowanie działek rolnych przez 
osoby niebędące rolnikami, w celu zwiększania majątku, 
albo zmieniania przeznaczenia gruntu na cele inwesty-
cyjne. Sytuacja jest łatwiejsza w przypadku spadków 
i darowizn na rzecz osoby bliskiej zbywcy (np.: małżon-
ka, zstępnego, wstępnego, rodzeństwa, dzieci rodzeń-
stwa, rodzeństwa rodziców). Przykładowo, jeżeli syn 
niebędący rolnikiem otrzymuje w darowiźnie po rodzicu 
rolniku działkę rolną, to może na niej budować to, na 
co zezwalają przepisy planistyczne. Najprościej w takim 
przypadku jest kupić działkę o przeznaczeniu rekreacyj-
nym. Trudniej jest, gdy chcemy na ten cel kupić działkę 
rolną. Jednak, przy odpowiednich procedurach, da się 
dokonać inwestycji letniskowej na zgłoszenie również 
na działce rolnej. Jeśli kupujemy działkę rolną, to na-
leży uwzględnić kilka elementów. Sprzedaż nierucho-
mości rolnych reguluje Ustawa o kształtowaniu ustroju 
rolnego (UKUR). Generalnie nieruchomość rolną może 
kupić wyłącznie rolnik, ale nowelizacja Ustawy z dnia 
26.06.2019 r. łagodzi te ograniczenia. Każdy może ku-
pić działkę rolną poniżej 3000 m² (0,3 ha). Nie trzeba 
mieć statusu rolnika, ani nie trzeba prowadzić działalno-
ści rolniczej. Nie ma też okresowego zakazu sprzedaży 
takiej działki. Istotna jest również Ustawa o wstrzyma-
niu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rol-
nej Skarbu Państwa. Art. 11 pkt.1 wskazuje przypadki,  
w których obostrzeń się nie stosuje. Art. 2a ust.3 pkt 1a 
UKUR umożliwia nabywanie gruntów rolnych do 1 ha 
przez osoby niebędące rolnikami. Można również ku-
pić siedlisko składające się z kilku działek, których łącz-
na powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, i które przed 

30.04.2016 r. było zajęte przez budynki nieprzeznaczo-
ne na cele rolnicze. Ten przypadek nie jest bezpośred-
nio przedmiotem artykułu, dlatego zainteresowanych 
odsyłamy do głębszej analizy. W sytuacjach, w których 
działka jest większa niż 0,3 ha lub 0,5 ha w przypadku 
siedliskowej zabudowy, ale mniejsza niż 1 ha - należy 
pamiętać o prawie pierwokupu przez krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa (KOWR). W przypadku, gdy nabyw-
ca ma więcej niż 1 ha działek rolnych położonych na 
obszarach wiejskich, to przez okres minimum 5 lat od 
kupna nieruchomości ma obowiązek prowadzenia go-
spodarstwa rolnego (art. 2b ust. 1 UKUR). Jeśli nabywca 
chce sprzedać lub oddać taką działkę przed upływem 
tych 5 lat, to musi wystąpić o zgodę do KOWR (art. 2b 
ust. 2-3 UKUR). 5-letni zakaz sprzedaży i nakaz pro-
wadzenia gospodarstwa rolnego nie dotyczy nierucho-
mości rolnych, które są położone w granicach admini-
stracyjnych miasta, lub zostały zbyte osobie bliskiej, lub  
w drodze spadku. Jeśli chodzi o grunty rolne powyżej  
1 ha, to mogą je kupować rolnicy indywidualni. Moż-
na ją sprzedać osobie bliskiej zbywcy nawet, gdy nie 
jest rolnikiem (ale pod pewnymi warunkami, które musi 
spełnić nabywca). Ewentualnie można wnosić o zgodę 
KOWR. 

Odrolnienie gruntu pod domek 

Jeśli już jesteśmy w posiadaniu działki rolnej należy pa-
miętać, że budynki na działce oznaczonej jako R, po-
winny mieć charakter rolniczy. Nie są to zatem domki 
letniskowe. Co należy zrobić w takiej sytuacji? Trzeba 
wystąpić o zmianę przeznaczenia gruntu rolnego na 
cele nierolnicze. Wykonuje się to procedurą zmiany pla-
nu miejscowego, chyba, że teren nie jest objęty planem. 
Dodam, że należy mieć na uwadze klasę bonitacji gleb. 

>>
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Dobrą informacją jest to, że pozwolenia na budowę 
nie wymagają grunty o klasie gorszej niż III. Jest jednak 
inny haczyk. Przeznaczenie gruntów rolnych na cele 
nierolnicze dla klas I-III  wymaga odpowiedniej zgody. 
Sytuacja jest łatwiejsza dla gorszych klas gleb i wystar-
czający jest tryb zgłoszenia. Dobrą informacją dla po-
siadaczy gruntów rolnych o klasach od I do III, jest opcja 
postawienia budynku bez pozwolenia na budowę, ale 
pod warunkami wymienionymi w Obwieszczeniu przy-
toczonym niżej. Zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26.05.2017 r.  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych. „Art. 6. 1. Na 
cele nierolnicze i nieleśne można przeznaczać przede 
wszystkim grunty oznaczone w ewidencji gruntów 
jako nieużytki, a w razie ich braku – inne grunty o naj-
niższej przydatności produkcyjnej. 2. Przy budowie, 
rozbudowie lub modernizacji obiektów związanych  
z działalnością przemysłową, a także innych obiektów 
budowlanych należy stosować takie rozwiązania, które 
ograniczają skutki ujemnego oddziaływania na grun-
ty. Art. 7. 1. Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych 
na cele nierolnicze i nieleśne, wymagającego zgody,  
o której mowa w ust. 2, dokonuje się w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym  
w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. 1a. Przepisu, o którym 
mowa w ust. 1, nie stosuje się do terenów, dla których 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
nie sporządza się. 2. Przeznaczenie na cele nierolnicze  
i nieleśne: 1) gruntów rolnych stanowiących użytki rol-
ne klas I–III – wymaga uzyskania zgody ministra wła-
ściwego do spraw rozwoju wsi, z zastrzeżeniem ust. 
2a, 2) gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu 
Państwa – wymaga uzyskania zgody Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa lub upo-
ważnionej przez niego osoby, (…) 5) pozostałych grun-
tów leśnych – wymaga uzyskania zgody marszałka wo-
jewództwa wyrażanej po uzyskaniu opinii izby rolniczej. 
2a. Nie wymaga uzyskania zgody ministra właściwego 
do spraw rozwoju wsi przeznaczenie na cele nierolnicze 
i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne 
klas I–III, jeżeli grunty te spełniają łącznie następują-
ce warunki: 1) co najmniej połowa powierzchni każdej 
zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej 
zabudowy; 2) położone są w odległości nie większej 
niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej w ro-
zumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 
2147 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 820); 3) położone 
są w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi 
publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191); 
4) ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez względu 
na to, czy stanowią jedną całość, czy stanowią kilka od-

rębnych części.” Warto jeszcze zwrócić uwagę na klasy 
bonitacji i priorytety w zmianach przeznaczania grun-
tu. Jeżeli działka ma, np. VI klasę gruntu a w studium 
jest informacja, że najsłabsze gleby w pierwszej kolej-
ności przeznacza się na lasy, to procedura może być 
utrudniona. Studium, co prawda nie jest aktem prawa 
miejscowego, niemniej jednak jest brane pod uwagę do 
procedur planistycznych. Nie jest jednoznaczny wer-
dykt interpretacji przez urzędnika. Każdorazowo należy 
podchodzić do sprawy indywidualnie. Szczegóły na ten 
temat w artykule „Inwestowanie w działki letniskowe. 
Podziały nieruchomości.”

Podział nieruchomości 

Przy podziale nieruchomości nie ma znaczenia czy jest 
to działka rolna, czy budowlana - procedura wygląda 
tak samo. Podział nieruchomości jest czynnością sto-
sunkowo prostą dla osoby znającej procedury admi-
nistracyjne. Trzeba jednak uzbroić się w cierpliwość  
i skalkulować czas podziału w harmonogramie proce-
su inwestycyjnego. W zależności od gminy w Polsce, 
proces podziału od złożenia wniosku do wydania osta-
tecznej decyzji zatwierdzającej podział może wynieść 
od 4 do nawet 15 miesięcy. Wszystko zależy od ob-
łożenia gminy oraz statusu granic. Procedura podziału  
jest bardzo zbliżona do analogicznej sytuacji podziału 
zgodnego z planem. Procedura ta dotyczy nie tylko po-
działu, ale przedstawienia całego projektu inwestycji. 
Sprawę może nam skomplikować uchwała rady gminy  
o przystąpieniu do sporządzenia planu. Szerzej na te-
mat procedur podziałowych w artykule „Inwestowanie 
w działki letniskowe. Podziały nieruchomości.”

Ograniczenia planistyczne 

Kiedy i co może nas ograniczyć w chęci wybudowa-
nia domku letniskowego? Przykładem mogą być różne 
strefy o ograniczonych funkcjonalnościach, np. strefy 
ochronne elektrowni wiatrowych, albo strefy chronio-
ne przez Ustawę Prawo ochrony przyrody, np.: parki 
narodowe, parki krajobrazowe, czy  obszary chronio-
nego krajobrazu. W tych przypadkach każdorazowo 
należy analizować odrębne dokumenty mówiące o za-
sadach ochrony na obszarze chronionym przyrodniczo. 
Dokumentem poddawanym analizom planistycznym 
jest studium, które ma każda gmina w Polsce. Może 
ono ustalać obostrzenia w zakresie rekreacji i np. do-
puścić lokalizację zabudowy rekreacji indywidualnej do 
wybranych terenów, np. oznaczonych symbolami M. 
Może to skomplikować proces budowy takich domków 
na działkach oznaczonych jako Rolne (R). Studium może 
również określać minimalny udział powierzchni biolo-
gicznie czynnej, czy powierzchni zabudowy i wskazy-
wać wysokość zabudowy. Jednak jak wspomnieliśmy, 
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studium nie jest aktem prawa miejscowego. Jest ono 
mało istotne, gdy teren jest objęty planem miejsco-
wym. Ale jeśli nie ma planu, to urzędnik może brać pod 
uwagę zapisy studium - warto zatem wiedzieć, które z 
tych zapisów dotyczą naszej działki.

Działki objęte MPZP 

Wspomnieliśmy, że ograniczenia mogą wynikać z zapi-
sów MPZP, jeśli działka jest nim objęta. I tutaj jest szereg 
elementów, takich jak powierzchnia biologicznie czyn-
na, powierzchnia zabudowy, linie zabudowy, wysokość 
budynku, kąt dachu, wysokość ogrodzenia, kolorystyka 
elewacji, czy inne parametry. Każdorazowo dla inwe-
stycji należy indywidualnie analizować te parametry 
zabudowy. Gorsza sytuacja jest, gdy działka jest objęta 
planem, a jej przeznaczenie jest oznaczone jako rola (R). 
Wtedy musimy wpisywać się w zabudowy siedliskowe 
związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Nie 
da się łatwo odrolnić działki objętej planem. W takiej 
sytuacji trzeba wnioskować o zmianę planu. Jednak w 
Polsce jest wszystko możliwe i powiemy, o praktyce, 
której wielu inwestorów nie zna. Załóżmy, że w gminie 
wiejskiej mamy działkę rolną otoczoną działkami rolny-
mi i leśnymi, a obszar nie jest objęty planem miejsco-
wym. Przy chęci realizacji jakiejś inwestycji można wy-
stąpić do gminy o utworzenie planu miejscowego tylko 
dla tej działki. Procedura jest zdecydowanie prostsza w 
gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Z trybu uchwala-
nia sobie planów korzystają więksi inwestorzy magazy-
nowi czy deweloperzy mieszkaniowi, ale tam zazwyczaj 
proces poprzedza skupowanie działek i ich scalanie.  
W takich sytuacjach inwestor często partycypuje  
w kosztach utworzenia planu, albo jest obligowany do 
dodatkowych inwestycji na terenie gminy (utwardzenie 
drogi, zrobienie ścieżki rowerowej, itp.). Gminy w tym 
zakresie posuwają się niestety coraz dalej.

Domki w oparciu o WZ 

W przypadku braku MPZP w celu realizacji inwesty-
cji polegającej na budowie domków letniskowych nie-
zbędne jest wystąpienie o decyzję o WZ. Ma to miejsce 
w przypadku, gdy teren nie jest objęty planem, i gdy 
inwestycja wymaga takiego trybu. Warto jednak mieć 
na uwadze zapisy Ustawy z dni. 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 61.1. 
„Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe 
jedynie w przypadku łącznego spełnienia następują-
cych warunków: 1) co najmniej jedna działka sąsiednia, 
dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana 
w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczą-
cych nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, 
parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów 

i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii 
zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu; 
2) teren ma dostęp do drogi publicznej; 3) istniejące 
lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem 
ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlane-
go; 4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę 
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nie-
rolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy 
sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc 
na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 
ust. 1; 5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębny-
mi.” Spełnienie tych warunków czasami jest trudne lub 
wręcz niemożliwe.

Domek do 35 m  na zgłoszenie 

Wyjątkiem w kwestii uzyskania decyzji o WZ jest bu-
dowa domku letniskowego na działce będącej czę-
ścią rodzinnych ogrodów działkowych. W zależności 
od wielkości inwestycji możemy realizować obiekty 
na zgłoszenie lub na pozwolenie na budowę. Art. 28 
i 29 Ustawy Prawo budowlane określa, jakie obiekty 
wymagają pozwolenia na budowę, a jakie nie. Zgodnie  
z art. 29.1 pkt 2a) Ustawy, bez pozwolenia na budowę 
możemy realizować wolnostojące parterowe budynki 
rekreacji indywidualnej rozumiane, jako budynki prze-
znaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni 
zabudowy do 35 m². Liczba tych obiektów na działce 
nie może przekraczać jednego na każde 500 m² po-
wierzchni działki. Musimy jedynie pamiętać o zgłosze-
niu budowy, które składamy do wydziału architektury 
w urzędzie gminy. Do wykonywania robót budowla-
nych można przystąpić nie wcześniej niż w ciągu 21 dni 
i nie później niż po upływie 3 lat od terminu ich rozpo-
częcia określonego w zgłoszeniu. Termin 21 dni doty-
czy sytuacji, gdy właściwy organ nie wniesie sprzeciwu 
w drodze decyzji.
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Zgłoszenie czy pozwolenie na budowę? 

Wielu inwestorów decyduje się na budowę domków 
letniskowych przy użyciu procedury zgłoszenia. Jest 
to nieporównywalnie łatwiejsza, mniej czasochłonna 
i tańsza opcja od procedury uzyskania pozwolenia na 
budowę. Należy jednak pamiętać, że wiążą się z tym 
liczne ograniczenia co do wielkości, ilości kondygnacji, 
czy ilości domów na samej działce. Nasuwa się zatem 
pytanie czy w domu letniskowym można mieszkać cały 
rok. W teorii budynek całoroczny można postawić 
na zgłoszenie, ale nie jest to powszechna praktyka ze 
względu na bardziej restrykcyjne wymogi, którym pod-
legają budynki mieszkalne wielorodzinne oraz jednoro-
dzinne. Wynika to z ilości dokumentacji, którą trzeba 
złożyć dla każdego z tych trybów. Zwracamy również 
uwagę na fakt, że w przypadku zgłoszenia nie ma pro-
cedury administracyjnej, nie jest wymagana zgoda są-
siadów, ani żadne odbiory budowlane. Po upływie 21 
dni od złożenia dokumentacji w przypadku braku ne-
gatywnej odpowiedzi funkcjonuje tzw. „milcząca zgo-
da”. W przypadku pozwolenia na budowę jest to 65 dni 
oraz okres na uprawomocnienie decyzji (2 tygodnie). 
W praktyce jednak wiemy, że pozwolenia na budowę 
mogą trwać znacznie dłużej, a w przypadkach, gdy koń-
czą się odwoływaniem do wyższych instancji nawet 
ponad rok. Przy zgłoszeniu nie ma kierownika budowy  
i nie ma obowiązku prowadzenia dziennika budowy. 
Procedura zgłoszenia ma jednak jedną wadę, której 
pozbawiona jest droga „tradycyjna”, czyli uzyskanie po-
zwolenia na budowę. Na etapie prac budowlanych nie 
ma możliwości wprowadzenia do projektu zmian istot-
nych. Ustawodawca nie przewidział takiej opcji w ogó-
le, więc chcąc dokonać istotnej zmiany, inwestor naraża 
się na ryzyko konieczności wszczęcia postępowania  
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Dokumenty do zgłoszenia 

Do procedury przy letniskowym domu na zgłoszenie 
do 35 m²  powierzchni zabudowy wymagane jest mini-
mum dokumentów. Mówi o tym art. 30.
2a „Do zgłoszenia należy dołączyć: 
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;” 
(tj.: oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej,  
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane);
2) odpowiednie szkice lub rysunki – w zależności od po-
trzeb; 
3) pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek 
dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, w szcze-
gólności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 
zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko; 

4) projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz  
z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projek-
tanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane  
w przypadku: 
a) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 9, 23 i 30, 
oraz b) instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 
3 lit. e; 
5) projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykona-
ny przez projektanta posiadającego wymagane upraw-
nienia budowlane, w przypadku budowy, o której mowa  
w art. 29 ust. 1 pkt 27 i 28. 
3. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przy-
padku budowy instalacji gazowej, o której mowa w art. 29 
ust. 1 pkt 9 i 30, oraz instalowania, o którym mowa w art. 
29 ust. 3 pkt 3 lit. e, uzgadnia się pod względem ochrony 
przeciwpożarowej. W przypadku instalowania, o którym 
mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. e, stosuje się ponadto obo-
wiązek zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożar-
nej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a.” – nowe brzmienie 
z dn. 19.09.2020 r.

Lokalizacja domku na działce

Tu sytuacja jest prosta, bo budynki o powierzchni do 
35 m² na zgłoszenie podlegają tym samym przepisom, 
co domy jednorodzinne. Przytaczając w skrócie zapi-
sy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie, zgodnie z §12.1 dla ścian 
z oknami i drzwiami musimy się odsunąć od granicy 
działki o 4 m, a w przypadku ścian bez okien i drzwi  
o 3 m. Ewentualnie jeśli działka jest objęta planem miej-
scowym lub uzyskano warunki zabudowy, to linie za-
budowy mogą przebiegać w innych miejscach. Są też 
odstępstwa dla działek węższych niż 16 m. Zwrócimy 
uwagę jeszcze na jeden aspekt, który może mieć duże 
znaczenie w przypadku inwestycji na terenach rolnych 
czy rekreacyjnych. Projektowanie należy rozpocząć 
od sprawdzenia granic. Bardzo szczegółowo opisuje-
my ten aspekt w artykułach „Granice nieruchomości 
w polskim systemie prawnym” oraz w artykule  „Gdzie 
jest granica twojej nieruchomości?” Dla uzmysłowienia 
powagi sprawdzenia tego elementu, wspomnimy tyl-
ko, że wykazywaliśmy niejednokrotnie, że granica jest  
w innym miejscu niż się to wydaje właścicielowi. Rekor-
dowe przesunięcia granic w Warszawie wynosiły 3 m,  
a w powiatach podwarszawskich nawet 15 m.

Powierzchnia domu letniskowego

Domy na zgłoszenie dotyczą budynków rekreacji indy-
widualnej o powierzchni zabudowy do 35 m². Przepis 
mówiący o tym to Ustawa Prawo Budowlane to art. 29.1. 
„Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast 
wymaga zgłoszenia, o którym mowa w ar. 30, budowa: 1) 
wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzin-
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nych, których obszar oddziaływania mieści się w całości 
na działce lub działkach, na których zostały zaprojekto-
wane. (…) 14) wolno stojących: a) parterowych budynków 
gospodarczych, b) garaży, c) wiat, – o powierzchni zabu-
dowy do 35 m², przy czym łączna liczba tych obiektów 
na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 
m² powierzchni działki; 15) przydomowych: a) ganków,  
b) oranżerii (ogrodów zimowych) -o powierzchni zabu-
dowy do 35 m², przy czym łączna liczba tych obiektów 
na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m² 
powierzchni działki; 16) wolno stojących parterowych 
budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako 
budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku,  
o powierzchni zabudowy do 35 m², przy czym liczba 
tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego 
na każde 500 m² powierzchni działki”.

Minimalna wysokość domku 

W wyżej przytoczonych przepisach jasno jest opisane, 
że taki budynek ma być parterowy. Czym jest budynek 
parterowy? Jeśli chodzi o gotowe domy modułowe, któ-
re są reklamowane jako domy do 35 m² na zgłoszenie, 
można zaobserwować kilka trendów. Najprostszy i naj-
mniejszy, jeśli chodzi o powierzchnię możliwą do wyko-
rzystania, jest typ domków parterowych bez żadnych 
antresoli czy wyższych pięter. W sprzedaży są również 
projekty parterowe z zabudowaną klatką schodową  
z wyjściem na dach. Jednym z popularniejszych roz-
wiązań są strzeliste „stodoły”, w których mamy parter i 
antresolę pod dwuspadowym dachem. W tym przypad-
ku sporne dla urzędu może być to, co jest antresolą i 
co jest poddaszem użytkowym. Przez niektóre organy 
administracji taka antresola może być uznana za drugą 
kondygnację. Należy zatem poszukać przepisów, które 
mówią o wysokości kondygnacji. § 72. 1 rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065 tj.), mówi 
o minimalnej wysokości pomieszczeń przeznaczonych na 
pobyt ludzi. Zgodnie z przywołanym paragrafem, wyso-
kość pomieszczenia powinna odpowiadać wymaganiom 
określonym w poniższej tabeli, jeżeli przepisy odrębne, 
w tym dotyczące pomieszczeń pracy i pomieszczeń 
służby zdrowia  nie określają innych wymagań. Wynika 
z niej, że dla pomieszczeń przeznaczonych na czasowy 
pobyt ludzi minimalna wysokość w świetle może wyno-
sić 2,2 m* (jeżeli nie występują czynniki szkodliwe) lub 
2,5 m (jeżeli występują czynniki szkodliwe). Dla pokoi na 
poddaszu w budynkach jednorodzinnych i mieszkalnych 
zagrodowych oraz pomieszczeń w budynkach rekreacji 
indywidualnych minimalna wysokość wynosi 2,2 m*.  
W przypadkach oznaczonych * przy stropach pochy-
łych jest to wysokość średnia liczona między najwyższą 
i najniższą wysokością pomieszczenia, lecz nie mniejszą 
niż 1,9 m. Przestrzeni poniżej 1,9 m nie zalicza się do 

odpowiadającej przeznaczeniu danego pomieszczenia. 
Warto mieć na uwadze wartość 2,5 m, która obowiązuje 
w przypadku pokoi i sypialni w budynkach mieszkalnych. 
Ma to ewentualnie znaczenie, gdy w przyszłości będzie-
my chcieli rozbudować domek letniskowy postawiony 
na zgłoszenie i przekształcić go na dom jednorodzinny. 
Przywołane przepisy określają minimalne wysokości po-
mieszczeń, mając na celu zabezpieczenie interesu użyt-
kowników. Korzystanie z pomieszczeń niższych wiąza-
łoby się z uczuciem dyskomfortu, oraz z oczywistym 
pomniejszeniem walorów użytkowych wnętrz.

Maksymalna wysokość domku 

Wyznaczone limity warunkują minimalną wysokość po-
mieszczeń, jaka jest niezbędna do prawidłowego funk-
cjonowania ludzi. Co w takim razie z górnym limitem 
wysokości pomieszczeń? Najwidoczniej ustawodawca 
wyszedł z założenia, że wystarczającym zabezpiecze-
niem są ograniczenia wynikające z kalkulacji ekonomicz-
nych. Do budowy wyższych pomieszczeń wymagana 
jest większa ilość materiałów budowlanych, pomiesz-
czenia mają większą kubaturę, do ogrzania ich potrzeba 
większej ilości ciepła, itd. Ważne mogą być też kalkulacje 
wizualne - proporcje pomieszczeń mieszkalnych, np. sy-
pialnia o niedużym metrażu, a znacznej wysokości wy-
glądałaby co najmniej groteskowo. Oczywiście w inte-
resie każdego inwestora jest zmieszczenie w określonej 
wysokości budynku maksymalnej ilości kondygnacji – co 
wiąże się z ustaleniem jak najmniejszej wysokości użyt-
kowej pomieszczeń kondygnacji. Literalnie podchodząc 
do zapisów wspomnianego rozporządzenia, można wy-
snuć wniosek, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby pro-
jektować budynki rekreacji indywidualnej o wysokości 
kondygnacji znacznie przekraczającej minimalne warto-
ści przywołane w omawianym rozporządzeniu (patrz ta-
bela). Przykładowo, jeśli decyzja o warunkach zabudowy 
lub plan miejscowy limitują wysokość budynku jedynie 
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ilością kondygnacji, nie podając wysokości określonej 
liczbowo, np. „maksymalnie jedna kondygnacja naziem-
na – budynek parterowy”, wówczas dopuszczalne jest 
zaprojektowanie budynku o wysokości pomieszczeń 
nawet i 5 m. W tak powstałym wnętrzu można wyko-
nać antresolę zwiększając znacznie powierzchnię lokalu. 
Warunkiem dopuszczającym istnienia antresoli jest nie-
zamknięcie jej ścianą od strony wnętrza, z którego jest 
wydzielona. Żeby antresola była antresolą, to na jej po-
ziomie nie może być wydzielone żadne pomieszczenie. 
Są jeszcze inne ważne aspekty w zakresie antresoli, po 
które w szczególe odsyłamy do artykułu „Podatek od 
antresoli – płacić czy nie?”.

Na palach czy na fundamencie? 

Tu można odpowiedzieć jednoznacznie, że nie ma to 
znaczenia pod kątem prawa budowlanego. Teoretycz-
nie, nie ma to również znaczenia pod kątem podatko-
wym. Można się pokusić o przepisy art. 29.1. Prawa 
Podatkowego, które mówią „pozwolenia na budowę 
nie wymaga budowa: 12) tymczasowych obiektów bu-
dowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewi-
dzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce 
w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa 
w art. 30. ust. 1, ale nie później niż przed upływem 
180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego  
w zgłoszeniu.” Jednak przepisy te stosuje się do obiek-
tów takich jak np.: restauracje sezonowe. W tym miej-
scu warto nadmienić, że organy wydające pozwolenia 
na budowę, za trwałe połączenie z gruntem często 
uznają doprowadzenie jakichkolwiek instalacji wodo-
ciągowo – kanalizacyjnych, tj. szamba lub przyłącza 
ze studni. Nierzadko jest to powodem dyskusji, np. 
czy kawałek rury z PVC powinien stanowić o uznaniu 
połączenia z gruntem za trwałe. Sposób przenoszenia 
obciążeń na grunt – stopa, ława, pal, czy stalowe nogi - 
nie ma w tym momencie  znaczenia.

Tarasy przy domku letniskowym

Przepisy mówiące o tarasach znajdziemy w Ustawie  
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020. 
0.1333 t.j.). Art. 29.1. mówi „Nie wymaga decyzji o po-
zwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia,  
o którym mowa w ar. 30, budowa: 22) przydomowych 
tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej 
35 m²”.  Dalej art. 29.2 mówi „Nie wymaga decyzji o po-
zwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa 
w art. 30, budowa: 31) przydomowych tarasów na-
ziemnych o powierzchni zabudowy do 35 m²;” Oznacza 
to, że bez zgłoszenia możemy na działce zlokalizować 
dowolną ilość tarasów o powierzchni do 35 m². Budo-
wa tarasów o większej powierzchni – powyżej 35 m² 
wymaga jedynie zgłoszenia, pozwolenie na budowę nie 
jest wymagane. Nie ma również ograniczeń co do ilości 
tarasów, należy jednak pamiętać o innych parametrach 
działki, takich jak minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna, czy maksymalna dopuszczalna powierzchnia 
całkowita.

Co oznacza taras „przydomowy”?

Co oznacza użyte przez ustawodawcę słowo „przydo-
mowy”? Czy taras powinien być „przyklejony” do bu-
dynku, czy może być „wolnostojący” – zlokalizowany  
w głębi działki? Jednoznacznej odpowiedzi nie znaj-
dziemy w żadnych przepisach. Przywołując jednak 
treść orzeczenia NSA z 2010 r. czytamy: „(…) warun-
kiem uznania za indywidualną przydomową oczyszczal-
nię ścieków, jest nie tylko określona w tym przepisie 
maksymalna wydajność (do 7,50 m³ na dobę), ale i jej 
charakter określony jako "przydomowy" tj. znajdujący 
się w pobliżu indywidualnego domu (miejsca) przezna-
czonego do zamieszkiwania osób.” Można więc przy-
jąć, że użycie przymiotnika „przydomowy” zarówno  
w przypadku oczyszczalni ścieków, jak i tarasu (czy 
innego obiektu typu oranżeria, wiata, altana) znaczy 
tyle, że ma on zostać zlokalizowany „przy domu”, nie 
precyzując odległości od budynku. Jeden problem wy-
jaśniliśmy, pojawił się kolejny: czy treść przywołanego 
orzeczenia ma zastosowanie dla domku letniskowego? 
Otóż prawo budowlane określa tego typu nierucho-
mość niejako w opozycji do budynku mieszkalnego ca-
łorocznego, jako obiektu do użytkowania czasowego, 
okresowego. Przywołane wyżej orzeczenie NSA mówi 
jednak o „zamieszkiwaniu” jako takim, nie precyzując, 
czy ma być ono czasowe, czy permanentne. 

Stanowiska postojowe 

Art. 29.1 Ustawy Prawo Budowlane mówi również  
o tym, że „Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budo-
wę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w ar. 
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30, budowa: 19) stanowisk postojowych dla samocho-
dów osobowych do 10 stanowisk włącznie, sytuowa-
nych na obszarze Natura 2000”. Dalej art. 29.2 mówi, 
że „Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz 
zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa: 7) sta-
nowisk postojowych dla samochodów osobowych do 
10 stanowisk włącznie, z wyjątkiem sytuowanych na 
obszarze Natura 2000.” Trudno nie uznać powyższe-
go zapisu za jednoznacznie korzystny dla inwestorów. 
Pomimo pozornej dowolności, należy jednak pamiętać 
o zapisach warunków technicznych, które w §19 jasno 
precyzują możliwości lokalizacji miejsc do parkowania 
na działkach budowlanych. Stanowiska postojowe dla 
samochodów osobowych należy lokalizować z zacho-
waniem 3 m odległości od granicy działki, a dla samo-
chodów innych niż osobowe – 6 m. Wprawdzie w ust. 6 
obowiązek utrzymania odległości od granicy działki jest 
zniesiony, jeśli stanowiska postojowe stykają się z nie-
zadaszonymi stanowiskami na sąsiedniej działce. Jednak 
zapis ten dotyczy jedynie zabudowy jednorodzinnej  
i zagrodowej. Minimalne odległości od okien budynków 
rekreacji indywidualnej nie zostały określone.
 

Obiekty rekreacyjne na działce

Art. 29.1 Ustawy Prawo Budowlane mówi również  
o tym, że „Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na bu-
dowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa 
w ar. 30, budowa: 20) Boisk szkolnych oraz boisk, kor-
tów tenisowych, bieżni służących do rekreacji. Art. 29.2 
mówi również o tym, że „Nie wymaga decyzji o po-
zwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa  
w art. 30, budowa: 16) pochylni przeznaczonych dla 
osób niepełnosprawnych.” Jeżeli mamy ochotę, to pry-
watną bieżnię lub kort tenisowy wybudujemy na działce 
rekreacyjnej dokonując jedynie zgłoszenia planowanych 
robót. Natomiast pochylnię dla niepełnosprawnych 
możemy wykonać bez konieczności zgłaszania, ani uzy-
skiwania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Media przy domku letniskowym

Art. 29.1. Ustawy Prawo Budowlane mówi, że „Nie 
wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast 
wymaga zgłoszenia, o którym mowa w ar. 30, budowa: 
23) Przyłączy a) elektroenergetycznych, b) wodocią-
gowych, c) kanalizacyjnych, d) gazowych, e) cieplnych,  
f) telekomunikacyjnych – z zastrzeżeniem art. 29a.”  
W sytuacji, kiedy zabudowę działki rekreacyjnej pla-
nujemy realizować etapami, ten zapis pozwoli nam na 
wykonywanie kolejnych czynności bez konieczności 
każdorazowego uzyskiwania pozwolenia na budowę. 
Musimy jednak do zgłoszenia sporządzić plan sytuacyjny 
na kopii aktualnej mapy zasadniczej, lub mapy jednost-
kowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego. Na planie powinny być naniesione  
i zwymiarowane wszystkie istniejące obiekty i sie-
ci. Projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz  
z opisem technicznym instalacji, powinien być wyko-
nany przez projektanta posiadającego odpowiednie 
uprawnienia budowlane. 

Altana przy domku letniskowym

Art. 29.2 Ustawy Prawo budowlane  traktuje o tym, 
że „Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz 
zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa: 3) wol-
no stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m², 
przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie 
może przekraczać dwóch na każde 500 m² powierzchni 
działki.” Przy działkach większych niż 500 m² sytuacja 
jest jasna. Co jednak w przypadku, kiedy dysponujemy 
powierzchnią mniejszą? Zapisy niektórych planów miej-
scowych dopuszczają tworzenie działek budowlanych 
o mniejszej powierzchni. W takiej sytuacji dopuszczalna 
jest realizacja jednego obiektu. Ta sama zasada odnosi 
się również do garaży, wiat i tarasów.

Oczka wodne i mała architektura

Art. 29.2 Ustawy Prawo budowlane  mówi, że „Nie wy-
maga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, 
o którym mowa w art. 30, budowa: 13) przydomowych 
basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m²; 32) 
stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprze-
kraczającej 1000 m² i głębokości nieprzekraczającej 
3 m, położonych w całości na gruntach rolnych. 19) 
obiektów małej architektury, z wyjątkiem obiektów ma-
łej architektury w miejscach publicznych; 20) ogrodzeń 
o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m.” Wprawdzie 
warunki techniczne nie określają odległości oczek wod-
nych od granic sąsiednich działek, należy jednak pamię-
tać o zasadzie niewykraczania zakresem oddziaływa-
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nia na sąsiednie nieruchomości. Taki wpływ na działkę 
sąsiada (osuwanie ziemi, zmiana poziomu wód grunto-
wych) może mieć np. oczko wodne zlokalizowane blisko 
granicy. Również budowa ogrodzenia ma swoje zasady 
przeważnie określone czy to w warunkach zabudowy, 
czy w planie miejscowym, np. rodzaj podbudówki, kolo-
rystyka, dopuszczalne materiały, czy wielkość pustych 
przestrzeni w wypełnieniu ogrodzenia. 

Podatki za domki letniskowe

Zarówno domki na fundamencie ciągłym jak i punk-
towym podlegają opodatkowaniu zgodnie z Ustawą  
o podatkach i opłatach lokalnych. Gdy inwestycja re-
alizowana jest w oparciu o WZ, to powierzchnię pod 
budynkami i drogami dojazdowymi należy odrolnić. Nie 
należy tego mylić z wyłączeniem z produkcji rolnej (za-
przestanie upraw rolnych). Mówiąc w skrócie, dla bu-
dynków mieszkaniowych jest to roczna opłata o war-
tości do 1zł za 1m². Dla komercji (gdy to wynajmujemy) 
podatek roczny wynosi ok 20-25zł za 1m² powierzchni 
użytkowej. Stawki różnią się w zależności od regionu.  
Za budowle (parkingi, ogrodzenia, kostki, podjazdy, 
oświetlenia, mała architektura) przeznaczone na po-
trzeby firmy, podatek roczny wynosi 2% od wartości 
budowli. Odniosę się jeszcze do „zabudowy” kontene-
rowej. Wielokrotnie partycypowaliśmy, jako niezależny 
doradca w bataliach sądowych dotyczących niepłace-
nia podatków za kontenery, w których organizowane są 
biura sprzedaży, czy miejsca na pobyt ludzi i ich pracę. 
Szczegółowo temat w ujęciu podatkowym opisany jest  
w artykule „Kontenery, budynki czy budowle?” Nad-
mienimy jedynie, że jeżeli kontener ma podpięte media 
(woda, prąd, it) związane z gruntem, to nie jest on budowlą  
i należy płacić podatki jak za budynek. Warto zapoznać 
się również z przepisami na temat podatku VAT. Stawki 
różnią się w zależność od tego, czy jest to domek let-
niskowy na zgłoszenie, czy budowa domu rodzinnego.  
W zależności od formy prawnej działalności lub prowa-
dzenia budowy jako osoba fizyczna, należy indywidual-
nie zasięgnąć porady doradcy podatkowego. 
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Inwestycje   
w budynki zabytkowe
Gdzie szukać informacji o zabytkach?

Formy ochrony zabytków

Formy ochrony zabytków, obowiązki właściciela zabytkowej nieruchomości,  
a także kary za niewywiązywanie się z tych obowiązków określa Ustawa  
z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.  
z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.). W 2018 r. weszły w życie przepisy Ustawy  
z dnia 22.06.2017 r. o zmianie Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami oraz niektórych innych Ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1595). Rozdział 2 
art. 7 Ustawy o zabytkach określa, że formami ochrony zabytków są: wpis do 
rejestru zabytków, wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa, uznanie za pomnik histo-
rii, utworzenie parku kulturowego i ustalenie ochrony w MPZP albo w decyzji  

Inwestorzy coraz chętniej angażują swój kapitał w nadawanie nowego tchnienia zabytko-
wym budynkom i obiektom budowlanym. Na inwestorze będącym właścicielem nierucho-
mości objętej formą ochrony, ciąży wiele obowiązków określonych w Ustawie o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami. Nierespektowanie tych zapisów może prowadzić do na-
kładania kar finansowych. Może dojść również do wstrzymania inwestycji do czasu wyja-
śnienia procedur związanych z wpisami budynków do rejestru zabytków. Problem stanowią 
zbyt ogólne przepisy i zbyt niepewny dostęp do informacji o zabytkach. Drewniany barak 
budowlany jest dziś chroniony na podobnych zasadach jak Wawel. Co zatem jest zabyt-
kiem? Gdzie szukać informacji o formach ochrony zabytków? Jakie informacje o zabytkach 
znajdziesz za darmo w internecie? Kiedy wymagane są dokumenty o zabytkach? Kiedy budy-
nek może być wpisany do rejestru zabytków bez wiedzy właściciela? I czy da się ten wpis 
wycofać?  Jakie kary grożą za bezprawne działania budowlane i nierespektowanie zaleceń 
konserwatorskich? Poznaj wyroki sądów podważające wpisy do rejestru zabytków.

Rafał 
Rychlicki  
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o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, de-
cyzji o WZ, decyzji o zezwoleniu na realizację inwe-
stycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kole-
jowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
w zakresie lotniska użytku publicznego. Zgodnie z art. 
9 pkt.4 „Wpisanie zabytku nieruchomego do rejestru 
ujawnia się w KW danej nieruchomości na wniosek 
wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podsta-
wie decyzji o wpisie do rejestru tego zabytku.” Art. 10a 
Ustawy określa „1. od dnia wszczęcia postępowania  
w sprawie wpisu zabytku do rejestru do dnia, w któ-
rym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna, przy 
zabytku, którego dotyczy postępowanie, zabrania się 
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, 
robót budowlanych i podejmowania innych działań, 
które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub 
zmiany wyglądu zabytku. 2. Zakaz, o którym mowa  
w ust. 1, dotyczy także robót budowlanych objętych po-
zwoleniem na budowę albo zgłoszeniem, a także działań 
określonych w innej decyzji pozwalającej na ich prowa-
dzenie. 3. Przepisu ust. 1 i 2 nie stosuje się do zabyt-
ku służącego obronności i bezpieczeństwu państwa.” 
Art. 11 Ustawy mówi o tym, że do rejestru nie wpisuje 
się zabytku wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa, 
wpisanego do inwentarza muzeum oraz wchodzącego  
w skład narodowego zasobu bibliotecznego.

Co jest zabytkiem?

Załóżmy, że inwestor ma prawomocne pozwolenie na 
budowę, wjeżdża sprzęt budowlany, a dwa dni później 
ktoś mówi „proszę nie ruszać, to zabytek”. W którym 
momencie dany budynek, fragment budynku, ogro-
dzenia czy element architektoniczny może zostać do-
pisany do listy zabytków? Niestety, często w takich 
sytuacjach, to media generują nadinterpretacje pro-
blemów. Niestety zbyt często dotyczą one tych złych 
przykładów. Są to inwestycje, kiedy inwestor wchodzi 

na budynek zabytkowy i zaczyna działać, i mimo po-
siadanego pozwolenia na budowę posuwa się o krok 
za daleko. Wtedy konserwator reaguje stanowczo. 
Przez takie negatywne przypadki nagłaśniane w me-
diach, utarł się stereotyp złego postrzegania konser-
watora przez inwestorów. Odpowiedzialny inwestor 
ustala takie aspekty na etapie zaleceń konserwator-
skich jeszcze przed uzyskaniem WZ-tki czy pozwolenia 
na budowę na podstawie MPZP. Ta grupa inwestorów 
jest zdecydowanie większa. Najczęściej spory dotyczą 
tego, co jest, a co nie jest zabytkiem. Niestety, Ustawa 
o ochronie zabytków jest szalenie nieprecyzyjna. Nie 
określa, co dokładnie jest zabytkiem, bo może być nim 
zarówno obiekt z XIII wieku jak i obiekt z lat 90-tych XX 
wieku. Jedną z głośniejszych spraw była przebudowa 
warszawskiej Rotundy – inwestycji jednego z banków, 
gdzie przez zastrzeżenia do zabytkowego charakteru 
konstrukcji na etapie prac budowlanych wstrzymano 
budowę. Inwestor musiał przedstawić opinie o zasad-
ności działań banku. Tego typu dyskusje będą pojawiać 
się zawsze, gdy dotyczy to znanych inwestycji i dużych 
firm - szczególnie tych państwowych, co ma wtedy za-
barwienie polityczne - mówi Rafał Rychlicki.

Drewniane baraki czy zabytek?

Posłużę się przykładem jednego z osiedli w warszaw-
skiej dzielnicy Bemowo, gdzie stoją domki drewniane. 
- mówi Mariusz Ciechomski – Zarządca nieruchomości  
w TVP S.A., Prezes Polskich Pracowni Konserwator-
skich w latach 2016-2018. Dlaczego są one zabytkowe 
i o co toczy się spór? Jest to otwarta dyskusja, w której 
ciężko zająć jakieś stanowisko, bazując na materiałach 
historycznych. W tym przypadku, w drugiej połowie 
lat 30-tych Niemcy zaczęli budować Mauzoleum Hin-
denburga koło Olsztynka. W tamtym okresie te bara-
ki były przeznaczone dla pracowników budowlanych 
tegoż mauzoleum. W okresie wojennym zostali tam 
przeniesieni polscy jeńcy. Tuż po wojnie, te drewnia-
ne domki zostały przeniesione na teren warszawskiego 
osiedla w dzielnicy Bemowo. Przez pewien okres cza-
su mieszkali tam pracownicy budowlani ZSRR budują-
cy Pałac Kultury i Nauki. Pozostaje zatem pytanie czy 
te dawne, drewniane baraki budowlane są zabytkowe  
i czy powinny być chronione przez konserwatora?  
Należy dodać, że były tam prowadzone również rosz-
czenia reprywatyzacyjne na cały teren przez dawnego 
właściciela nieruchomości gruntowej. To pokazuje, że 
i konserwator, i inwestor będą często sobie zadawać 
pytanie - co stanowi o tym, że obiekt jest zabytkowy? 
Niemniej jednak, na pewno bardzo ważna jest szczegó-
łowa analiza, dogłębna kwerenda historyczna oraz opi-
nie osób uznanych w środowisku, w tym profesorów  
i historyków – niezależnie od tego, po której stronie się 
stoi. – dodaje Mariusz Ciechomski.  
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Gdzie szukać wpisu do rejestru?

Wpis do rejestru zabytków, to dla inwestora pewne-
go rodzaju obostrzenie. Ustawa o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami jest dziurawa i formy ochrony 
tam wypisane są w różnym stopniu skuteczne. Drew-
niany barak budowlany jest dziś chroniony na podob-
nych zasadach jak Wawel. Zapisy Ustawy powinny 
wspomagać ochronę zabytków, ale we współpracy  
z inwestorem. Niestety często inwestor nie ma takich 
zasobów finansowych, by te zabytki chronić. Wyszuka-
nie wpisu do rejestru zabytków też nie jest taką łatwą 
i oczywistą sprawą, bo strony mazowieckiego i woje-
wódzkiego konserwatora zabytków niosą przestarzałe 
treści. Najbardziej aktualne informacje są na stronie 
Narodowego Instytutu Zabytków, gdzie wszystko jest 
pokazane tabelarycznie. Gminna ewidencja zabytków 
w Warszawie jest zmieniana zarządzeniem średnio raz 
na kwartał. Zazwyczaj są wpisywane nowe obiekty, ale 
są również skreślenia z rejestru. Jeżeli wchodzimy w 
tabelkę gminnej lub wojewódzkiej ewidencji zabytków  
i się okazuje, że widnieje tam tzw. biała karta, to w try-
bie dostępu do informacji publicznej, należy wystąpić  
o jej pozyskanie. Jest tam opisane wszystko, co jest 
związane z danym zabytkiem. Stanowi to dużą podpo-
wiedź dla planowanej inwestycji.

„Skansenizacja” i „umuzealnianie”

To co było do niedawana domeną konserwatorów to 
„skansenizacja” i „umuzealnianie” - mówi dr Piotr Ra-
tajczyk. Konserwatorzy uznawali, że jak coś jest za-
bytkiem to najlepiej, żeby nic nie naruszało ducha 
tego miejsca ani samego obiektu. Wielu obiektom za-
bytkowym - szczególnie militarnym - nie da się często 
przywrócić dawnej funkcji wiodącej. Bezcelowe jest 
organizowanie muzeów o powierzchni kilkudziesięciu 
hektarów. Moim zdaniem, konieczna jest adaptacja na 

nowe potrzeby. Monofunkcja zabija obiekty, a przywra-
canie pierwotnych funkcji jest daleko idącym błędem. 
Jest to szczególnie istotne, gdy obiekt ma na siebie za-
rabiać. Ponadto, w aspekty biznesowe wchodzi często 
względność prawa w zależności od tego, kto jest stroną 
sprawy. Często zabytkowe obiekty będące pod jurys-
dykcją państwową, z latami popadają w ruinę i nikt nie 
dba o ich stan techniczny. Często, w momencie, gdy 
inwestycję przejmuje prywatny inwestor okazuje się,  
że odpadająca sztukateria ma znaczenie zabytkowe  
i trzeba wydać kilkadziesiąt tysięcy zł na oprawienie 
elementu w specjalne ramki – dodaje Piotr Ratajczyk.

Zabytki w dokumentach planistycznych

Jeśli planujemy inwestycję, to podstawą sprawdzenia 
są dokumenty planistyczne. W przypadku, gdy teren 
jest objęty decyzją o WZ, to należy zajrzeć do studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego. Jest to bardzo rozbudowany dokument 
niosący wiele „warstw” danych - jedne na drugich. Nie 
jest to, co prawda dokument prawa miejscowego, ale 
szukając informacji szczegółowych o obiektach, miej-
scach czy obszarach warto dotrzeć do pojedynczych 
rysunków albo opracowań ekofizjograficznych, stano-
wiących podstawę opracowania studium. Elementem 
istotnym jest też zapoznanie się z tekstem studium. 
Znajdują się tam często informacje, których nie znaj-
dziemy na rysunkach. Jeśli, inwestycja jest realizowa-
na w oparciu o MPZP, to teoretycznie powinien on 
uwzględniać warunki studium. Zdarza się jednak, że nie 
wszystkie informacje zawarte w studium są odnotowa-
ne w planie. Dlatego dla bezpieczeństwa warto zawsze 
podczas wykonywania analizy chłonności czy due dili-
gence nieruchomości planowanej do zakupu zweryfi-
kować te dokumenty – dodaje Rafał Rychlicki.

Raz uchwalony plan miejscowy jest rzadko now-
elizowany. Ewentualne zmiany wpisywania nierucho-
mości do gminnej ewidencji zabytków lub do rejestru 
prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora, 
są odzwierciedlane w miejscowych planach zagosp-
odarowania przestrzennego albo nie. Inwestorom 
przymierzającym się do większych inwestycji, zaleca 
się „uchwalenie własnego planu miejscowego”. Negoc-
jacje z konserwatorem zabytków są elementem wyma-
ganym na tym etapie. Dzięki temu, zalecenia konser-
watorskie można uwzględnić w przygotowywanych 
później projektach budowlanych i kosztorysach pro-
cesu inwestycyjnego. Mając uchwalony pod siebie 
plan, mamy większą szansę na przychylne negocjacje  
w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę w opar-
ciu o MPZP. 
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Uchwal sobie plan miejscowy

Uchwalenie planów miejscowych wspólnie przez inwe-
stora i miasto w Warszawie jest podobno niemożliwe. 
Przynajmniej tak twierdzą urzędnicy i radcowie prawni 
działający na tym rynku. Znam jednak inwestycje war-
szawskie, gdzie plan miejscowy dla kilkuset hektarowe-
go obszaru był zmieniany dwukrotnie na przestrzeni 
kilku lat. Nie sądzę, żeby dzielnica wykładała tak duże 
pieniądze z własnej woli. Dziś budowane są tam serie 
osiedli mieszkaniowych, mimo iż przez najbliższe 40 
lat nie powinny być w ogóle użytkowane przez ludzi.  
W innych regionach kraju normą jest uchwalanie pla-
nów miejscowych w porozumieniu z inwestorem. Czę-
sto są to plany obejmujące wyłącznie niewielką nieru-
chomość danego inwestora, tzw. plany znaczkowe czy 
pocztówkowe. Więcej na ten temat w artykule „Zaskar-
żanie niekorzystnych WZ-tek i planów miejscowych”.

 

Darmowa wiedza o zabytkach

W internecie jest wiele darmowych informacji, od któ-
rych można zacząć analizy wyjściowe z zakresu ochro-
ny zabytków. Oczywiście, należy mieć na uwadze,  
że trzeba je potem weryfikować przez procedury urzę-
dowe. Jednak takie wstępne sprawdzenie może mieć 
znaczenie, kiedy inwestor interesuje się jakimś więk-
szym fragmentem dzielnicy i rozważa możliwości inwe-
stycyjne. Jest to charakterystyczny zabieg zagranicz-
nych inwestorów. Uruchamianie urzędowych procedur 
dla wszystkich budynków spowodowałoby zbytnie 
zainteresowanie urzędników. Dlatego, warto wstęp-
nie przeanalizować dane internetowe, a dopiero potem 
wystąpić do urzędu z prośbą o informacje na temat wy-
branych nieruchomości. Jeden z międzynarodowych 
inwestorów chciał zakupić wszystkie nieruchomości 
wzdłuż kilku warszawskich ulic. Wskazał obszar poten-
cjalnego zainteresowania i zlecił wykonanie wstępnych 
analiz dla całości obszaru (~500 budynków). Czego do-
wiedzieliśmy się z interenetu w zakresie zabytków na 
tym terenie? Są dostępne portale, gdzie widnieje doku-
mentacja zabytków i obiektów poza Gminną Ewidencją 
Zabytków (GEZ). Na mapach można znaleźć zasoby nie 
będące już na liście dziedzictwa (zburzone, usunięte  
z listy). Znajdziemy też dokumentację dziedzictwa 
kulturowego z oznakowaniem budynków, które mają 
założoną kartę inwentarzową zasobu historycznego  
a także dziedzictwo kolejowe. Widnieje również rejestr 
zabytków i GEZ. Pokazuje on obszary, otoczenie zabyt-
ków i obiekty w rejestrze zabytków i GEZ. Można też 
zobaczyć, czy obszar jest objęty rewitalizacją lub strefą 
UNESCO. Pisząc o procesach inwestycyjnych podsu-
nę informację, że na tych samych mapach odnotowane 
są inne przydatne inwestorom informacje. Można bo-
wiem zweryfikować wstępnie warunki techniczne nie-

ruchomości. Widnieje podział na budynki po renowacji,  
w trakcie renowacji, w trakcie budowy i nowe budynki 
oraz podział na stare lub nieużywane budynki. Dostęp-
ne są również odrębne mapy, na których można zwe-
ryfikować charakter właścicieli nieruchomości: Miasto 
Warszawa, mieszane, własność Skarbu Państwa, użyt-
kowanie wieczyste, inne podmioty publiczne a tak-
że nieruchomości w trakcie podziałów. W niektórych 
obszarach odnotowane są również nieruchomości na 
sprzedaż (ogłoszone przetargi, zamierzone do sprze-
daży, planowane do sprzedaży) oraz nieruchomości na 
wynajem (przetargi, konkursy ofert, poza konkursem). 
Widnieją także decyzje o wydanych warunkach za-
budowy, a także decyzje o pozwoleniach na budowę 
w toku (obiekty liniowe, obszarowe i punktowe). Taki 
zakres daje nam wstępny pogląd o nieruchomości za-
bytkowej w przypadku, gdy nie mamy żadnej wiedzy 
na temat jej zabytkowego charakteru. Warto też wyko-
nywać takie wstępne analizy dla obiektów sąsiednich 
kupowanej nieruchomości, o czym w dalszej części ar-
tykułu – mówi Rafał Rychlicki.

Wymagana dokumentacja o zabytkach

W jakich przypadkach wymagane są dokumenty do-
tyczące obiektów zabytkowych? Mówi o tym Ustawa  
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane: „4. Roboty bu-
dowlane, o których mowa w ust.1 i 2, wykonywane: 
Przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru za-
bytków – wymagają pozwolenia na budowę, oraz na 
obszarze wpisanym do rejestru zabytków – wymagają 
dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust. 
1 – przy czym wniosku o pozwolenie na budowę oraz 
do zgłoszenia należy dołączyć pozwolenie właściwe-
go wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane 
na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece  
nad zabytkami.”
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Kiedy wpisuje się obiekty do rejestru?

Warto pamiętać, że wpis do rejestru zabytków nie po-
lega na tym, że jakiś pasjonat zabytków czy lokalne 
stowarzyszenie złoży pismo i urząd na tej podstawie 
wpisuje nieruchomość do rejestru zabytków – mówi 
Mariusz Ciechomski. Takie działanie musi być poprze-
dzone analizą czy opracowaniem urbanistycznym, któ-
re wykaże, że ten obiekt jest rzeczywiście zabytkowy. 
Jakie mogą być przesłanki do tego, aby wpisać obiekt 
do rejestru zabytków? Tutaj niestety wracamy do dys-
kusji, co jest obiektem zabytkowym, bo tego nikt do 
końca nie wie. Definicja ustawowa wydaje się ścisła, ale 
praktyka czyni to określenie labilnym. Może to doty-
czyć obiektu, który rzeczywiście ma oryginalne, unika-
towe detale, albo był projektowany przez osobę, która 
jest ujawniona w literaturze, jako znamienity architekt. 
Może to również dotyczyć kontekstu historycznego 
miejsca czy budynku albo faktu, że mieszkała tam waż-
na, wyjątkowa postać. Stąd istotne jest, żeby sprawdzić 
na jakiej podstawie został zrobiony wpis do rejestru za-
bytków – dodaje Mariusz Ciechomski.

Niewłaściwy wpis do rejestru

Zdarza się, że właściciel nie jest świadomy, że w cza-
sie użytkowania, nieruchomość została wpisana do 
rejestru zabytku. Może to mieć miejsce, gdy w doku-
mentach planistycznych obejmuje się ochroną jakieś 
sąsiednie nieruchomości. Nieruchomości nie podlegają-
ce ochronie konserwatorskiej mogą podlegać ochronie  
w przypadku, gdy sąsiadują z chronionymi nieruchomo-
ściami (droga, budynek lub zespół budynków). Znajdu-
jący się po drugiej stronie drogi budynek, który wpi-
sywany jest do rejestru zabytków może spowodować,  
że nasza nieruchomość bez naszej wiedzy zostanie ob-
jęta formą ochrony. W takich sytuacjach, tylko właści-
ciel jest stroną postępowania i nikt z sąsiadów nie jest  
o tym informowany. Nie ma przepisów, jak w przypad-
ku decyzji o WZ odnośnie zawiadomienia sąsiadów 
(oddziaływanie inwestycji na otoczenie).

Podważanie wpisów do rejestru

Jak podważyć wpis do gminnej ewidencji zabytków? 
Wpis następuje z urzędu lub na wniosek, ale właści-
ciel może zawalczyć o skreślenie nieruchomości z re-
jestru – mówi Mariusz Ciechomski. W takiej sytuacji 
pozostaje podważenie podstawy prawnej dokonania 
wpisu budynku do gminnej ewidencji zabytków. Wpis 
do ewidencji nie jest decyzją administracyjną a zarzą-
dzeniem (aktem wewnętrznym administracji samorzą-
dowej). Warto wtedy znaleźć uznanego architekta lub 
historyka sztuki i wykonać ekspertyzę podważającą 
zabytkowy charakter nieruchomości. Może ona oka-

zać się wystarczająca. Należy wykazać, że taki obiekt 
nie niesie za sobą żadnych (szeroko pojętych) walorów 
zabytkowych. Można podważać, że wpis do ewidencji 
ma charakter arbitralny w przypadku, gdy organ admi-
nistracji nie wykazał wcześniejszego zainteresowania 
się nieruchomością, jego zabytkowym charakterem 
i nie ma uzgodnienia pomiędzy wójtem, a wojewódz-
kim konserwatorem zabytków. Można także wykazać 
poniesienie szkody z tytułu ochrony poprzez wpis do 
ewidencji zabytków. Mówiąc o walce z takim wpisem 
prowadzonym przez wojewódzkiego konserwatora 
zabytków czy przez organ wykonawczy samorządu  

w gminnych ewidencjach zabytków - należy powie-
dzieć, że warto ją podejmować. Są wyroki sądów po-
kazujące, że po składaniu wniosków do urzędu miasta 
czy do urzędu wojewódzkiego były skreślenia nieru-
chomości z rejestru zabytków. Oczywiście nie zale-
camy nadużywania tego narzędzia przy inwestycjach,  
w celu maksymalizacji zysków, kosztem ochrony zabyt-
ków. Przytoczmy kilka wyroków sądowych na korzyść 
poszkodowanych właścicieli nieruchomości  – dodaje 
Mariusz Ciechomski.

Oddalenie skargi kasacyjnej

Pierwszy wyrok to przegrana Urzędu m.st. Warszawy 
- oddalenie skargi kasacyjnej (II OSK 2189/13 - Wy-
rok NSA 2015-01-21). NSA zważył, co następuje: „(…) 
Prowadziło to do przyjęcia przez Sąd I instancji trafnej 
konstatacji, że kontrolowane działanie organu miało 
charakter dowolny, albowiem w świetle poczynionych 
ustaleń Prezydent m.st. Warszawy nie wyjaśnił, co sta-
nowiło podstawę wyznaczenia spornego budynku do 
ujęcia w ewidencji (…) Z uzasadnienia zaskarżonego 
wyroku w sposób jednoznaczny wynika, że przyczyną 
uznania przez Sąd ujęcia budynku przy ul. [...] w gmin-
nej ewidencji zabytków za wadliwe było stwierdzenie, 
że działanie takie zostało podjęte bez jakiejkolwiek  
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analizy wartości zabytkowych nieruchomości. (…) 
Umieszczając zabytek w gminnej ewidencji zabytków 
organ gminy stwierdza, że obiekt ten charakteryzuje się 
cechami, które uzasadniają objęcie go szczególną formą 
ochrony nieruchomości ze względu na posiadaną przez 
niego wartość historyczną, artystyczną lub naukową. 
Niesporne bowiem pozostaje w sprawie, że tylko taki 
obiekt, który spełnia ustawową definicję zabytku może 
zostać ujęty w ewidencji. Tego rodzaju akt kwalifiku-
jący stwarza wymóg określenia przez organ podstaw 
sformułowania oceny o wartości zabytkowej obiektu, 
której poprawność stanowi przedmiot kontroli sądu 
administracyjnego. Prawidłowość zastosowania normy 
prawa materialnego uzależniona jest w bezpośredni 
sposób od stwierdzenia, że okoliczności faktyczne od-
powiadały hipotezie tejże normy.”

Dowolny wpis do rejestru

Kolejny wyrok był wydany przez WSA w Warszawie, 
gdzie miała miejsce przegrana Urzędu m.st. Warsza-
wa (VII SA/Wa 2653/12 - Wyrok WSA w Warsza-
wie z 2013-07-03). Sąd zważył co następuje: „(…) do 
ewidencji powinny zostać wpisane jedynie te obiekty, 
które ze względu na posiadane wartości historyczne, 
naukowe lub artystyczne (…). Również skład orzekający 
nie podziela stanowiska organu, że w zaistniałym stanie 
faktycznym można było dokonać wpisu obiektu, który 
nie został zakwalifikowany jako zabytek, bez ustalenia: 
analiz czy badań w tym przedmiocie. Takie stanowisko 
organu jest niezgodne z treścią art. 3 pkt 1 Ustawy  
o ochronie zabytków. Dokonanie wpisu do ewidencji 
zabytków obiektu przy ul. [...] stanowiło dowolne dzia-
łanie organu.”

Pobieżne uzasadnienia decyzji

Trzeci przykład to przegrana Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego (VII SA/Wa 3/15 - Wyrok 
WSA w Warszawie z 2015-10-06). WSA w Warszawie 
zważył co następuje: „(…) Treść uzasadnienia powin-
na obrazować szczegółowy tok rozumowania organu, 
które doprowadziło do wydania konkretnego rozstrzy-
gnięcia oraz wskazywać i wyjaśniać przesłanki faktycz-
ne, jakimi kierował się organ podejmując konkretne 
rozstrzygnięcie. Tymczasem Minister Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w sposób bardzo lakoniczny bez 
odniesienia się do rozwiązań projektowych i zarzutów 
skarżącej zawartych w zażaleniu uzasadnił swoją de-
cyzję. (…) W zażaleniu skarżącą Wspólnota podnosiła, 
że projekt zakłada odtworzenie istniejących gzymsów 
oraz glifów na elewacji budynku. Planowane prace nie 
wpłyną na uszczuplenie wartości zabytkowych budyn-
ku, nie zostanie zachwiana proporcja budynku, a zapro-
ponowana kolorystyka jest dostosowana do istniejącej 
kolorystyki sąsiednich budynków. Wszystkie elementy 

dekoracji architektonicznej zostaną zachowane lub od-
tworzone. Skarżąca wskazywała, że planowane prace 
mające na celu polepszenie warunków mieszkaniowych 
zostaną przeprowadzone bez ingerencji w zabytkową 
strukturę budynku. Do tych zarzutów organ odwoław-
czy w ogóle się nie ustosunkował i nie wyjaśnił z jakich 
przyczyn planowane ocieplenie „nie spełnia w wystar-
czającym stopniu koniecznego warunku jak najmniej-
szej ingerencji w wystrój omawianego obiektu”.

Jakie kary za naruszenia?

Ustawa o ochronie zabytków określa rodzaje obo-
wiązków, jakich musi dochować właściciel zabytkowej 
nieruchomości. Dotyczy to uszkodzeń, zniszczeń oraz 
zagrożeń dla zabytku. Za niedopełnienie obowiązków  
w określonych w Ustawie terminach, właścicielowi gro-
zi kara od 500 zł do 2000 zł. Ustawa przewiduje rów-
nież kary za utrudnianie pracy organom odpowiedzial-
nym za ochronę zabytku, oraz za prowadzenie prac, 
badań, robót budowlanych nieruchomości zabytkowej 
bez odpowiedniej zgody konserwatora lub MKiDN.  
Za bezprawne działania Ustawa przewiduje kary od 500 
zł do 500 000 zł. Taki sam rząd wielkości kar obowią-
zuje w przypadku niestosowania się do wydanych zale-
ceń konserwatorskich. Istotne jest też, że kara nie musi 
się pojawić bezpośrednio po naruszeniu obowiązków 
lub zniszczeniu zabytku. Okres na uruchomienie kar to  
5 lat, a więc może to nastąpić długo po zaistniałej  
sytuacji. Inwestor ma prawo wnoszenia odwołania  
– może wnioskować o zmniejszenie kary lub całkowite 
jej wycofanie. W pierwszej kolejności powinien działać 
zgodnie z prawem, negocjując działania z konserwato-
rami i respektując dokumenty planistyczne i rejestry za-
bytków. Jeśli się z czymś nie zgadza, to podpalenia czy  
celowe zniszczenia nie tylko są bezmyślnym działaniem, 
ale grożą sankcjami i konsekwencjami prawnymi – mówi 
Rafał Rychlicki. 
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Konserwator   
a prawo własności
Błędy granic degradują zabytki

Zakup Fortu Legionów

Fort Legionów jest żywym przykładem jak nie należy rozpoczynać procesu in-
westycyjnego – mówi Marcin Kręglicki – inwestor, restaurator w Kręgliccy.pl. 
W 2000 r. kiedy kupowaliśmy nieruchomość byliśmy zauroczeni przepięknym 
zabytkowym obiektem w centrum Warszawy. Jak wielu inwestorów z senty-
mentem do zabytków, patrzyłem na fort i marzyłem, że chciałbym go mieć. 
Złożyliśmy ofertę do Agencji Mienia Wojskowego i okazało się, że jesteśmy 
jedynym zainteresowanym zakupem tej nieruchomości. Zakupiliśmy fortecę  
w stanie ruiny - 2500m² powierzchni budynku oraz 5500m² powierzchni dział-
ki. Wtedy byliśmy już uznanymi restauratorami i wydawało nam się, że natural-
ny rozwój kolejnej restauracji i hotelarstwa będzie świetnym pomysłem – mówi 
Marcin Kręglicki – inwestor, restaurator w Kręgliccy.pl     

Z punktu widzenia konserwatora istotne jest, kto włada i zarządza zabytkiem oraz kto odpo-
wiada za poszczególne prace budowlane. Okazuje się, że nie wystarczy być właścicielem 
inwestycji, żeby nią władać. Nie wystarcza też, że inwestor chce wyłożyć na cele ratowa-
nia zabytku miliony złotych. Konserwator odpowiada za stan techniczny budynku, jednak 
przeszkodą może być stan formalno – prawny nieruchomości. Stan, który w analizowanym 
przypadku blokowany jest przez aparat urzędniczy miasta. Poznaj przykład warszawskie-
go Fortu Legionów, w którym inwestor negocjuje z konserwatorami zabytków i aparatem 
urzędniczym od 20 lat. Propozycja kupna 750m2 dodatkowej nieruchomości oferowana 
przez miasto jest nie do odrzucenia. Za bagatela 7 mln zł inwestor może ją mieć! To zamysł 
ochrony dziedzictwa kulturowego? Jak sobie poradził inwestor? Wyodrębnienie budynku 
w celu możliwości rozpoczęcia prac konserwatorskich, to jeden z punktów zwrotnych  
w inwestycji. Dowiedz się, jak wynegocjowaliśmy o 150 tyś. zł rocznie niższy podatek od 
tej nieruchomości. Poznaj historię Fortu Legionów.

Marcin 
Kręglicki
 
Inwestor, restaurator  
w Kręgliccy.pl

Adrian 
Hołub
 
CRE Advisor, Investor, 
GEODETIC Board Member, 
Lecturer, Author
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Kupić fortecę było stosunkowo łatwo. Cena wywoław-
cza stanowiła 8 mln zł. Finalnie kupiliśmy nieruch-
omość za 4 mln zł. Zniżka 50% wynikała z tytułu 
opieki nad zabytkiem, więc warto negocjować ten as-
pekt. Kupując budynek wydawało nam się, że drugie 
tyle wystarczy na zagospodarowanie nieruchomości. 
Nic bardziej mylnego. Okazało się, że nie był to nasz  
największy problem.

Granica wstrzymuje konserwację

Problemem stała się granica nieruchomości, któ-
rej nie sprawdziliśmy przed zakupem nieruchomości.  
W oświadczeniu prezesa Agencji Mienia Wojskowego  
i w akcie notarialnym było wpisane, że wyżej wymie-
niony obiekt znajduje się na tej działce. Okazało się, że 
był geodezyjny błąd za czasów wojskowych z dawnych 
lat. Pomieszczenia znajdujące się pod ziemią w części 
znajdującej się wokół głównego budynku wykraczały 
poza granice kupionej działki (od kilkudziesięciu cm do 
ok 1,5 metra). Był to problem, który przejawiał się rów-
nież przy uzyskiwaniu dofinansowania. Na różne pro-
jekty dostajemy dofinansowania w granicach 50%, ale 
w tym przypadku nie mogliśmy ruszyć zewnętrznego 
budynku (galerii). Wynikało to z faktu, że w całości nie 
jesteśmy właścicielem terenu pod całym budynkiem. 
Fragmenty budynku znajdują się pod ziemią i to one 
wystają poza granicę naszej działki. AMW w czasie 
sprzedaży nieruchomości niepoprawnie przygotowała 
nieruchomość pod sprzedaż. Nie mogliśmy robić kon-
serwacji zabytku w części podziemnej, wykonywać wy-
kopów w celu naprawy instalacji podziemnych i robić 
przyłączy mediów – mówi Marcin Kręglicki – inwestor, 
restaurator w Kręgliccy.pl.  

Nierówna walka z miastem

Największy problem jest z aparatem urzędniczym mia-
sta. Nie możemy zmienić granic, a chodzi o dołożenie 
około 750 m² powierzchni wokół nieruchomości (głów-
nie części podziemne). I nie chodzi o to, że nie chcemy 
za nie dopłacić. Chodzi o to, że urzędnicy przeliczają 
te metry według stawek warszawskich i okazuje się, że 
przez bałagan w dokumentacji od poprzedniego wła-
ściciela musimy myśleć o dodatkowym wydatku rzędu  
7 mln zł. Zmiany, które następowały we władzach miasta 
też powodowały, że nasze dokumenty były odkładane 
z półki na półkę. W rozmowy i negocjacje angażowany 
był burmistrz dzielnicy śródmieście, 5 konserwatorów 
zabytków, konserwator wojewódzki, BGN (już nie ist-
nieje), ZTP, UKZ. Sporo korespondencji szło poza naszą 
wiedzą – byliśmy wyłączani z procesów i podejmowa-
nia decyzji. Dotyczyło to między innymi drogi dojaz-
dowej niezbędnej do obsługi budynku – mówi Marcin 
Kręglicki – inwestor, restaurator w Kręgliccy.pl

Wyodrębnienie budynku w EGIB

Miałem przyjemność prostować sprawy omawianej 
Fortecy Legionów – mówi Adrian Hołub – CRE Advisor, 
Geodetic Board Member, Investor, Lecturer. Po wielkich 
męczarniach i próbach nagięcia rozporządzenia EGIB 
wyodrębniliśmy dwa oddzielne budynki. Ten środkowy, 
główny naziemny budynek mieści się na działce za-
sadniczej, którą zakupił inwestor. Dzięki temu mógł on 
już ubiegać się o pozwolenie na budowę, występować  
o zmiany i za zgodą konserwatorów realizować prace. 
Prawo własności w kwestii tej części jest rozwiązane. 
Problem pozostaje tylko w przypadku pierścienia wa-
łów z budynkami wokół głównej fortecy. Dlaczego się 
to udało? Inspektor zwołał w tej kwestii naradę inspek-
torów i rozmawiali na temat kwestii EGIB, które od-
noszą się do nowoczesnych budynków. Jedna ściana 
wewnętrzna budynku wokół działki była całkowicie od-
kryta (na skarpie) i miała okna i drzwi. To umożliwiło, żeby  
w EGIB wyodrębnić dwa oddzielne budynki. Warto 
jednak mieć na uwadze, że jeżeli cały budynek jest pod-

ziemny, to nie da się zrobić karty budynku. Budynek 
musi mieć kondygnacje nadziemne (min. 50% jednej 
ściany jednej kondygnacji musi wystawać nad ziemię). 
W tym przypadku było to znacznie więcej. Dodatko-
wym atutem na korzyść tego inwestora, był fakt, że 
oba budynki miały osobne wejścia – mówi Adrian Ho-
łub – CRE Advisor, Geodetic Board Member, Investor, 
Lecturer.

Podział zabytkowych nieruchomości

Czy rozwiązaniem w przypadku Fortu Legionów byłby 
podział nieruchomości? Czy to dawałoby inwestorowi 
możliwość pozyskiwania dotacji i szansę realizowania 
bardziej zaawansowanych prac konserwatorskich w 
tym głównym budynku? W tym przypadku nie było to 
niemożliwe, ze względu na centryczne ułożenie obu 
nieruchomości. Wydzielenie zewnętrznej nierucho-
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mości eliminowałoby dojazd do tej w środku. A skoro 
miasto chce zarobić na sprzedaży 750m² nieruchomo-
ści, to na wydzielenie ewentualnej działki pod dojazd 
inwestor nie ma co liczyć. Ponadto, obiekt jest zabyt-
kiem jako całość i właścicielowi zależy na korzystaniu 
z całości. Jednak w innej sytuacji, gdyby działki leżały 
obok (a nie jedna w drugiej) odcięcie tych dwóch nie-
ruchomości dawałoby wymierne szanse na posunię-
cie spraw do przodu. Oczywiście na podział zabytko-
wej nieruchomości musi wyrazić zgodę konserwator.  
Dodam, że o podziałach nieruchomości – szczególnie 
tych wielkoobszarowych - warto pomyśleć przed zaku-
pem nieruchomości i przygotować się do tego jeszcze 
przed wyjściem z koncepcją biznesową do potencjalnych 
inwestorów. Załóżmy, ze inwestor kupuje działkę 50ha  
a działka jest objęta jednym wpisem do KW. W założe-
niu biznesowym  inwestor przyjmuje plany podziałów 
wtórnych i zaczyna rozmowy z potencjalnymi inwe-
storami wtórnymi. Ci wykładając pieniądze, chcą mieć 
ulokowany kapitał na jakimś konkretnym gruncie, więc 
wymagać będą podzielenia nieruchomości na mniejsze. 
Co jeśli po pomyślnych negocjacjach na etapie uchwa-
lania MPZP pod danego inwestora, konserwator final-
nie nie wyrazi zgody na podziały? Pojawi się problem,  
a potencjalni inwestorzy mogą być zawiedzeni tak 
dużymi zmianami ustaleń lub mogą odstąpić od roz-
mów. Inwestor główny realizujący projekt musi zmie-
nić wtedy cały model finansowy takiej inwestycji. 
Jak należy zaplanować podziały czy scalenia nieru-
chomości?  Więcej na temat podziałów w artykule  
„Błędy podziałów nieruchomości. Ograniczenia pro-
cesów inwestycyjnych” – mówi Adrian Hołub – CRE 
Advisor, Board Member, Investor, Lecturer.

Współpraca z konserwatorami

Czy konserwator pomaga gospodarzowi zabytku  
w takich kwestiach jak regulacja granic i spór z mia-
stem? Powinno mu zależeć, bo budynki ulegają de-
gradacji. Niestety konserwatorzy sami nie wychodzą 
z inicjatywą wsparcia inwestora w sporze z miastem. 
Raczej podpisują się w ramach poparcia pod dokumen-
tami przygotowanymi przez inwestora. Borykamy się 
z różnymi konserwatorami od 20 lat – mówi Marcin 
Kręglicki, restaurator, inwestor w Kręgliccy.pl. Współ-
praca układa się poprawnie, bo wydaje mi się, że je-
steśmy dobrym gospodarzem zabytku i zależy nam na 
jego ochronie. Gołym okiem widać, że obiekt pięknieje.  
Z obiektu wywieźliśmy kilkaset ciężarówek śmie-
ci, które wojsko przez wiele lat tam zrzucało na fosę.  
Miasto, mimo iż każe sobie odkupić kilkaset metrów 
kwadratowych gruntu za 7 mln zł, to nie dołożyło się do  
finansów nawet w takich aspektach jak wywóz śmieci. 
Absurdem konserwatorskim i przygodą życia jednocze-
śnie było szukanie okien, z których konserwator zabyt-
ków byłby zadowolony. Zajęło nam to 18 lat. Niestety, 

z konserwatorem każdorazowo trzeba uzgadniać każdy 
najdrobniejszy element. Dostajemy te zgody, ale trwa 
to długo. Dla nas proces inwestycyjny trwa i końca nie 
widać. Wynika to z problemów z miastem. Jeśli chodzi 
o współpracę z konserwatorami, to sprawy general-
nie posuwają się naprzód – powoli, ale naprzód. Błąd, 
jaki popełniliśmy przed zakupem inwestycji ciągnie się 
przez lata. Należało zatrudnić ekspertów do sprawdze-
nia granic, powierzchni, inwentaryzacji architektonicz-
nych, prawa własności, dektretu Bieruta, podatków, itp.  
My podeszliśmy romantycznie do tematu i romantycz-
nie brniemy z nim w kolejne lata, może nasze wnuki do-
prowadzą do celu tę inwestycję – mówi Marcin Kręglic-
ki, restaurator, inwestor w Kręgliccy.pl. Więcej na temat 
negocjacji z konserwatorami w artykule „Konserwator 
zabytków vs inwestor. Negocjacje konserwatorskie  
w praktyce”.

Powodem problemów warszawskich inwestorów  
w kwestiach granic, jest praktyka narzucona przez 
urząd geodezji w dawnych latach. W przypadkach, gdy 
ściana budynku wychodziła do ~15cm poza granicę 
działki lub nie dochodziła do granicy działki, geodeci 
musieli generalizować pomiar. Mieli obowiązek do-
ciągania sztucznie ścian budynku idealnie do granic 
działki. Dziś już nie można tak robić. Przy wystąpieniu 
o pozwolenie na budowę zakupionego budynku celem 
remontu/rozbudowy nagle okazuje się, że budynek 
wystaje poza granice działki. Wtedy o pozwolenie na 
budowę musi wystąpić też właściciel działki sąsiedniej. 

Granica rzecz święta

Granica nieruchomości to rzecz święta i przed zakupem 
działki należy ją ustalić, wznowić i sprawić aby była nie 
do ruszenia. Granice działek w zabytkowych budyn-
kach (szczególnie w kamienicach) w większości przy-
padków nie pokrywają się z dylatacjami lub zewnętrzną 
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ścianą budynku. Tym sposobem jednemu ze starych ale 
prestiżowych hoteli w miejskiej zabudowie „zagraża” 
rozbiórka części budynku. Taki jest efekt niesprawdze-
nia dokładności położenia granicy nieruchomości, którą 
się nabywa. W tym przypadku do takiego zagrożenia 
przyczynił się potencjalny inwestor zainteresowany  
sąsiednią nieruchomością i tym samym wywołał lawinę 
problemów wykazując, że granica jest w innym miejscu 
niż myśli właściciel hotelu – mówi Adrian Hołub – CRE 
Advisor, Board Member, Investor, Lecturer. Więcej na 
temat granic sprawdzania nieruchomości w artykule 
„Gdzie jest granica Twojej nieruchomościnymi konser-
watora

Podatki od nieruchomości zabytkowych

Przykre jest to, że inwestorowi z polskim kapitałem, 
który robi tak wiele dla społeczności warszawskiej robi 
się pod górkę – mówi Adrian Hołub. Budynki do cza-
su rozwiązania kwestii prawnych ulegają degradacji, 
bo ważniejsze są interesy niż zachowanie dziedzictwa 
kulturowego. Potwierdza to również postawa miasta w 
kwestiach podatkowych i w kwestiach obsługi nieru-
chomości. Z jednej strony miasto twierdzi, że inwestor 
nie jest prawnie właścicielem tej części wokół budynku 
głównego i ma wykupić 750m² nieruchomości za 7mln 
zł. Z drugiej zaś strony, miasto podatki każe sobie pła-
cić za całość. Uczestniczyłem w kontrolach podatko-
wych Fortu Legionów, bo prowadzę tam stałą obsługę 
i mierzyłem powierzchnie do podatku. Generalnie, jako 
obiekt zabytkowy jest on zwolniony z podatku, ale tu 
właściciel organizuje imprezy, pikniki i targi, więc na-
leży płacić podatek ze względu na prowadzoną dzia-
łalność gospodarczą. Ale czy od całej nieruchomości? 
Nawet od przestrzeni, które są wyłączone z użytkowa-
nia przez zły stan techniczny, wynikający z braku moż-
liwości wejścia z pracami konserwatorskimi? Czy od 
kondygnacji podziemnych ze starymi lochami, w któ-
rych nikt nie przebywa również należy płacić podatek? 
Stanowisko urzędnika było jednoznaczne – płacić za 
wszystko, nawet za antresole, które według przepisów 
prawa nimi nie były. Urzędnik kazał płacić podatki na-
wet za plac, który nie był przykryty stałym dachem, ale 
składanym namiotem! Za place wyłożone kostką pobie-
ra się podatki, ale jak za budowle a nie jak za budynki. 
Udowodniliśmy, że nie cały obiekt ale tylko jego czę-
ści są wykorzystywane do działalności gospodarczej. 
Tym sposobem  godzinami rozmów, wynegocjowałem 
zgodnie z prawem dla inwestora podatki niższe o 150 
tyś. Wystarczyła biegła znajomość przepisów prawa w 
zakresie podatku od nieruchomości. Zabytki stanowią 
świadectwo poprzednich pokoleń, przemijających tren-
dów i są nośnikiem pamięci. Niestety często stanowią 
element przepychanki interesów, w której nierówną 
walkę toczy inwestor – dodaje Adrian Hołub. 
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Konserwator 
zabytków   
vs inwestor
Negocjacje konserwatorskie w praktyce

100 lat działań konserwatorów

Rewitalizacja zabytków przywraca im dawny splendor, a mieszkańcom podno-
si komfort użytkowania. W  2018 r. minęło sto lat od kiedy w Polsce pojawiły 
się organy konserwatorskie. W tamtych czasach nie było systemu opieki nad 
zabytkami, więc inwestorzy mogli wyburzać stare obiekty bez żadnej odpo-
wiedzialności.  W 1918 r. uchwalony został dekret rady regencyjnej o opiece 
nad zabytkami sztuki i kultury, który zapoczątkował duże zmiany w zakresie 
ochrony zabytków i dziedzictwa. Dzisiaj konserwatorzy muszą w znaczącym 
zakresie znać system prawny ochrony zabytków, ponieważ nierzadko mierzą 
się z dużymi inwestorami i dużymi inwestycjami. Samo zamiłowanie do histo-
rii sztuki nie wystarczy by ochronić zabytki. W tamtych czasach opieka nad 
zabytkami należała do Ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego,  
a dzisiaj mamy Głównego konserwatora zabytków i architektury. Konserwator 
jest mało docenianym zawodem i często postrzeganym przez inwestorów jak 

W procesach inwestycyjnych inwestorzy muszą przestrzegać wytycznych konserwatorów, 
którzy chcą aby zabytki żyły i społeczeństwo mogło z nich korzystać. Często mówi się o chę-
ci „umuzealniania” takich obiektów przez konserwatorów, co nie idzie w parze z nowocze-
snymi wizjami biznesowymi wielu inwestorów. Jak wygląda proces negocjacji inwestora  
z konserwatorem zabytków w procesie projektowym i budowlanym? Jak uchwalić swój 
plan miejscowy korzystny dla zabytków? W którym momencie należy uzgadniać projekty? 
Poznaj punkt widzenia przedstawicieli różnych stron współpracy w tym zakresie. 

Redakcja INVESTOR REE wystąpiła z prośbą do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
- do Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jednocześnie Generalnego Konserwatora 
Zabytków - odmówiono udzielenia komentarza. Odpowiedzi nie udzielił również Mazowiecki Woje-
wódzki Konserwator Zabytków.

dr Piotr Ratajczyk - Investment Board Member w Innovator+ i BSPR
Mariusz Ciechomski - Zarządca nieruchomości w TVP S.A., Prezes Polskich Pracowni  

Konserwatorskich w latach 2016-2018  
Kinga Nowakowska - Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny / COO w Capital Park S.A.

Małgorzata Golińska - CEO w Fabryka Urządzeń Dźwigowych
Filip Ryczywolski - Geodetic Board Member, Team Head, Measurement Technology Manager

Dariusz Drapała - Retail Development Manager w White Star Real Estate

Rafał 
Rychlicki  
 
Geodetic Vice-CEO, 
Court Expert, Licensed 
Land Surveyor 
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„kula u nogi”. Inwestor i konserwator mają inne interesy, 
które chcą realizować tymi samymi obiektami. Dlatego 
w większym lub mniejszym stopniu, te strony zawsze 
będą w konflikcie. Dla wielu miast zabytkowa architek-
tura stanowi często wizytówkę i motor napędowy tu-
rystyki, pod co podpinają się często inwestorzy. Poza 
planistami i urbanistami, to również konserwator dba 
o ład przestrzenny i estetykę miejscowości, w których 
żyjemy. Jak zatem w praktyce współpracować z konser-
watorami zabytków?

Nie demonizujmy konserwatorów

Nie należy demonizować konserwatorów, bo oni mają 
doświadczenie w swojej dziedzinie i przyświeca im cel 
ochrony naszego dziedzictwa – mówi Rafał Rychlic-
ki – Geodetic Vice-CEO, Court Expert, Licensed Land 
Surveyor. Jeśli inwestor jest rozsądny i chce w stare 
budynki tchnąć nowe życie, to konserwator na pew-
no będzie go wspierał w działaniu. Wynika to z faktu, 
że obie strony chcą, żeby dany budynek funkcjonował  
w kolejnych latach, a nie popadał w ruinę. Gorzej jest, 
gdy inwestor widzi tylko własne cele i chce wycisnąć 
z inwestycji jak najwięcej kosztem aspektów zabytko-
wych. Niestety, ciągle zdarzają się przypadki podpaleń 
zabytków celem wyeliminowania procedur konserwa-
torskich. Warto jednak zauważyć, że konserwatorzy idą 
z postępem architektonicznym, społecznym i ekologicz-
nym. Muszą, bowiem pozwalać na bardziej nowoczesne 
adaptacje zabytkowych budynków i jak pokazują liczne 
przykłady, taki konsensus jest możliwy. Każda sprawa, 
każda decyzja, pismo konserwatora jest ważne. Trzeba 
mieć na uwadze, że w znaczącym stopniu o spojrze-
niu na zabytki decyduje najniższy szczebel urzędniczy.  
Z ramienia wojewódzkiego konserwatora zabytków 
sprawami zajmują się osoby z wieloletnim doświadcze-
niem. Podczas rozmów inwestor właśnie z nimi będzie 
prowadził negocjacje inwestycyjne pod kątem konser-
watorskim. Im większa jest otwartość i szczerość ze 
strony inwestora, tym łatwiejsza jest wymiana poglą-
dów i podejmowanie decyzji przez urzędników – doda-
je Rafał Rychlicki.

Wstępne zalecenia konserwatorskie 

Planując inwestycję, warto w pierwszej kolejności 
sprawdzić czy nieruchomość jest pod ochroną konser-
watora zabytków. O tym, co zgodnie z przepisami pra-
wa jest zabytkiem i gdzie należy sprawdzić czy nasza 
nieruchomość jest objęta ochroną konserwatorską opi-
sujemy szczegółowo w artykule „Inwestycje w budyn-
ki zabytkowe. Gdzie szukać informacji o zabytkach?”. 
Należy wystąpić o zalecenia konserwatorskie (tzw. 
wytyczne), gdzie na początkowym etapie inwestycji 
rozpoczynają się negocjacje i uzgodnienia, co z zabyt-
kiem można będzie zrobić. Art. 27 Ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami mówi „Na wniosek 
inwestora lub posiadacza zabytku wojewódzki konser-
wator zabytków przedstawia w formie pisemnej zale-
cenia konserwatorskie, określające sposób korzystania 
z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac kon-
serwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, 
które mogą być wprowadzone w tym zabytku.” Takie 
rozmowy warto zacząć jeszcze przed pozwoleniem na 
budowę, żeby konserwator miał informację, co inwe-
stor planuje zrobić. Gdy inwestycja jest realizowana  
w oparciu o warunki zabudowy, to rozmowy warto roz-
począć jeszcze w toku przygotowywania dokumentacji 
do WZ. Najbezpieczniej byłoby rozeznać się w temacie 
na etapie analizy chłonności działki, jeszcze przed jej 
zakupem. Wtedy w drodze konsensusu i wielogodzin-
nych negocjacji uda się ustalić, co da się zrobić w zakre-
sie konserwatorskim i jaki będzie to koszt. Analizować 
należy wszystko, nawet te drobne elementy dekoracji, 
np. okna, drzwi, rzygacze, itp. Jeśli chodzi o zakres cza-
su takich ustaleń, to zależy to od charakteru budynku, 
postawy inwestora i urzędników. W przypadku dużych 
obiektów (np. całych kompleksów powojskowych) jest 
to czas kilku miesięcy rozmów. W przypadku pojedyn-
czych kamienic może to być krótszy okres czasu. Cza-
sami nie jest to jednak tak szybko. W artykule „Kon-
serwator a prawo własności. Błędy granic degradują 
zabytki” omówiono inwestycję, w której inwestor pro-
wadzi negocjacje z konserwatorami i miastem od 20 lat 
– mówi Rafał Rychlicki.

Jak współpracować z konserwatorem? 

Możliwie szybko, możliwie szeroko i w oparciu o doku-
mentację (ekspertyzy, pisma, opinie, modele 3D, wirtu-
alne spacery) – mówi dr Piotr Ratajczyk – Investment 
Board Member w Innovator+ i BSPR. Dobrze, żeby  
w pismach było dużo historii. Warto podkreślać, że 
obiekt będzie „zachowany”, „udostępniany”, „wyekspo-
nowany” i należy tak zaprojektować koncepcję, żeby był 
to teren ogólnodostępny, a nie zamknięty. Warto pod-
kreślać też przyszłe funkcje inwestycji – jak to będzie 
wyglądało, do czego będzie służyło, jak będzie wykona-
ne, jaka będzie rola i miejsce zabytku. Bardzo istotne jest 
przestrzeganie terminów procedur administracyjnych  
i wyprzedzanie pisemnie ewentualnego przedłużania 
terminów. Pomijam aspekty osobowościowe i charak-
ter poszczególnych osób, bo to rzecz indywidualna, ale 
trzeba mieć na uwadze, że rozmowa z konserwatorem, 
to nie jest rozmowa biznesowa. Jest to zupełnie inna 
retoryka i inna argumentacja. Ważnym elementem jest 
”strategia oswajania” konserwatorów ze swoją wizją  
- rozmawiania, spotykania się, tłumaczenia, pokazywa-
nia przykładów ze świata, opinii historyków, opinii tech-
nicznych, kosztów odtworzenia zabytków, itp. – dodaje 
dr Piotr Ratajczyk.
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Modele 3D i wirtualne spacery zabytków

Do celów konserwatorskich zabytków przydatne są 
często inwentaryzacje architektoniczne w postaci rzu-
tów 2D i modeli 3D dla całych kompleksów, pojedyn-
czych budynków, a nawet drobnych detali (płaskorzeź-
by, rzygacze, rzeźby, fragmenty elewacji, itp.) – mówi 
Filip Ryczywolski – Geodetic Board Member, Team 
Head, Measurement Technology Manager. Są one po-
trzebne w momencie remontów, przebudowy, dobudo-
wy lub wyburzania części obiektu. Przydają się również 
w przypadku zmiany rozmieszczenia pomieszczeń oraz 
w celach aranżacji wnętrz (zarówno pod kątem wystro-
ju, jak i zmiany rozmieszczenia sieci). Robiąc inwentary-
zację warto zastanowić się nad zasadnością wykonania 
pomiarów architektonicznych, pomiarów powierzchni 
(do celów podatkowych i ewentualnego najmu), prze-
krojów przez budynek, pomiarów elewacji, inwentary-
zacji sieci, pomiarów dachów, pomiarów detali, rzutów 
sytuacyjnych, odkrywek (przewiertów) w ścianach czy 
fundamentach, a także i dokumentacji fotogrametrycz-
nej. Powyższy zakres może być wykonany zarówno  
w rzutach 2D (w programach typu CAD),  jak i w mode-
lu 3D. Do późniejszego zarządzania obiektem przydat-
ne są wirtualne spacery (np. w programie Scene2Go). 
Zlecając takie pomiary dla całości kompleksów należy 
mieć na uwadze techniki pomiarowe oraz dokładność 
pomiaru, jaką można uzyskać. Przy pomiarze samym 
skanerem można uzyskać przekłamane miary i skręce-
nia modeli 3D. Największe różnice, jakie widziałem po-
kazywały 30% rozbieżności na pojedynczych miarach. 
Więcej na ten temat w artykule “Hybrydowe inwen-
taryzacje architektoniczne. Kiedy skaning i modele 3D 
przekłamują rzeczywistość?” – mówi Filip Ryczywolski.

Prezentacja koncepcji projektowych 

Modele 3D i wirtualne spacery są bardzo przydatne 
szczególnie podczas rozmów biznesowych z potencjal-
nymi inwestorami wtórnymi – mówi dr Piotr Ratajczyk. 
Warto pokazać modele 3D w kolorze, to daje obraz 
wizji zakończonej inwestycji. Wyjść należy od projektu 
koncepcyjnego, a szczegółowe projekty architektonicz-
ne należy wykonywać pod koniec prac projektowych. 
Przestrzegam przed zbyt wczesną prezentacją koncep-
cji biznesowych, które przez wiele środowisk mogą być 
zrozumiane na opak. Wiele osób zakłada też, że kon-
cepcje biznesowe to końcowy efekt 1:1. Szczęściem dla 
inwestora jest, gdy konserwator jest także architektem. 
Wiele rzeczy wtedy rozumie, wiele rzeczy go nie dzi-
wi i jednocześnie wiele ciekawi. Rozumie to, że musi 
być wyjście ewakuacyjne czy wjazd dla wozu bojowego  
w razie pożaru. Nie dziwi go też fakt, że tymczasowo 
trzeba rozebrać bramy wjazdowe, bo sprzęt na czas bu-
dowy nie ma możliwości się zmieścić w aktualne wy-
miary – dodaje dr Piotr Ratajczyk.

Prace wykonawcze w praktyce 

Kluczem do działania podczas realizacji prac budow-
lanych zabytkowego budynku jest właściwy projekt 
– mówi Mariusz Ciechomski, Zarządca nieruchomości  
w TVP S.A., Prezes Polskich Pracowni Konserwator-
skich w latach 2016-2018. Nie zawsze znane nazwisko 
daje gwarancję, że wszystko jest wykonane prawidło-
wo. Jako wykonawca prac dostawaliśmy budynki tak,  
jak stoją - z tynkiem, który gdzieś odpada i ma jakiś 
stopień degradacji. Jest to rosyjska ruletka. Żeby odpo-
wiedzialne skosztorysować takie prace i nie mieć pro-
blemów z inwestorami, dostając budynek w średnio-
-gorszym stanie bez skutej elewacji, po przystąpieniu 
do prac budowlanych należy odkryć elewację. W prze-
ciwnym przypadku, w trakcie prac mogą wyjść nieprze-
widziane sprawy związane z konstrukcją. Realizacja prac 
często staje pod znakiem zapytania, proces inwestycyj-
ny grozi opóźnieniem, zwiększeniem kosztów, a nawet 
zerwaniem kontraktu. Dlatego, już na etapie planowania 
inwestycji warto przekonać inwestora czy też jednostkę 
samorządu terytorialnego do wykonania odkuć budyn-
ków murowanych – dodaje Mariusz Ciechomski.

Docieplanie zabytkowych budynków 

Brak zgody konserwatorów na ocieplenie budynku od 
strony ulicy, to jeden z częściej spotykanych elemen-
tów spornych między właścicielami i konserwatorami 
– mówi Rafał Rychlicki. Częściej wydawane są zgody 
na ocieplanie budynków od dziedzińca / podwórza. 
Trzeba pamiętać, że przy tak ogólnej Ustawie o zabyt-
kach, decyzja konserwatora zabytków jest uznaniowa. 
Odmowa uzgodnienia konserwatorskiego skutkuje au-
tomatycznie odmową wydania jakichkolwiek WZ czy 
pozwoleń na budowę do czasu wyjaśnienia sprawy  
z konserwatorem. Są na rynku dostępne produkty na-
tryskowe, tynki termoizolacyjne, cienkie maty termicz-
ne, płyty klimatyczne i paroprzepuszczalne, itp. Zastę-
pują one gruby styropian czy wełnę mineralną, jednak 
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cieszą się jeszcze małym powodzeniem. Łatwiejszym 
rozwiązaniem mogłoby się wydawać docieplanie we-
wnętrznej strony ścian, ale w wielu obiektach wnętrza 
również podlegają ochronie konserwatorskiej. Ponadto 
wielu specjalistów wskazuje, że docieplanie budynków 
od wewnątrz jest niewłaściwe, bo powoduje zawilgo-
cenie zabytku. Termomodernizację należy analizować 
w ujęciu bilansu energetycznego całego budynku. Kon-
serwatorzy stoją często na stanowisku, że lepiej jest 
ocieplać poziome przegrody zabytkowych budynków 
(stropy, stropodachy, dachy), niż te pionowe (ściany). 
Częstymi rozwiązaniami rekomendowanymi do do-
cieplania zabytkowych obiektów jest wymiana okien 
na inne niż PVC, stosowanie wentylacji grawitacyjnej 
i mechanicznej, rekuperacji, odzysku ciepła. Niestety 
tu trzeba się też wpisać w przepisy dotyczące funkcji 
obiektów. Przykładem mogą być parametry szczel-
ności okien - inne są dla budynków na cele biurowe,  
a inne na cele hotelowe. Decyzje w zakresie ociepla-
nia budynków zabytkowych muszą być podejmowane  
w uzgodnieniu z  konserwatorem i konserwatorską fir-
mą wykonawczą – mówi Rafał Rychlicki.

Dobudowa kondygnacji budynku 

Często kamienice, szczególnie w ścisłej zabudowie 
miejskiej są podwyższane decyzją o WZ o jedną kondy-
gnację, lub nawet o dwie kondygnacje - mówi Rafał Ry-
chlicki. Jakie aspekty w negocjacjach z konserwatorem 
powinien wziąć pod uwagę inwestor? Sytuacja ma czę-
sto miejsce, gdy sąsiednie budynki są wyższe. Wtedy 
inwestor, który kupił kamienicę w ciągu ulicznym chcąc 
zwiększyć zysk z inwestycji chce wyrównać wysokości 
budynków. Kolejną sytuacją, kiedy wykonuje się zabieg 
podwyższania zabytkowych budynków jest dominan-
ta narożna. Dla zabytkowych budynków na rogu ulic 
łatwiej jest podwyższyć ich wysokość (dobudować 
kondygnację). Do tych celów niezbędna jest inwen-
taryzacja architektoniczno-budowlana wraz z opinią 
konstruktora. Należy każdorazowo zweryfikować czy 
da się nadbudować 1-2 kondygnacje i czy będzie to 
ekonomicznie uzasadnione. Działanie musi opierać się 
na uzyskaniu pozwolenia na budowę, a w przypadku 
budynków objętych formami ochrony zabytków zmiana 
będzie uzgadniana z konserwatorem zabytków. Cieka-
wy też jest przykład z Alei Ujazdowskich w Warszawie, 
gdzie inwestor odnalazł przedwojenne zdjęcia budyn-
ku. Była na nich kondygnacja, której aktualnie w terenie 
nie ma. Inwestor na tej podstawie ubiega się o zgodę 
na podwyższenie budynku zabytkowego. Zwrócę jesz-
cze uwagę na zabytkowe kamienice, które są często  
w ostrej granicy. Inwestorzy, którzy angażują kapitał  
w tego typu obiekty muszą wykazać się ogromną czuj-
nością. Bardzo często takie budynki mają przesunięcia 
granic o kilkanaście centymetrów i zdarzają się również 
dylatacje skokowe między budynkami. Warto przeana-
lizować te aspekty przed zakupem takiej nieruchomo-

ści. Szerzej na ten temat w artykule „Budynki w ostrej 
granicy. Skokowe dylatacje i błędy map zagrożeniem 
inwestycji.” - mówi Rafał Rychlicki.

Windy w zabytkowych budynkach

Często kamienice są podwyższane decyzją o WZ  
o jedną kondygnację. Inwestor chce, albo jest zobli-
gowany przez przepisy i Wydział Architektury do wy-
konania windy – mówi Małgorzata Golińska – CEO  
w Fabryka Urządzeń Dźwigowych. Wymaga to indywi-
dualnego projektu i wielu kompromisów z konserwato-
rami zabytków. Wytyczne konserwatorskie nie zawsze 
pokrywają się z możliwościami producentów wind, czy 
też wymaganiami stawianymi przez Dozór Techniczny 
i Jednostkę Notyfikowaną. Znalezienie kompromisu 
pomiędzy tymi wymaganiami jest trudnym zadaniem. 
Windy te są z reguły dość skomplikowane i koniecz-
na jest tutaj ścisła współpraca z konserwatorem, pro-
jektantem dźwigu i projektantem budynku. Niezbęd-
ny jest pomiar pionowości ścian, przyszłego szachtu, 
czy miejsc pod przyszły szacht. W rozmowach warto 
przedstawiać interesy i dobro użytkowników, a także 
wartość obiektu. Wniosek do konserwatora zabytków 
o zgodę na wybudowanie lub przebudowę windy skła-
da właściciel nieruchomości. Jeśli chodzi o czas trwa-
nia takich procedur, to jest to zależne między innymi 
od stopnia ingerencji w budynek, proponowanych 
zmian, stosowanych materiałów i ich estetyki. Wiele 
zależy również od podejścia konserwatora. Niektó-
rzy są przychylni do adaptacji bardziej nowoczesnych 
wind, np. szklanych, a inni mniej. Często zdarza się, że 
wbudowanie takiej windy w starą kamienicę trwa na-
wet kilka lat. Warto zaznaczyć, że na dobudowę windy  
w zabytkowym budynku trzeba mieć pozwolenie na 
budowę. Składa się je w wydziale architektury dzielnicy 
lub gminy, na terenie której zlokalizowana jest nieru-
chomość. Jeżeli cały budynek łącznie z wnętrzami pod-
lega ochronie konserwatorskiej, zadanie jest trudne,  
a niekiedy wręcz niemożliwe do wykonania. Mimo 
negocjacji i projektów, konserwator może nie wydać 
zgody na dobudowę windy w zabytkowym budynku 
– dodaje Małgorzata Golińska. Szerzej na ten temat  
w artykule „Windy w zabytkowych budynkach”.

Nadwieszane windy

Mamy tysiące sytuacji zastanych, gdzie jakiś element 
budynku na pewnej wysokości wystaje poza granice 
działki - mówi Rafał Rychlicki. Zgodnie z Ustawą o dro-
gach publicznych (opata za zajęcie pasa drogowego) 
płacimy za to podatek roczny. Szczerzej na ten temat  
w artykule „Wnioski o zajęcie pasa drogowego dla przy-
łączy i nadwieszeń budynków”. Niektórzy inwestorzy  
i architekci starają zaczepić się o ten przepis i próbu-
ją projektować w zabytkowym budynku nadwieszaną 
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windę zewnętrzną od 1. kondygnacji, a nie od parteru. 
Przepisu nie należy jednak odnosić do nowych projek-
tów. Nowoprojektowana winda nie może wychodzić 
nawet 1cm poza granice działki nawet, gdy winda jest 
nadwieszona. Co prawda, takie nadwieszenie nie liczy 
się do powierzchni zabudowy, jeżeli nie jest podparte 
na słupie. To też nie jest argument podczas negocjacji 
w wydziałach architektury. Przerabialiśmy na życzenie 
inwestorów takie negocjacje na etapie pozwoleń na bu-
dowę i nigdy nie udało się tego przeforsować - dodaje 
Rafał Rychlicki.

Zmiana formy ochrony przez MPZP

Jako przedstawiciel strony inwestora również, jestem 
przeciwny demonizowaniu roli konserwatorów, bo bez 
nich z zabytkami bywałoby różnie – mówi dr Piotr Ra-
tajczyk. Zgadzam się również z jak najszybszym kontak-
tem inwestora z konserwatorem, ale warto pamiętać, 
że wczesne kontakty nie gwarantują, że wszystko pój-
dzie według założonego planu. Jestem wyznawcą kon-
cepcji zabezpieczania przez rozwój. Rozumiem przez to 
chociażby zmianę MPZP. Prowadziłem projekt militar-
ny mający kilkadziesiąt hektarów i był on objęty formą 
ochrony park kultury – krótko mówiąc budować nie 
można nic. W ciągu roku zmieniając MPZP zmieniliśmy 
teren z parku kultury na mixed-use (mieszkalnictwo, 
biuro, handel, usługi, itp.). Skupowaliśmy grunty i scala-
liśmy je, mając koncepcję w zanadrzu. Przy objęciu te-
renu formą ochrony parku kultury i faktem, że o zmia-
nę planu występowaliśmy dopiero po tych działaniach 
- stwierdzam, że inwestycja była obarczona ogromnym 
ryzykiem niepowodzenia. Nam się udało, więc pokazu-
je to, że warto próbować. Warto jednak pamiętać, że 
górnolotna koncepcja biznesowa i uchwalony w drodze 
negocjacji MPZP zatwierdzony przez konserwatora, 
nie dają gwarancji realizacji projektu według zamysłu 
inwestora. Im częściej pokazuje się projekt i koncepcję 
biznesową, tym chętniej liczne organy konserwatorskie 
i media kontrolują zabytkowe oblicze projektu – mówi 
dr Piotr Ratajczyk.

Czego może wymagać konserwator?

Kontrole i przekierowanie obowiązków konserwatorów 
na wyższy szczebel może mieć miejsce, gdy stwierdzi 
on, że jego kompetencje są za małe pomimo, iż obiekt 
leży pod jego jurysdykcją – mówi dr Piotr Ratajczyk. Im 
częściej pokazuje się projekty, tym częściej pojawiają 
się pytania „a czemu to jest takie duże”, „a dlaczego tam 
jest tak mało muzeów”, „a dlaczego to jest takie nowo-
czesne”, „a dlaczego fasada jest ze szkła”, itd. Podczas 
takiej kontroli mogą być analizowane elementy koncep-
cji architektonicznej i koncepcji biznesowej, np.: wizu-
alizacje, które poglądowo mają pokazywać przebicia 
widoku. Czasami jakiś fragment trzeba przeprojekto-

wać, bo na osi widokowej znajduje się zabytkowa klatka 
schodowa, piec kaflowy czy sztukaterie. Pokazuje to, 
jak drobne elementy mają znaczenie dla konserwatora. 
Warto się wymieniać kompetencjami, pismami i dysku-
tować z konserwatorami. Warto mieć stałego „oficera 
łącznikowego” między stronami. Bardzo często inwe-
stor wzywany jest na spotkania z konserwatorem po 
czym słyszy, proszę sytuację opisać w piśmie, a my się 
do tego odniesiemy”. Mimo braku załatwienia sprawy 
od ręki, takie spotkania mają bardzo ważny wydźwięk 
wizerunkowy. Wyzwaniem w wielkoobszarowych 
obiektach zabytkowych istotne są nie tylko budynki, ale 
również zabytkowe budowle, roślinność czy place. Dla 
konserwatora mimo uchwalonego planu miejscowego 
pozwalającego na wysoką zabudowę, problem może 
stanowić także fakt, że jest to dużo wyżej niż w przy-
padku starych, przysadzistych budynków wojskowych. 
Zdarza się, że na życzenie konserwatora trzeba wyko-
nać dużo odkrywek fundamentów, które kilka wieków 
temu były budowane w innej technologii, i nijak nie da 
się tego odnieść do dzisiejszych możliwości. Czasami 
inwestorów prosi się o ekspertyzy jakości powietrza, 
bo po wielu latach zawilgocenia rozwinęły się zarodniki 
grzybów, pleśni i miejsce nie jest odpowiednie na po-
byt ludzi. Przed wprowadzeniem pracowników na teren 
inwestycji trzeba osuszać tereny i wprowadzać środ-
ki ochrony indywidualnej. Warto o tym pamiętać przy 
inwestycjach o charakterze zabytkowym  – dodaje dr 
Piotr Ratajczyk.

Fabryka Norblina 

Fabryka Norblina niewątpliwie jest przykładem długie-
go i kompleksowego procesu uzgodnień pomiędzy in-
westorem a konserwatorem zabytków – mówi Kinga 
Nowakowska, Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny 
w Capital Park S.A. Zacznę od kilku faktów i zdarzeń, 
na które każdy inwestor powinien być przygotowany,  
a często nie jest. Jak się okazało, my również nie byliśmy.

Fabryka Norblina - Capital Park
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Na pierwszym spotkaniu stołeczny konserwator po-
informował nas, że „Fabryka Norblina jest objęta taką 
samą ochroną zabytków, jak Wawel i niczego tam nie 
zbudujemy”. Przytaczam to anegdotycznie, ale cytat 
oddaje punkt startu projektu i uzgodnień. Program prac 
konserwatorskich ratujących starą Fabrykę Norblina 
zajął nam 3 lata i wymagał dziesiątek ekspertyz. Dziś 
dokumentacja konserwatorska obejmuje 12 segregato-
rów. Pozwolenie na budowę zajęło nam 10 lat, a sama 
budowa 3 kolejne. Uzgodnienia prowadziliśmy ze sto-
łecznym konserwatorem zabytków, którego stanowi-
sko przez te lata negocjacji zmieniało się trzykrotnie. 
Utrudnieniem był również fakt, że 5 lat temu ustawowo 
te kompetencje zostały mu odebrane. W związku z tym, 
pozwolenia zamiennie prowadziliśmy już z Mazowiec-
kim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, gdzie 
również trzykrotnie zmieniały się osoby na tym stano-
wisku. Pokazuje to ogromną trudność dla inwestora, 
gdyż jak zaznaczone jest w artykule, interpretacje wielu 
zaleceń w kwestiach ochrony zabytków bazują na dużej 
uznaniowości konserwatora i jego osobistym preferen-
cjom. Niemniej, niezaprzeczalnie, po kilku latach prac, 
ekspertyz i uzgodnień ma szanse powstać wyjątkowa 
przestrzeń. Przestrzeń, która odwołując się do historii  
- a często ją kultywując - oddaje obiekt współczesno-
ści, odpowiadając na dzisiejsze miejskie potrzeby. Fa-
bryka Norblina będzie wspaniałym projektem. – dodaje 
Kinga Nowakowska.

Elektrownia Powiśle

Przykładem adaptacji zabytkowych obiektów, wpi-
sującym się w temat jest Elektrownia Powiśle, która  
w nowym wydaniu znów służy Warszawie – mówi Da-
riusz Drapała, Retail Development Manager w White 
Star Real Estate. Zbudowana w 1904 r., całkowicie 
odmieniła miasto, które zaczęło tętnić życiem nawet 
po zmierzchu. Po ponad 15 latach od zamknięcia Elek-
trowni projekt został przejęty przez Tristan Capital 
Partners i White Star Real Estate. Od tego momentu 
rozpoczął się nowy rozdział w historii tego miejsca. Ru-
szyła rewitalizacja obiektu, która doskonale wpisuje się 
w światowy trend przywracania do życia zabytkowych 
przestrzeni, które łącząc historię z nowoczesnością, na 
nowo budują miejski krajobraz. Od samego początku 
autorom projektu zależało na tym, aby w historycz-
ne mury Elektrowni tchnąć życie, zmieniając przezna-
czenie postindustrialnych budynków, z zachowaniem 
ich charakteru. W okresie projektowym oraz realizacji 
inwestycji, inwestor współpracował ze Stołecznym 
Konserwatorem Zabytków, a następnie z Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków. Obiekt przejęty pod 
koniec 2015 r. przez nowego inwestora był w bardzo 
złym stanie technicznym. Szybkie działanie, polegające 
na zabezpieczeniu istniejących budynków pozwoliło na 
uratowanie obiektów przed dalszym pogarszaniem ich 

stanu technicznego, a następnie umożliwiło ich konser-
wację. Inwestor wykonał szczegółowe badania i ana-
lizy substancji zabytkowej, proponując zabezpieczenia 
oraz rozwiązania projektowe, które podlegały szcze-
gółowym analizom prowadzonym przez Stołecznego 
Konserwatora Zabytków. Konserwator uzgodnił roz-
wiązana zabezpieczające i zostały one w pilnym trybie 
wykonane, co pozwoliło utrzymać stan budynków do 
kolejnego etapu, na którym uzgodniono projekty bu-
dowlane przedstawiające w szczegółach elementy do 
zachowania oraz podlegające renowacji i ponownemu 
umieszczeniu w obiektach. Celem nadrzędnym było za-
chowanie maksymalnej ilości oryginalnej cegły oraz ory-
ginalnej konstrukcji stalowej, częściowo wzmacnianej, 
spełniającej jednocześnie aktualne normy bezpieczeń-
stwa konstrukcji zachowanych elementów. Kolejnym 
etapem było zaprojektowanie przestrzeni dla nowej 
funkcji. Należy podkreślić, że obiekt przemysłowy zo-
stał odrestaurowany, z jednoczesną zmianą funkcji na 
usługową, tak więc wymagało to zarówno zachowania 
charakteru obiektu, jak również wprowadzenia wielu 
nowych elementów takich jak nowe stropy, windy czy 
schody ruchome. Taki proces wymagał ścisłej współ-
pracy z konserwatorem zabytków na każdym etapie 
realizacji zadania. Konserwator szczegółowo analizo-
wał przedstawiane propozycje projektowe zachowując 
jednocześnie zrozumienie, że funkcja obiektu będzie 
zupełnie inna i powrót obiektów do tkanki miejskiej 
wymaga zastosowania nowych rozwiązań zarówno 
technicznych, jak i funkcjonalnych. W rezultacie udało 
się w pełni zachować zewnętrzne elewacje z oryginal-
nymi stalowymi elementami konstrukcji oraz większość 
elementów wyposażenia wnętrz, które w 2015 roku 
znajdowały się w obiektach. Zgodnie z zaleceniami kon-
serwatora odtworzono też niektóre elementy wystroju 
elewacji jakie odnaleziono w oryginalnych projektach 
archiwalnych, pozyskanych na wstępnym etapie pracy 
nad projektem Elektrowni Powiśle. Do tych detali nale-
żą m.in.: lukarny na dachach, kominy oraz wykończenia 
okien – dodaje Dariusz Drapała.

Elektrownia Powiśle – White Star Real Estate,
Tristan Capital Partners
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Powierzchnia   
najmu kamienic
Wygeneruj do 13% większe powierzchnie najmu

Wnęki okienne i ścienne

Pomierzyliśmy ponad 100 kamienic w różnych miastach Polski (Warszawa, Kra-
ków, Wrocław, Łódź, Poznań, Gdańsk, Lublin, Rzeszów). Często, podczas pierw-
szych spotkań z właścicielami lub zarządcami kamienic, narzucano mi normę po-
miaru na cele najmu. Po zasugerowaniu, że zastosowanie modyfikacji i wliczenie 
wnęk okiennych dałoby większą powierzchnię najmu, często słyszałem śmiech 
towarzyszący wypowiedzi: „A co ja tu uzyskam, na tej małej wnęce okiennej  
– 0,5m²?” Szybko przeliczając tego typu wnękę okienną o głębokości 0,5 m  
i 1 m szerokości, mamy te śmiesznie małe 0,5m² dodatkowej powierzchni. Rozglą-
dając się po pokoju widzę 3 takie okna. Szybko, więc przeliczam, że tylko w tym 
pomieszczeniu mamy 1,5 m² powierzchni, z której najemca korzysta, a za którą 
nie płaci. W takim momencie magicznie znika uśmiech rozmówcy. Dalej pytam za-
rządcę, ile takich okien ma na piętrze. Słyszę liczbę 15, co daje 7,5 m² powierzchni 
na piętrze. Stwierdzając, że budynek ma 6 kondygnacji, a cena z najmu w tym aku-
rat mieście wynosi ok. 80zł/m², to wychodzi nam dodatkowe 45 m² powierzch-
ni i 3600 zł comiesięcznej straty - tylko na wnękach okiennych. Porównywal-
nie, to powierzchnia małego biura. Chciałbym zwrócić uwagę, że wnęki okienne  

Coraz częściej inwestorzy angażują kapitał w kamienice i przeznaczają je na cele biurowe 
lub usługowe. Straty w powierzchniach najmu generowane niewłaściwym ich liczeniem  
i kwalifikowaniem sięgają nawet 13%. Zasady pomiaru kamienic nie są bezpośrednio poru-
szane w normach pomiaru powierzchni, a już kompletnie nie ma żadnej dedykowanej normy 
do pomiaru kamienic na cele najmu. W efekcie, najemcy korzystają z powierzchni, za które 
nie płacą, a właściciel odnotowuje mniejsze zyski. Mówimy tu o kwotach rzędu kilkunastu 
lub kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie, w zależności od wielkości budynku. Przed-
stawiam autorskie zasady pomiaru powierzchni kamienic do celów najmu, które z powo-
dzeniem stosuję u właścicieli kamienic w wielu miastach Polski.  Zasady, które akceptują 
obie strony stosunku najmu.

Adrian 
Hołub
 
CRE Advisor, Investor, 
GEODETIC Board Member, 
Lecturer, Author
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w kamienicach mają często powierzchnię 0,5 – 1,5 m² 
- do wyliczeń przyjęto najniższą wartość. Dodając do 
tego wnęki ścienne, przejścia drzwiowe i powierzchnie 
po ścianami „rozbieralnymi” możemy wygenerować co 
miesiąc, kilkanaście tysięcy więcej zysku z tytułu naj-
mu w średniej wielkości kamienicy. Zaznaczę, że wnęki 
ścienne w kamienicach mogą sięgać 0,5-2,5m² każda! 
Można zatem wstawić tam biurko, czy fotel, a więc  
w praktyce powierzchnia jest użytkowana. Dlaczego  
z tem najemca ma za nią nie płacić?

Przejścia drzwiowe

Wymieniłem powierzchnie przejść drzwiowych. Można 
by pomyśleć, że to śmiesznie mała powierzchnia. Nie-
mniej jednak, w kamienicach bardzo często mieliśmy 
przypadki przejść drzwiowych o powierzchniach kilku-

nastu m². Wiele tego typu obiektów ma przejścia pod 
lub między budynkami, które kiedyś służyły do wjazdu 
koni na teren dziedzińca. Dzisiaj zostały zaadaptowane 
na cele restauracji i są tam np. ustawiane stoliki, więc 
za taką powierzchnię wynajmujący powinien pobierać 
opłaty z tytułu najmu. Przeanalizujmy przykład zwy-
kłego przejścia drzwiowego o wymiarach 1,2 x 0,5 m,  
co daje nam powierzchnię 0,6 m². Można powiedzieć, 
że to mało - ale gdy mamy takich przejść 60 na obiek-
cie (analizowałem takie przypadki), zyskujemy już 36m² 
dodatkowej powierzchni najmu. Przypominam, że po-
wierzchnie przejść drzwiowych nie są powierzchnią 
użytkową zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997! Zgod-
nie z normą, wchodzą one do powierzchni konstrukcji 
tak jak wnęki. Jednak w przypadku najmu przepisy nie 
zabraniają wliczać ich do powierzchni najmu! Proszę 
pamiętać, że „powierzchnia najmu” nie jest opisana  
w PN-ISO 9836:1997, więc w umowie najmu musi-
my ją zdefiniować i jasno wykazać najemcy za co płaci.  
Jasno musimy opisać modyfikacje normy oraz posłużyć 

się załącznikiem graficznym do umowy, gdzie dokładnie 
pokażemy ściany „nierozbieralne”, które nie wchodzą do 
powierzchni najmu.

Normy wyjściowe

Obecny zestaw dostępnych norm pomiaru powierzch-
ni nie odnosi się bezpośrednio do kamienic. To przekła-
da się na różnorodne interpretacje właścicieli i gene-
ruje starty, które „uciekają” na powierzchniach najmu.  
W zawiązku z tym, rodzi się pytanie, które normy naj-
lepiej stosować do celów najmu w kamienicach? Pod-
czas Akademii Inwestora, na takie pytanie pada naj-
częściej odpowiedź: „normą BOMA”. Niestety, nie jest 
to trafny wybór, ponieważ nie zostanie to zaakcepto-
wane przez rynek najemcy. W normie BOMA ściany  
i słupy wlicza się do powierzchni najemcy, a w kamieni-
cach są one bardzo grube i fizycznie nikt nie skorzysta  
z powierzchni pod nimi. Dlatego, polecam do pomiarów 
kamienic do celów najmu normę PN-ISO 9836:1997, 
ale z wprowadzonymi modyfikacjami. Do celów po-
datkowych oczywiście stosujemy Ustawę o podatkach  
i opłatach lokalnych. To co jest korzystne finansowo 
dla właścicieli, to fakt, że nie muszą oni zlecać pomia-
rów na cele najmu innymi normami, co jest praktyko-
wane w nowych budynkach biurowych czy handlo-
wych, gdzie standardami są norma BOMA, Tegova, GIF  
i w nielicznych przypadkach inne normy. Powyższe 
normy są niezbędne do zastosowania w każdym bu-
dynku w Polsce, ponieważ Ustawa o podatkach i opła-
tach lokalnych przy pomiarze do podatku, odwołuje 
się do normy PN-ISO 9836:1997. W związku z tym, 
przy jednym pomiarze możemy wykonać dwa opraco-
wania - do celów podatkowych i do celów najmu. 
 

Harmonogram działania

Podczas prac pomiarowych w kamienicach, nale-
ży przyjąć inny niż w przypadku nowych budynków 
schemat działania. To, że w pierwszej kolejności na-
leży wykonać pomiar powierzchni w budynku, to jest 
rzecz oczywista. O tym, że nie należy wykonywać ta-
kich kalkulacji z projektu pisałem w innych artykułach.  
W momencie, gdy mamy już opracowania poszczegól-
nych pięter kamienicy, niezbędna jest współpraca ze 
strony zamawiającego pomiar. Najlepiej, żeby były to 
osoby, które znają budynek od strony konstrukcyjnej 
(technik, konstruktor, projektant, właściciel, strażak). 
Należy wspólnie ustalić, które ściany NIE są „wybu-
rzalne” ze względu na różne funkcje: konstrukcyjne, 
przeciwpożarowe, oddzielające wspólne kuchnie i sa-
nitariaty, ściany otaczające pomieszczenia techniczne 
i szachty. Reszta powierzchni stanowi powierzchnię 
najmu niezależnie od tego, czy jest to jeden najemca 
na cały budynek / piętro, czy mamy kilku najemców 
na jednym piętrze. Istotne jest odpowiednie ujęcie ele-
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mentów w tabelkach z powierzchniami najmu w ren-
t-roll. Ujęcie „odpornośćci pomiaru” na różne aranża-
cje najemcy powinno być uproszczone tak, aby przez 
lata zarządca miał jak najmniej przeliczania powierzchni  
i współczynników powierzchni wspólnych. Zachęcam 
do zapoznania się z opartym na Excelu kalkulatorem 
Geodetic Rent Roll - geodetic.co/grr.

Definicje w umowie najmu

Powierzchnia najmu (najmu netto) odpowiada po-
wierzchni użytkowej, ruchu, usługowej na terenie na-
jemcy zgodnie z PN-ISO 9836:1997 wraz z powierzch-
nią pod ścianami możliwymi do wyburzenia zgodnie  
z załącznikiem graficznym. Do powierzchni najmu 
wchodzą: powierzchnie pod przejściami drzwiowymi, 
wnęki okienne, wnęki w ścianach liczone na pozio-
mie podłogi zgodnie z zasadami PN-ISO 9836:1997. 
Powierzchnia najmu nie podlega redukcji ze względu 
na wysokość pomieszczenia. Do powierzchni najmu 
doliczany jest współczynnik piętrowy i otrzymuje-
my powierzchnię najmu brutto. Następnie dodaje się 
współczynnik budynkowy i otrzymujemy powierzchnię 
najmu. Zaznaczę, że na różnych piętrach mamy inne 
współczynniki piętrowe - chyba, że piętra są idealnie 
powtarzalne, co w przypadku kamienic może być rzad-
kim zjawiskiem. Co więcej, na jednym piętrze mogą być 
różne współczynniki piętrowe. Ma to miejsce, gdy na-
jemcy mają oddzielne korytarze i części wspólne. Każ-
demu z nich należy oddzielnie wyliczyć współczynniki 
piętrowe powierzchni wspólnych.

Współczynnik piętrowy

Współczynnik piętrowy liczy się według wzoru [(suma 
powierzchni najmu netto + powierzchnia wspólna pię-
tra) / (suma powierzchni najmu netto)]. Jest to war-
tość rzeczywista powstała z pomiaru bezpośredniego 
i z wyliczeń. Proszę pamiętać, że do wyliczeń w tym 

wzorze ściany „niewyburzalne” z różnych względów nie 
są wliczane. Powierzchnia najmu netto piętra + współ-
czynnik piętrowy daje powierzchnię najmu brutto pię-
tra. Powierzchnia ta ma być stała niezależnie od sytu-
acji, czy na piętrze jest jeden czy dziesięciu najemców.  
Absolutnie nie zalecam sztucznego zmieniania współ-
czynnika piętrowego, aby powierzchnia najmu była bar-
dziej rynkowa. Z doświadczenia wiem, że prowadzi to 
tylko do bałaganu w rent-rollu. Dostosowanie współ-
czynnika powierzchni wspólnej do sytuacji rynkowej 
powinno być tylko dla współczynnika budynkowego, 
gdzie zwykle na rynku najmu biur go zmniejszamy. 
Jednak w kamieniach możemy go zwiększyć do stan-
dardów rynkowych, względem współczynnika rzeczy-
wistego (wyliczonego). Kamienice mają bardzo mało 
powierzchni wspólnych budynkowych, w porównaniu 
do nowych budynków biurowych.

Współczynnik budynkowy

Współczynnik budynkowy liczy się według wzoru 
[(suma powierzchni najmu brutto + powierzchnie wspól-
ne budynkowe) / (suma powierzchni najmu brutto)].  
Z moich doświadczeń wynika, że często współczynnik 
budynkowy wynosi w kamieniach poniżej 5%. Jest to 
charakterystyczne dla tych obiektów (małe hole, wą-
skie korytarze). Współczynnik budynkowy w umowach 
najmu powinien być stałą umowną wartością, nieza-
leżną od wyliczeń rzeczywistych w budynku. Standard  
w naliczaniu współczynnika budynkowego praktyko-
wany na rynku polskim jest wartością umowną i wy-
nosi 6-7%. Jeżeli współczynnik budynkowy z pomiaru 
i wyliczeń wynosi 2,0%, a my do obliczeń przyjmujemy 
umowne 6% to mamy zysk. Ważne jest tylko, aby na-
jemca znał wartość umowną współczynnika budynko-
wego. Ile możemy zyskać dla kamienicy o powierzchni 
2000m² powierzchni najmu brutto? Przy naszym przy-
kładzie i czterech procentach różnicy będzie on wyno-
sić 80 m². Może to niedużo, ale jak do tego dodamy 
przejścia drzwiowe, wnęki okienne, wnęki w ścianach 
to możemy mówić o dodatkowych 120-200m² (w tym 
przykładzie).

Przykład definicji najmu do umowy

„Powierzchnia najmu odpowiada powierzchni użytko-
wej wraz z powierzchnią ruchu wewnątrz najemcy oraz 
powierzchnią usługową (techniczną) służącą potrzebom 
tylko i wyłącznie danemu najemcy. Do powierzchni naj-
mu wchodzą powierzchnie pod ścianami możliwymi do 
wyburzenia zgodnie z załącznikiem wraz z powierzch-
nią wnęk okiennych liczoną na poziomie podłogi do 
ściany wraz z powierzchnią wnęk w ścianach nośnych. 
Powierzchnia pod ścianami nośnymi nie jest wliczana 
do powierzchni najmu, natomiast powierzchnia przejść 
drzwiowych w ścianach nośnych jest wliczana do po-
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wierzchni najmu. Powierzchnia najmu nie podlega re-
dukcji ze względu na wysokość pomieszczenia. Do po-
wierzchni najmu doliczany jest współczynnik piętrowy  
i budynkowy.” Dzięki takim zapisom w umowie najmu za-
rządca / właściciel ma dodatkową powierzchnię wzglę-
dem powierzchni „użytkowej” w PN-ISO 9836:1997.  
A ta jest różna od powierzchni najmu, którą definiujemy 
w umowie najmu.

Kiedy zmieniać umowy?

Co zrobić, gdy mamy opracowanie ze zwiększony-
mi powierzchniami? Oczywistym jest, że następnego 
dnia zarządca nie podniesie najemcy opłat z tytułu 
najmu powierzchni. Robi się to na dwa sposoby. Moż-
na to zmienić przy zmianie najemcy, lub poruszyć te-
mat przy negocjacji po zakończeniu okresu umowy.  
Drugi sposób to aneksowanie umowy, w której zwięk-
sza się powierzchnię najmu, ale nie wpływa to na wzrost 
ceny przez określony okres umowy najmu. Najemcy nic 
to nie zmienia, a zarządca ma porządek w powierzch-
niach, do czasu zmiany najemcy lub negocjacji staw-
ki w kolejnych latach. Kluczowe problemy związane  
z pomiarami i naliczaniem powierzchni do celów najmu  
w kamienicach w różnych miastach Polski są takie same. 
Potrzeby zarządców i właścicieli kamienic również.  
Dlatego, te zasady są uniwersalne dla rynku krajowego. 
Jedynie, wypracowany z tego tytułu zysk może różnić 
się w różnych budynkach, co wynika z lokalizacji, stanu 
technicznego, rynkowych kwot najmu i współczynników 
powierzchni wspólnych. Jeśli nie wiesz czy w kamieni-
cy można zwiększyć powierzchnie najmu, to zapraszam 
do konsultacji. Nie trzeba zlecać pomiaru całego bu-
dynku, by sprawdzić czy się to opłaca. Prześlij do wglą-
du przykładowe piętra kamienicy, którą wynajmujesz  
a udzielimy wstępnych informacji. Zachęcamy także do 
obejrzenia prelekcji z Ogólnopolskiego Kongresu Nie-
ruchomości 2017, którego relację możesz zobaczyć na 
naszym kanale YouTube.
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Rynek PropTech  
wart już niemal 20 mld dolarów

Technologie przyszłości na rynku 
nieruchomości  

Renata 
Hartle
 
Manager ds. strategii 
flex office i rozwiązań 
technologicznych 
w Colliers

Nowości w budynkach komercyjnych

Na technologię składają się trzy elementy: urządzenie, oprogramo-
wanie oraz system łączności. W ich ramach pojawia się coraz więcej 
nowości, które wkraczają zarówno do budynków komercyjnych (biu-
rowców, centrów handlowych, magazynów, hoteli), jak i mieszkań. 
Nie tylko dodają one nowe funkcjonalności, pomagając w integracji 
użytkownika z przestrzenią. Dostarczają także wymiernych danych, 
dzięki którym właściciele oraz architekci mogą podejmować mądrzej-
sze decyzje. Dzisiejsza, nowa rzeczywistość stawia przed nami do-
datkowe wymagania związane z bezpieczeństwem i elastycznością 
powierzchni. Dlatego, coraz więcej firm dostrzega pilną potrzebę 
wdrażania najnowszych rozwiązań monitorujących zajętość, umożli-
wiających rezerwacje i – przede wszystkim – zbierających dane.
 

Udogodnienia

W budynkach pojawia się coraz więcej czujników (np. zajętości 
przestrzeni czy jakości powietrza), które weryfikują w czasie rze-
czywistym stan danego miejsca i dostarczają użytkownikom infor-
macji. Jednym z najciekawszych przykładów są czujniki obecności  
– w zależności od wykorzystywanej technologii, mogą one już nie 
tylko stwierdzić obecność samochodu i człowieka, ale również 
określić dokładnie liczbę osób w pomieszczeniu. Dzięki tej techno-
logii możemy m.in. zweryfikować liczbę dostępnych miejsc parkin-
gowych, znaleźć wolne miejsce do pracy, a także zwiększyć nasze 
bezpieczeństwo (wyobraźmy sobie, że w wyniku pożaru biurowca 
pracownicy są ewakuowani – sensory mogą w czasie rzeczywistym 
zweryfikować, czy na pewno nikt nie został w budynku, wskażą na-
wet lokalizację takich osób). Zbiorcze dane płynące z czytników po-
każą nam także, jak przestrzeń jest użytkowana. Dowiemy się, która 
sala jest najczęściej zajęta, ile osób w niej średnio przebywa i jak 
często biurka stoją puste, gdy pracownicy przebywają na spotka-
niach. Głównym narzędziem wykorzystywanym w rozwiązaniach 

W ciągu ostatnich 5 lat znacznie wzrosło zainteresowanie najnowocześniejszymi techno-
logiami dla rynku nieruchomości. Proptech już sam w sobie stał się rynkiem, przekraczając 
globalnie wartość 20 mld dolarów. International Data Corporation przewiduje, że do 2025 
roku wygenerujemy na całym świecie 175 zetabajtów danych. 90% z nich będzie wytworzo-
ne przez urządzenia bez udziału człowieka! Pandemia dodatkowo przyśpiesza tempo wdra-
żania technologii w nieruchomościach. Jakie więc zmiany czekają nas na rynku proptech?
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proptechowych jest urządzenie, które każdy z nas nosi 
przy sobie. Jest również najbezpieczniejsze w obliczu 
pandemii, bo swoim telefonem, zazwyczaj nie dzielimy 
się z innymi, w przeciwieństwie do ogólnodostępnych 
ekranów dotykowych w salach czy holach windowych.

Oprogramowanie

Praktycznie wszystkie urządzenia, które posiadamy, 
pracują w oparciu o software. Nawet wagi osobiste 
sprzedawane są z aplikacją, która analizuje naszą masę 
ciała. W 2019 r., w porównaniu do roku 2016, liczba 
pobrań aplikacji mobilnych na świecie wzrosła o 64 
miliardy, przekraczając tym samym poziom 200 mld 
rocznie. To tak, jakby każdy człowiek na planecie pobrał  
w ciągu roku średnio 26 aplikacji. Nic więc dziwnego, 
że podbijają one również świat nieruchomości. Apli-
kacje na rynku biurowym mają za zadanie zbliżyć pra-
cowników do przestrzeni i uprościć im życie. Obrazują 
one dane z czujników, pokazują zajętość miejsc parkin-
gowych, pozwalają zarezerwować salę konferencyjną, 
czy znaleźć wolne biurko. Jednocześnie pilnują mak-
symalnej liczby osób przebywających razem w jednej 
przestrzeni i blokują biurka wyłączone z użytku, by 
utrzymać restrykcje dystansu społecznego. Integrując 
się z systemem budynkowym, aplikacje mobilne za-
stępują kartę dostępu do biura i pozwalają sterować 
oświetleniem czy temperaturą. Wartością dodaną jest 
tu również budowanie społeczności i wprowadzenie 
usług dodatkowych, tj. zamawianie jedzenia czy zarzą-
dzanie przesyłkami. Ze względu na liczbę systemów  
i aplikacji, jednym z najważniejszych czynników wybo-
ru powinna być możliwość ich integracji między sobą. 
Wymiana danych pomiędzy systemami pozwoli nam nie 
tylko dostarczać holistyczne rozwiązania użytkownikom 
budynków, lecz także zachować elastyczność przy poja-
wiających się kolejnych, nowych systemach.

Łączność
 
Urządzenie i oprogramowanie komunikują się ze sobą 
dzięki różnym protokołom łączności. Informacje mogą 
być przekazywane między innymi za pomocą: RFID, Blu-
etooth, NFC, LoRA, WiFi, LTE czy 4G. Od kilku lat mówi 
się również o wejściu sieci 5G, która zrewolucjonizuje 
szybkość przesyłu danych. Kiedyś potrafiliśmy czekać 
kilka godzin na pobranie dużego pliku, obecnie częściej 
korzystamy ze streamingu. W przyszłości wieloforma-
towe dane będą dostępne w ciągu nanosekund. Lepsza 
łączność oznacza coraz lepszy przesył danych, których 
ilość również zawrotnie rośnie. 5G niesie jednak pewne 
wyzwania dla nieruchomości. Mimo niesamowitej pręd-
kości sygnał sieci bardzo słabo radzi sobie z przenika-
niem przez ściany. To z kolei oznacza, że budynki będą 
musiały odnowić infrastrukturę, by dopasować się do 
wymagań świata zewnętrznego.

Optymalizacja na podstawie danych
 
Większość z nas jeszcze dobrze pamięta dyskietki, któ-
re mogły pomieścić jedynie 1,44 MB. Od tamtej pory 
nasze spojrzenie na dane znacznie się zmieniło. Ocze-
kujemy coraz większej pojemności i przepustowości. In-
ternational Data Corporation przewiduje, że do 2025 
r. wygenerujemy na całym świecie 175 zetabajtów 
danych. Co ciekawe, 90% z nich będzie dziełem urzą-
dzeń, bez udziału człowieka (np. opisywane wcześniej 
sensory same je zbierają i przekazują do systemu). Do-
skonale obrazuje to, jak bardzo będzie rosła liczba smart 
urządzeń, które wypełnią nasze budynki. Dla zrozumie-
nia skali – 1 zetabajt osiągnęliśmy globalnie dopiero  
w 2016 r. W ciągu ostatnich czterech lat wytworzyliśmy 
prawie 20 razy więcej danych niż od początku istnienia 
Internetu. Analiza tej zawrotnej ilości danych pozwo-
li lepiej rozumieć, jak funkcjonuje świat, w jaki sposób 
użytkownicy poruszają się po przestrzeni, i pomoże do-
stosowywać ją do naszych potrzeb. W ten sposób bę-
dziemy mogli, m.in. zaoszczędzić energię i lepiej projek-
tować przestrzeń. Budynki wyposażone w technologie 
potrafią generować tzw. heat mapy obrazujące zajętość, 
czy schematy poruszania się użytkowników po nieru-
chomości. Dzięki temu możemy zrozumieć, jak klienci 
przemieszczają się po centrum handlowym, które działy 
w biurze ze sobą współpracują, jak efektywnie wyko-
rzystywany jest parking. Najciekawsze jest spojrzenie 
na dane z różnych segmentów i znalezienie pomiędzy 
nimi schematów, np. weryfikacja zajętości parkingu  
w kontekście pogody. Kolejnym krokiem do rozwoju 
technologicznego będzie machine learning. W ramach 
tej dziedziny zaczną powstawać budynki samouczące 
się zachowań użytkowników, które na podstawie gro-
madzonych danych będą w stanie zmieniać i dostoso-
wywać ustawienia do bieżącej sytuacji (np. gasić świa-
tło, czy dostosowywać temperaturę, a co za tym idzie 
– zmniejszać zapotrzebowanie na energię).

Niezbędne wsparcie doradcy 

Liczba rozwiązań i ich kompleksowość może przyprawić 
o zawrót głowy. Szczególnie, że coraz częściej oczeku-
jemy integracji systemów, wymiany danych i ułatwienia 
obsługi. Chcielibyśmy jednym guzikiem zaprosić gościa 
do budynku, nadać mu dostęp na określony czas, zarezer-
wować miejsce parkingowe, salę na spotkanie i ustawić 
tryb oświetlenia odpowiedni do charakteru spotkania.  
To właśnie dlatego, w odpowiedzi na zmieniający się świat 
i potrzebę odnalezienia się w gąszczu rozwiązań, Col-
liers wprowadził usługę doradztwa w zakresie proptech,  
w tym aplikację Office App. Naszym klientom pomagamy 
lepiej zrozumieć trendy i kierunki rozwoju technologii dla 
nieruchomości. Prowadzimy jednocześnie projekty wdro-
żeniowe. Wyszukujemy i uruchamiamy odpowiednie roz-
wiązania zgodne z potrzebami użytkowników. 
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Badanie pionowości   
i osiadania budynków i budowli
Kontrola wychyleń ścian, szybów, kominów

Po co wykonuje się badania pionowości?

Pomiary pionowości możemy podzielić na trzy etapy: etap w trakcie realizacji 
obiektu, etap po zakończeniu budowy oraz etap eksploatacji obiektu. Pierw-
szy wykonuje się w celu kontroli inwestycji, sprawdzenia czy są zachowane 
parametry projektowe. Jest to kontrolny pomiar geodezyjny, który ma na celu 
uzyskanie informacji o geometrii i osiowości obiektu. Sprawdzeniu, w przypad-
ku obiektów kubaturowych, najczęściej podlegają ściany oraz słupy budynku,  
a w przypadku np. mostów czy wiaduktów filary oraz przyczółki. Po wybudo-
waniu obiektu dokonujemy kontroli pionowości, jako pomiaru wyjściowego dla 
dalszych badań, których będziemy dokonywać w trakcie użytkowania obiektu 
- np. kominu czy masztu, lub sprawdzamy obiekt przed jego dalszą eksploata-
cją, np. szacht windowy, którego geometrię kontrujemy w celu umieszczenia 
elementów dźwigu windowego. Trzeci etap pojawi się, gdy dochodzi do kon-
troli pionowości eksploatowanych obiektów wysmukłych na skutek: starzenia 
się materiałów konstrukcyjnych z biegiem czasu, gdy dochodzi do zmniejszenia 
naprężenia w ciałach fizycznych, działania szkodliwych związków chemicznych 
na konstrukcję, oddziaływania czynników atmosferycznych. Zaliczamy do nich 

Odchylenia, przemieszczenia i odkształcenia mogą dotyczyć ścian budynku, słupów, szy-
bów windowych, kominów, masztów widokowych, latarni morskich, kominów ale także 
różnego rodzaju mostów, wiaduktów, masztów stalowych: radiowych, telewizyjnych, sieci 
komórkowych, czy oświetleniowych. Powyższe pokazuje, że dotyczy to przede wszystkim 
obiektów wysmukłych, czyli takich których wysokość przewyższa szerokość. Pomiar osia-
dania, analiz spękań jest również wpisany w proces budowy bardzo wysokich budynków, 
gdzie analizom podlega sąsiednie otoczenie. Dla jakich budynków i budowli wykonuje się 
pomiary odchyleń i przemieszczeń i pionowości? Kiedy wykonywać kontrole pionowe? 
Jakiego standardu opracowania oczekiwać?

Filip 
Ryczywolski 
 
GEODETIC Board Member, 
Measurement Technology 
Manager, Team Head 
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parcie wiatru czy nierównomierne nasłonecznienie, 
odkształcenia się podłoża, ciężaru własnego budowli, 
występowania drgań spowodowanych urządzeniami 
zainstalowanymi na obiekcie, drganiami zewnętrzny-
mi: pociągi, maszyny zewnętrzne, itp. czy np. rucha-
mi własnymi ziemi. W Warszawie to właśnie drgania, 
spowodowane przez „rozrastające się” linie metra mają 
coraz większy wpływ na konstrukcje  budynków. Wy-
konywaliśmy już monitoring obiektów, badając prze-
mieszczenia pionowe jak i poziome, w trakcie budowy 
metra warszawskiego, gdzie na okolicznych budynkach 
mieszkalnych pojawiały się spękania i odchylenia, które 
zagrażały bezpieczeństwu osób i mienia. Taki pomiar 
często jest wymogiem okresowych badań obiektu,  
np.: tuneli, wiaduktów, mostów, ścian oporowych czy 
innych budowli, gdzie jest duże natężenie ruchu ulicz-
nego, a bezpieczeństwo odgrywa znaczącą rolę. Bada-
nie pionowości wykonuje się jednorazowo, np. do celów 
rozbudowy, przebudowy obiektu w celu kontroli piono-
wości ściany, do której „doklejany” będzie inny budynek 
lub będzie dostawiana winda. Badanie wykonuje się  
w ustalonych okresach czasowych, aby porównać 
wpływ budowy na kontrolowany obiekt (np. prowadze-
nia głębokich wykopów, prac odwodnieniowych, obcią-
żenia gruntu ciężarem własnym budynku). W wyniku 
przeprowadzanych pomiarów w różnych interwałach 
czasowych, można dostrzec ewentualne różnice od-
chyleń w odniesieniu do poprzednich sesji kontrolnych. 
Kontrola dotycząca pionowości ścian oraz analiza wy-
ników z przeprowadzonych pomiarów wykazuje war-
tość i kierunek wychylenia ścian budynku, oraz pozwala 
określić zagrożenie dla konstrukcji budowli.

Pomiar pionowości szybu windowego

Jeden z inwestorów po wybudowaniu biurowca nie 
mógł umieścić dźwigu windowego w szybie, bo otwory 
w poszczególnych kondygnacjach nie trafiały w siebie. 

Koszty i czas przewidziane na kucie stropów i ścian oraz 
ponowna ich budowa są nieporównywalne do kosztów 
i czasu kontroli tych prac na etapie budowy. Dlatego 
obiektami poddawanymi kontroli są między innymi 
szyby windowe. Pomiaru pionowości szybu windowe-
go dokonuje się najczęściej w ostatnim etapie budowy 
w celu sprawdzenia możliwości umiejscowienia ele-
mentów dźwigu windowego w zrealizowanym szybie. 
Często przyjmuje się, że dopuszczalna odchyłka od linii 
pionu wynosi 2cm. Przekroczenie tej wartości niestety 
przeważnie skutkuje kuciem ścian żelbetowych. Odpo-
wiednio dokonany i zilustrowany pomiar pokazujący 
geometrię szybu na określonych wysokościach, obra-
zujący płaskość ścian względem teoretycznego modelu 
pozwala dosyć dokładnie wskazać miejsca odchyłek, co 
oznacza skrócenie czasu kucia ścian i oszczędnościami 
finansowymi.  Pomiar pionowości szybów windowych 
jest czynnością stałą dla budynków posiadających 
dźwigi. Szczególnie istotne jest to w świetle regulacji 
prawnych i resursu dźwigów - więcej w artykule „Re-
surs dźwigów. Nowe regulacje prawne”.

Pomiar pionowości masztów i wież 

Kolejny rodzaj kontroli elementów wysmukłych obej-
muje pomiar pionowości wysokich masztów oświetle-
niowych. Brak pionowości i działanie zewnętrznych 
czynników ma bezpośrednio przełożenie na skrócenie 
żywotności tych obiektów, których wysokość często 
wynosi od 20m do nawet 35m. Poza tym odchylenie 
osi geometrycznej słupa od jego osi teoretycznej, ma 
również wpływ na nierównomierne oświetlenie, np. 
torów wyścigowych. To z kolei ma wpływ na koncen-
trację i zmęczenie oczu zawodników. Bardzo ważna 
jest kontrola pionowości słupów budynków przemy-
słowych szczególnie, gdy budynki budowane są z pre-
fabrykatów. Kontrole wykonuje się w trakcie budowy 
oraz po jej zakończeniu. Błędnie ustawione słupy spo-
wodują problemy przy montażu już gotowych elemen-
tów konstrukcyjnych, które powstają w fabrykach,  
a nie na budowie i mają określone parametry, zgodne  
z projektem. Wszelkie zmiany wpływające na piono-
wość elementów, będą mieć wpływ na solidność kon-
strukcji takiego budynku przemysłowego. W grupie 
obiektów wysmukłych elementami poddawanymi kon-
troli są też słupy linii energetycznych, wieże stalowe, 
maszty antenowe, maszty farm wiatracznych, nadajniki, 
wieże i inne konstrukcje stalowe czy betonowe. Czasa-
mi są to pojedyncze inwestycje, a czasami stanowią one 
uzupełnienie kompleksów budynków. Wykonuje się 
również pomiar pionowości wież o budowie szkieleto-
wej. Polega na kontroli stanu technicznego, wychylenia 
osi pionu, geometrii całej konstrukcji i co też jest bardzo 
ważne, na weryfikacji skręcania wieży wokół własnej 
osi. W przypadku takich konstrukcji, oprócz pomiarów 
pionowych wykonuje się również pomiary poziome na 
stałych płaszczyznach konstrukcji wieży.
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Metody pomiaru pionowości

W zależności od charakteru obiektu pomiar wykonuje 
się różnymi metodami, np.: poprzez rzutowanie krawę-
dzi badanego obiektu na łatę poziomą ustawioną przy 
kominie lub maszcie; poprzez pomiary wykorzystujące 
ustawienie dwóch teodolitów na prostych prostopad-
łych do siebie, gdzie badany obiekt znajduje się w miej-
scu przecięcia linii; wykorzystując pionownik optyczny  
wraz z przymiarem składanym;  poprzez tachimetry 

bezlustrowe umożliwiające założenie bazy pomiarowej 
na dole badanego obiektu, następnie względem której 
określa się wychylenie badanej płaszczyzny. Obecnie 
wraz z rozwojem technik pomiarowych do pomiaru 
pionowości, a zarazem i płaskości ścian, można wyko-
rzystać skaning laserowy 3D. Nałożenie na model (np. 
sachtu lub zbiornika) pomierzonej chmury punktów, 
pozwala dosyć dokładnie wskazać miejsca deformacji, 
wykorzystując do tego mapy hipsometryczne. Wię-
cej na temat porównania technik pomiarowych w ar-
tykule „Hybrydowe inwentaryzacje architektoniczne.  
Kiedy skaning i modele 3D przekłamują rzeczywi-
stość?”. Oczywiście rodzaj instrumentu oraz metodę 
pomiaru należy dobrać odpowiednio do wymaganych 
dokładności, parametrów mierzonego obiektu, czy sa-
mego zamówienia. Sama kontrola pionowości może być 
tylko składową większego zlecenia, w którym oprócz 
kontroli wychylenia będzie potrzebne wyznaczenie 
skręcenia, osiowości czy wspomnianej płaskości obiek-
tu. Nie bez znaczenia jest również cena i czas realiza-
cji takich prac, co również wpływa na wybór metody 
pomiaru pionowości. Najczęściej na budynku przyjmuje 
się siatkę pomiarową lub linie pionowe pomiaru i mar-
kuje się punkty, które podlegają pomiarowi. Mogą to 
być charakterystyczne elementy elewacji budynku albo 
elementy, które ulegają zniszczeniu i zależy nam na ich 

obserwacji. Te drugie jednak w przypadku zniszczenia 
można łatwo stracić. Dlatego warto markować punkty 
własne, np. poprzez tarcze celownicze. Jest to zasadne, 
gdy brakuje stałych, pewnych punktów na budynku. 
Duży wpływ na dokładność pomiaru ma ilość kontrolo-
wanych punktów – im bardziej gęsta siatka tym bardziej 
dokładny pomiar. W zależności od metody dany punkt 
może być mierzony z jednego lub kilku stanowisk. Z jed-
nej strony wpływa to korzystnie na dokładność pomia-
ru, ale z drugiej strony wydłuża czas prac i przekłada się 
na cenę. W miejscach z utrudnionym dostępem można 
stosować konstrukcje tymczasowe, na które nanosi się 
zamarkowane punkty (do których odnosi się pomiar). 
Jednak na takie zabiegi wymagana jest zgoda właści-
ciela budynku, a w przypadku wieloletnich i obszernych 
konstrukcji, gdzie ingerujemy w elewację nawet zgoda 
odpowiedniego urzędu.

Dokładność pomiaru pionowości 

Na dokładność wyników pomiarowych ma wpływ kilka 
czynników. Należy do nich zaliczyć dobór instrumentu 
oraz metody pomiarowej. W przypadku tachimetrów 
bezlustrowych ważny jest również kąt  padania wiąz-
ki lasera na badany przedmiot. Wraz ze wzrastającym 
kątem celowania, istotne stają się także kolor i faktura 
mierzonej powierzchni. Znaczenie ma także ustalenie 
okresu prowadzenia prac pomiarowych i w przypadku 
kontroli budowli w późniejszym czasie odpowiednie 
zabezpieczenie punktów pomiarowych przed zniszcze-
niem, lub dokonanie czynności umożliwiających bardzo 
dokładne odtworzenie lokalizacji punktów pomiaro-
wych. Oprócz samego pomiaru, gdzie liczy się umiejęt-
ność osób pomiarowych oraz dokładność zastosowa-
nych urządzeń i narzędzi towarzyszących pomiarowi, 
ważna jest właściwa prezentacja i interpretacja danych.

Interpretacja wyników pomiaru 

Podczas wykonywania opracowania kameralnego ob-
licza się wysokości względne każdego pomierzonego 
punktu oraz wartość odchyłek pomierzonych punktów 
względem najniżej pomierzonego punktu na danej linii. 
Bardzo istotny jest sposób obliczania odchyłek, co robi 
się na kilka sposobów. Najłatwiejszym sposobem jest 
odnoszenie pomiaru do wybranych punktów bazowych 
u dołu mierzonego obiektu. Odchyłki odnoszą się wte-
dy do płaszczyzny pionowej i można je wskazać bezpo-
średnio w trakcie pomiaru. Każda z linii pomiarowych 
jest zaznaczana na szkicu dołączanym do dokumentacji. 
Bardziej szczegółowe kontrole mają miejsce w przypad-
ku badania pionowości obiektów wysmukłych, gdzie 
jak pisałem znaczenie ma również skręcanie obiektów 
wokół własnej osi. Obliczone odchyłki z pomiaru pio-
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nowości nanosi się na wykresy, rzuty i przekroje. Opra-
cowanie wykonuje w programach typu CAD, Winkalk, 
Microsoft Excel, a w przypadku skaningu laserowego 
również przy użyciu Revit.

Forma opracowania

W GEODETIC standardowo w ramach opracowania 
przekazujemy rysunki, szkice, wykresy i obliczenia od-
chyłek mierzonych punktów. Dołączane jest również 
sprawozdanie, które oprócz spostrzeżeń z pomiaru 
zawiera opis przyjętej technologii pomiaru, zastosowa-
ne instrumenty pomiarowe i ich dokładności, warunki 
atmosferyczne w trakcie pomiaru i inne istotne infor-
macje. Rysunki zapisujemy w formacie .dwg (programy 
typu CAD). Nadmienię, że nie trzeba posiadać progra-
mu by odczytać pliki. Dostępne są darmowe programy 
do przeglądania, wymiarowania i druku rysunków opra-
cowanych w programach typu CAD.
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Ukryj odpady    
pod ziemią 
Rozwiązania prestiżowego budownictwa

W 2018 r. statystyczny Polak wygenerował około 325 kg odpadów, co stanowi o 2,1% wię-
cej w porównaniu do 2019 r. W dobie zielonego ładu i obowiązku społecznego wobec przy-
szłych pokoleń temat odpadów jest istotny. Wyjątkowa nieruchomość to naszym zdaniem 
również taka, która ma inteligentne technologicznie miejsce gromadzenia odpadów. Takie 
dodatki nadają inwestycjom prestiżu i wpisują je w trendy ekologiczne. Technologię T-MA-
STER wdrażają deweloperzy mieszkaniowi i komercyjni a także miasta ukierunkowane na 
ekologię. Miasto Ciechanów otrzymało I. nagrodę w kategorii gmina miejska za „T-MASTER 
Inteligentne pojemniki na odpady – ciechanowska rewolucja dla polskiej gospodarki odpa-
dami”.

Karolina 
Myszkiewicz 

Specjalista 
ds. Marketingu T4B

Klient kupuje rozwiązania

Na decyzję kupującego lub wynajmującego lokal, wpływa szereg czynników - dys-
pozycja finansowa, lokalizacja nieruchomości oraz przemyślany projekt zarówno 
samego lokalu jak i całej inwestycji. Użytkownik nieruchomości nie chce, a przede 
wszystkim nie powinien martwić się o techniczne aspekty działania inwestycji. 
Kupuje gotowe rozwiązanie, po to by móc z niego komfortowo korzystać, a swój 
czas poświęcić na swoją pracę, dla bliskich lub realizację swoich pasji. To od dewe-
lopera zależy jak „urządzi” przyszłego użytkownika. I tu, warto zadbać o najmniej-
szy szczegół, którym jest także miejsce gromadzenia odpadów. Jest to aktualnie 
ostatni, niesłusznie pomijany w budowie oraz w ofercie sprzedaży lub najmu ele-
ment inwestycji. Innowacyjny system T-Master zapewnia porządek nieruchomo-
ści i zwiększa poczucie bezpieczeństwa korzystających z niej osób, co potwier-
dziły przeprowadzone badania. To z kolei, przekłada się na budowę pożądanego 
wizerunku inwestora.   

Zmierzaj z trendem „zero waste”

Miejsca do gromadzenia odpadów w inwestycjach oddanych 5-10 lat temu, nie 
spełniają aktualnych wymogów. Nałożony przez miasta obowiązek segregacji do-
datkowych frakcji sprawił, że dotychczasowe przestrzenie okazują się za małe 
dla kolejnych pojemników. Według danych GUS z roku na rok wytwarzamy coraz 
więcej odpadów. W 2018 r. statystyczny Polak wygenerował około 325 kg od-
padów. W porównaniu do 2019 r. to o 2,1% więcej (332 kg). Deweloper pomy-
ślał o cichobieżnej windzie, poręczach galwanizowanych, trójszybowej stolarce 
okiennej, pięknych klamkach, ale nie o czystości inwestycji. Przepełnione kosze 
i gromadzone obok nich odpady to najmniej pożądany widok. Wspólnoty miesz-
kaniowe narażone są na wysokie konsekwencje finansowe z powodu wykrycia 
choćby jednej osoby, która nie segreguje odpadów. W niedalekiej przyszłości każ-
de gospodarstwo będzie mogło rozliczać się z wyrzucanych frakcji indywidualnie. 
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Program pilotażowy

Pierwszy pilotażowy program Systemu Indywidualnej 
Segregacji Odpadów T-Master (T-Master SISO) urucho-
miony został w maju 2019 r., we współpracy z Urzędem 
Miasta Ciechanów. Inteligentne obudowy na kosze usy-
tuowano na osiedlu „Płońska 5”. Po roku masa odpadów 
zebranych selektywnie wzrosła o 400% względem tych 
zmieszanych, a  sami mieszkańcy bardzo dobrze ocenili 
wprowadzone rozwiązanie. Dziś miasto wdraża system 
na stałe, a śladami innowacyjnego samorządu idą kolej-
ni włodarze. „T-MASTER Inteligentne pojemniki na od-
pady – ciechanowska rewolucja dla polskiej gospodarki 
odpadami” dla Miasta Ciechanów otrzymał pierwszą 
nagrodę w kategorii gmina miejska. 

Niewidoczny dla oczu  

Prestiż budowanej nieruchomości to w obecnych cza-
sach również innowacyjność przestrzeni, która prze-
znaczona jest do gromadzenia odpadów. Wprowa-
dzenie nowej technologii jest wyrazem troski o klienta 
i dbałości o dobre postrzeganie inwestycji przez lata. 
Rozwiązań na rynku nie brakuje, dlatego warto się wy-
różnić. W ofercie spółki T-Master obok nowoczesnych 
wolnostojących inteligentnych pojemników ELMO 
(Elektroniczny Licznik Miejskich Odpadów) znajdują się 
podziemne kosze - T-Master PRESTIGE. Pozwalają one 
ukryć odpady generowane przez mieszkańców i jeszcze 
lepiej wykorzystać przestrzeń wspólną inwestycji. Dzię-
ki zastosowaniu T-Master PRESTIGE miejsca dotych-
czas zajmowane przez śmietniki  można przeznaczyć 
na inne cele. Miejsce wewnątrz bloku, które dotychczas 
zajmował standardowy śmietnik można przearanżować 
na wózkownię, rowerownię lub pralnię, a w miejscach 
zewnętrznych wiat można zaaranżować dodatkowe 
miejsce parkingowe. Technologia sprawdzi się na osie-
dlu wielorodzinnym, w apartamentowcu, obiektach 
biurowych czy galeriach, czego przykładem jest zasto-
sowanie ukrytych koszy przy Hali Targowej w Ciecha-
nowie. Nieprzyjazne oczom, ustawione w sposób przy-
padkowy kosze szpeciły widok nowoczesnego budynku. 
Instalacja podziemnych pojemników dopełniła inwesty-
cję oszczędzając kilku miejsc parkingowych. Wdrożenie 
T-Master PRESTIGE podniosło komfort klientów obiek-
tu oraz zapewniło porządek całego otoczenia. Zainsta-
lowane kamery i kontrolowany dostęp do pojemników 
zminimalizowały proceder podrzucania śmieci z innych 
zabudowań. Jest to problem znany każdemu admini-
stratorowi osiedla. 

ELMO nowy wymiar śmietników 

System Indywidualnej Segregacji Odpadów T-Master to 
pierwsze w Europie rozwiązanie umożliwiające selek-
tywne przypisywanie ilości i jakości odpadów dla każ-

dego gospodarstwa domowego na osiedlu jedno- i wie-
lorodzinnym. Jak to wygląda w praktyce? Gospodarstwo 
objęte SISO T-Master otrzymuje komplet kodów QR, 
dla poszczególnych frakcji (papier, metale i tworzywa 
sztuczne, szkło, bio, zmieszane), które nakleja na worki. 
Zeskanowanie naklejki sprawia, że pokrywa inteligent-
nego pojemnika ELMO otwiera się samodzielnie. Po 
„wyrzuceniu śmieci” odpady są ważone, a dane o ich 
masie i rodzaju zapisywane w systemie informatycznym. 
Każde gospodarstwo domowe posiada w nim indywidu-
alne konto. Bezdotykowa obsługa koszy to dodatkowy 
komfort dla mieszkańca, zwłaszcza w czasach, w któ-
rych przykładamy większą uwagę do dbałości o higienę 
i naszego bezpieczeństwa. Kolejnym atutem systemu 
T-Master jest nowoczesny wygląd inteligentnych po-
jemników ELMO. Wpisują się one w estetykę osiedla 
i zastępują tradycyjne wiaty śmietnikowe.

Czystość i bezpieczeństwo osiedla

SISO T-Master jest łatwy do wdrożenia, gdyż działa 
w oparciu o obecną infrastrukturę. Dostosowany jest 
do najbardziej popularnych pojemników o pojemności 
1100 l lub 360 l. Zainstalowane w inteligentnych obu-
dowach ELMO czujniki monitorują w czasie rzeczywi-
stym poziom zapełnienia koszy, dzięki czemu firmy od-
bierające odpady mogą je na bieżąco opróżniać. Zmiana 
harmonogramu odbiorów na dynamiczny, zaoszczędza 
niepotrzebne kursy ekip i już na starcie przynosi 20% 
oszczędności! Wraz z tym zyskiem płyną korzyści dla 
dewelopera czy zarządcy nieruchomości - gwaran-
cja czystości i bezpieczeństwa. Przy okazji wdrożenia 
technologii T-Master standardowo montowany jest 
system telewizji dozorowej. Podczas anonimowej an-
kiety przeprowadzonej po trzech miesiącach wdrożenia 
pilotażowego programu SISO T-Master w Ciechano-
wie, przez wolontariuszy Fundacji Łydynia prawie 71% 
mieszkańców potwierdziło, że dzięki monitoringowi 
zainstalowanemu w celach zabezpieczenia nowych po-
jemników czuje się bezpieczniej na osiedlu. Ponadto, 
system T-Master pozwala właścicielowi lub zarządcy na 
bezpośrednią komunikację z mieszkańcami za pomocą 
aplikacji, poprzez wysyłanie informacji o planowanych 
wydarzeniach na osiedlu.    

ZaPUNKTuj zbierając surowce 

Ciekawym urozmaiceniem inwestycji, które z pewnością 
również miło zaskoczy kupującego lub wynajmującego 
lokal jest T-Master miniPSZOK24h. Samoobsługowa 
instalacja pełniąca funkcję Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów umożliwia oddawanie newralgicznych odpa-
dów, np. elektrośmieci. Urządzenie nie zajmuje wiele 
miejsca, a zwraca uwagę klienta dbałością o ekologiczny 
wymiar inwestycji. Dzięki takiemu rozwiązaniu dewelo-
per punktuje w oczach przyszłych użytkowników.
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Hybrydowe   
inwentaryzacje architektoniczne
Kiedy skaning i modele 3D przekłamują 
rzeczywistość?

Możliwości skaningu

Skaning wykorzystywany jest do różnych celów: budownictwo, przemysł, 
medycyna, kultura, inżynieria odwrotna, itd. Efekt pomiaru i obróbki chmury 
punktów przedstawiać może inwentaryzacje obiektów budowlanych, elewa-
cje, dachy, więźbę czy poszczególne detale obiektów zabytkowych - barierki, 
okna, rzeźby, itp. Można pokazać wyniki badań deformacji elementów, wy-
konywać kontrole powykonawcze konstrukcji budowlanych, inwentaryza-
cje instalacji technicznych i przemysłowych. Można mierzyć obiekty liniowe, 
np.: drogowe obiekty inżynierskie - całe mosty i ich najdrobniejsze elementy. 
Techniki skaningowe wykorzystuje się również w planowaniu przestrzennym, 
ale tutaj miesza się skaning lotniczy, mobilny i naziemny. Uzyskane podczas 
pomiaru chmury punktów można przekształcić w modele 3D, ortofotomapy  
wi modele BIM. Mając modele trójwymiarowe można przejść na płaszczyzny 
2D, ale nie jest to ani szybkie, ani automatyczne. Oprogramowanie daje moż-
liwość wykonywania przekrojów w dowolnych miejscach, analizę kolizji, po-
miar powierzchni budynków, pomiar kubatury czy rozmieszczenia instalacji. 
System wykorzystywany jest do spacerów wirtualnych w hotelach, mieszka-
niach pokazowych na sprzedaż, biurach na wynajem czy do zwiedzania wir-
tualnych muzeów. Przydatny jest do modeli BIM, na polu których w Polsce 
jest jeszcze wiele do zrobienia, o czym szerzej w artykule „Po co inwestorowi 
nieaktualny BIM”. Jednak jest to przyszłość rynku nieruchomości. Efektywne 
zarządzanie informacjami to oszczędność, min. materiałów wykończeniowych 
budynku, elementów wymiany instalacji technicznych, efektywniejsze zarzą-
dzanie funkcjami poszczególnych pięter czy pomieszczeń. Jednak praktyka  

Pomiary skanerami to modny element pomiarów i inwentaryzacji architektonicznych w bu-
dynkach biurowych, handlowych, magazynowych, przemysłowych i w rewitalizowanych 
zabytkach. Wiele się słyszy o zaletach i korzyściach skaningu, a niewiele mówi się o niedo-
ciągnięciach tej metody. Jeden z polskich inwestorów wykonał pomiar całego portfela kil-
kudziesięciu budynków metodą skaningową. Po wykonanej wybiórczej kontroli pomiarem 
tachimetrycznym wykazałem, że niektóre miary były przekłamane nawet o 30%. Pomiar 
skanerem jest pomiarem szybkim i bardzo dokładnym, ale wyłącznie wtedy, gdy zostanie 
prawidłowo wykonany i skontrolowany. Gdzie zatem popełniane są błędy? Jak wiarygodnie 
odzwierciedlić budynek w modelu 3D? Kiedy mamy pewność, że piętro mieści się w obrysie 
budynku i pokrywa się z obrysem piętra niżej? Jak chmury punktów i modele 3D wpływają 
na emisję CO ?

Filip 
Ryczywolski 
 
GEODETIC Board Member, 
Measurement Technology 
Manager, Team Head 
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i liczne rozmowy z inwestorami nieruchomości, zarząd-
cami i firmami od fit out’ów pokazują mi, że sam skaner 
nie zawsze umie podołać oczekiwaniom zamawiające-
go. Oczekiwaniom, o których zamawiający dowiaduje 
się zbyt późno. Jestem zagorzałym zwolennikiem tego 
narzędzia, jednak ta technika pomiaru ma swoje wady.

Czas pomiaru i opracowania

Do korzyści skaningu bezwzględnie należy zaliczyć 
szybki czas samego pomiaru (w porównaniu do tachi-
metru). Jednak zdecydowanie dłuższy jest czas opraco-
wania w programach Revit, Scene2Go w porównaniu 
do klasycznych opracowań typu CAD z rzutami 2D 
poszczególnych pięter, dachów, elewacji, itp.). Porów-
najmy czas realizacji pomiaru i opracowania obu tech-
nik. W przypadku pomiaru skanerem można przyjąć 
proporcję 1:4 – jeden dzień pomiaru i cztery dni opra-
cowania. Zależy to oczywiście od tego, ile szczegółów 
wymaga Klient. W przypadku opracowywania rzutów 
poszczególnych elementów tachimetrem w płaszczy-
znach 2D - ta proporcja wynosi 1:1,5. Czas opraco-

wania przy skaningu wydłuża etapowanie pomiaru. 
Jest to bolączka wszystkich pomiarów w biurowcach 
czy galeriach handlowych, gdzie jest dużo najemców. 
Często do wybranych pomieszczeń nie można wejść 
w danym momencie, tylko po kilku dniach czy nawet 
tygodniach (szczególnie w okresie pandemii). Każdora-
zowe dodawanie do modelu nowej chmury punktów 
pojedynczego pomieszczenia, powoduje konieczność 
przetwarzania całości chmury i modelu. W jednym  
z kompleksów budynków o łącznej powierzchni  25 tyś. 
m², najemcy opóźniali wejście do ok. 100 pomieszczeń 
na kilku różnych piętrach biurowca. Zamawiający roz-
ciągnął czas domiaru tych lokali w okresie 2 miesięcy 
(liczne pojedyncze wyjazdy). Czas na przetwarzanie 
chmury punktów i opracowywanie modelu 3D dla kil-
ku pięter wydłużył się dwukrotnie. Dodam, że rzetelnie 

wykonany model 3D przed modelowaniem, musi być 
poprzedzony kontrolą samej chmury punktów i dowią-
zań do założonej osnowy. Tylko wtedy opracowywany 
model 3D odzwierciedla rzeczywistość.

Skaning vs tachimetr

Plusem skaningu jest szczegół odzwierciedlenia po-
szczególnych elementów i ilość punktów, które otrzy-
mujemy w ramach pomiaru. Skanerowi nie dorówna 
w tym zakresie tachimetr. Jeśli model 3D został opra-
cowany bezbłędnie i przy właściwych założeniach, to 
korzyści z opracowania po pomiarze skanerem można 
czerpać przez lata. Najważniejszym momentem skano-
wania jest połączenie stanowisk pomiarowych (scen) 
w chmurę punktów. Niestety, dostępne programy na 
rynku do łączenia scen pomiarowych są mocno nie-
doskonałe i przekłamują wartości. Potrafią skręcać czy 
podnosić o kilka cm wybiórcze skany. Pomiar skanerem 
zwykle wygląda tak, że wykonuje się pomiar w terenie 
na osnowę lokalną tak, aby piętra można było nałożyć 
jedno na drugie. Generowane są chmury punktów, któ-
re potem poddawane są obróbce i czyszczeniu z szu-
mu pomiarowego. Wiele pojedynczych chmur punk-
tów łączy się w jedną - przy użyciu stanowisk, które są 
odniesieniem orientacji pomiaru. Ale czy mamy pew-
ność, że punkt, który przetwarzamy jest we właściwym 
miejscu? I jak on się ma do współrzędnych najbardziej 
oddalonego narożnika piętra? Czy mamy pewność, że 
piętro budynku mieści się w obrysie budynku lub czy 
pokrywa się z obrysem piętra niżej? Pomiar skanerem 
jest szybkim pomiarem i bardzo dokładnym, ale wyłącz-
nie wtedy, gdy zostaną przyjęte prawidłowe założenia 
pomiaru. Hybryda łącząca pomiary skanerem z tachi-
metrem, GPS czy dronem pozyska najbardziej komplek-
sowe i wiarygodne dane przestrzenne 3D obiektu.

Miary przekłamane o 30%

Owszem, tachimetr nie ma takich zdolności jak ska-
ner, ale daje inne korzyści, których póki co skaner nie 
osiąga. A najważniejsze jest logiczne myślenie osoby/
ekipy pomiarowej w zakresie założeń pomiaru i ich 
późniejszego zastosowania. Duże pomiary skanerem 
trzeba kontrolować poprzez założenie typowo geode-
zyjnej osnowy poziomej i pionowej przez odpowiednie 
pomieszczenia w budynku. Jeżeli płaszczyzna skanów 
„siądzie” na rzędne posadzki otrzymanej z niwelacji, to 
wtedy mamy pewność, że wykonana chmura punktów 
na podstawie skanów, została wykonana prawidło-
wo. Wtedy możemy zacząć opracowywać model 3D. 
Osnowa pozioma i pionowa (pomiar kilku płaszczyzn na 
piętro) niweluje błędy programów, które potrafią lek-
ko skręcić wybrany skan, lub go podnieść lub opuścić.  
Łączenie skanów z automatu, nawet przy bardzo gę-
stym pomiarze jest fikcją.
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Jedna z polskich firm zleciła wykonanie pomiaru 
portfela budynków metodą skaningową. Niektóre mi-
ary były przekłamane nawet o 30% w porównaniu 
do wybiórczego kontrolnego pomiaru tachimetrem. 
Dlaczego? W tym przypadku powodem były nieudolne 
założenia pomiarowe. Super dokładny i drogi sprzęt 
mierzący detale z dokładnością ułamków milimetra, to 
nie wszystko. Pomiar skanerem zamykał poszczególne 
pomieszczenia i w sumie dał ten sam metraż powier-
zchni, co pomiar tachimetrem. Problem polegał na 
tym, że niektóre pomieszczenia były zniekształcone  
i „pływały”, bo pomiar nie był w osnowie! Autor pomiaru 
zaufał programowi, który z automatu połączył stanow-
iska. Nie było żadnej kontroli połączenia stanowisk.

Układ lokalny czy państwowy?

Z czego wynikają błędy, które powodują, że rzut pię-
tra „pływa” – że każde piętro może mieć inny obrys? 
Przecież budynek ma niezmienną ścianę zewnętrzną!  
Jak wspomniałem, w większości przypadków pomiar 
skanerem opiera się na lokalnym układzie współrzęd-
nych dla każdego piętra osobno. Co to znaczy? Każ-
de piętro budynku jest osobnym układem lokalnym  
i jest oderwane od geodezyjnej osnowy państwowej. 
Takie działanie jest wystarczające, np.: do celów zmian 
aranżacji lokalu najemcy, do spacerów 3D wynajmo-
wanego lokalu, czy pomiaru statku morskiego. Kiedy 
zatem ma znaczenie nawiązanie się na pomiar w ukła-
dzie państwowym? Omówię na przykładzie. Firma ar-
chitektoniczna po oddanym komplecie dokumentów  
z opracowania w układzie lokalnym, zwróciła się o prze-
formatowanie danych na układ państwowy. Sytuacja 
była podyktowana faktem, że właściciel budynku chciał 
zmienić układ ścian konstrukcyjnych. Potrzeba nastą-
piła już po pomiarze i oddanej dokumentacji. Klient do 
pozwolenia na budowę musiał wykazać dowiązanie 

budynku do granic działki. Oczywiście, możliwe jest 
przejście z układu lokalnego na państwowy, ale jest to 
czasochłonne i kosztowne. Wymaga to ponownego 
nawiązania się na zewnętrzną osnowę lokalną z każ-
dego piętra i dowiązanie się do osnowy państwowej. 
Niepotrzebny koszt da się wyeliminować przed przy-
stąpieniem do prac, ale zamawiający musi wiedzieć, 
do jakich celów będzie wykorzystywane opracowanie. 
Tu chcę wskazać na niemożliwą do zastąpienia przez 
skaner przewagę tachimetru (znacznie dłuższe i precy-
zyjne celowanie) i GPSa. Firmy zajmujące się tylko ska-
ningiem nie posiadają często tachimetrów ani GPS-ów 
i nie mają wiedzy na temat tych technik pomiarowych. 
Będą, więc się upierać, że osnowa w układzie lokal-
nym będzie wystarczająca. I czasami faktycznie to wy-
starcza, ale nie zawsze. Ważne, żeby zamawiający był 
świadomy wyboru i ustalił jasno założenia pomiarowe, 
które od początku do końca muszą być jednolite dla ca-
łego budynku. Niewiele osób mówi o wadach skaningu. 
Mam wrażenie, że próbuje się wyprzeć zastosowanie 
tachimetrów na rzecz skanerów. Czemu? Bo pomiar 
skanerem jest łatwiejszy, nie wymaga wiedzy z zakre-
su geodezji, bo opracowanie jest bardziej dochodowe,  
a praca na modelu 3D czy wirtualne spacery są mod-
ne. Skutków zleceń opartych wyłącznie na skaningu nie 
jest jednak często świadomy zamawiający.

Echo sygnału

Wadą pomiaru skanera laserowego jest, tzw. echo sy-
gnału (odbicie sygnału), które ma miejsce w przypadku, 
gdy plamka lasera nie jest całkowicie odbita od mie-
rzonego celu. Ma to znaczenie w przypadku pomiaru 
zewnętrznego otoczenia, w którym znajduje się drze-
wostan. Na dokładność pomiaru laserem ma również 
wpływ odległość pomiaru – im dalej tym większe ry-
zyko echa sygnału. Przełączanie się w tym przypadku 
na inne stanowiska pomiarowe, wydłuża czas pomiaru.  
Z kolei skanowanie ze zbyt dużej ilości stanowisk wpro-
wadza liniowy przyrost danych, a to zwiększa nakłady 
czasowe i finansowe na ich przetwarzanie. Z drugiej 
strony zbytnie ograniczanie ilości stanowisk może wy-
generować jeszcze poważniejsze błędy (skany połączo-
ne z małą dokładnością). Wszystko zależy od sytuacji 
w danym terenie, więc do założeń wyjściowych należy 
podchodzić indywidualnie.

Autorski algorytm kontroli skanera

Tachimetry, ręczne lasery, skanery, drony, fotograme-
tria z bliska - technik pomiarowych jest wiele. Każda 
ma swoje wady i zalety, i stosuje się je w zależności 
od charakteru obiektów, pomieszczeń czy pojedyn-
czych elementów mierzonego obiektu. Często metody 
te miesza się. W GEODETIC, kilka lat temu wypraco-
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waliśmy know how oparte na algorytmie kontroli po-
miaru w czasie rzeczywistym na mierzonym obiekcie. 
Opracowaliśmy również własne zasady pomiaru, po-
przez kodowanie mierzonych punktów. Technologia 
pomiaru obiektowego i kodowania pomiaru tachime-
trem daje nam dodatkowe możliwości kontroli po-
miaru skanerem i zwiększa pewność opracowania. 
Przede wszystkim, już w trakcie pomiaru pozwala na 
weryfikację dokładności i wychwytuje błędy, np.: znie-
kształcenia czy niedomknięcia pomieszczeń. Pomiar 
według tego standardu wykonywany jest w terenie 
za pomocą precyzyjnych urządzeń pomiarowych: ta-
chimetry bezlustrowe, aparaty do fotogrametrii z bli-
ska, skanery, GPS i drony. Wszystko zależy od cha-
rakteru obiektu i wymaganego zakresu opracowania.  
W niektórych miejscach nalot dronem będzie zbędny,  
a w innych bez niego się nie obędzie. Wypracowaliśmy 
również własne techniki łączenia metod pomiarowych 
w terenie, co ma wpływ na rzeczywiste odwzorowanie 
budynku.

Rzeczywiste odwzorowanie

Pomiar tachimetrem jest wykonywany na osnowę po-
miarową, zakładaną niezależnie dla każdego obszaru 
mierzonego budynku. Obszary te łączymy wspólną 
osnową przez wypracowaną przez siebie technikę, 
której nie chcę zdradzać w szczególe. Odległości (a tak 
na prawdę współrzędne, bo odległości są pochodną 
współrzędnych) mierzone z tachimetru są na bieżąco 
kontrolowane, poprzez wspomniane wcześniej algo-
rytmy naszego autorstwa i kodowanie, co przyspiesza 
opracowywanie. Ważne jest to, że w tej technologii 
tachimetrycznej czy skaningowej nie ma wklejania lub 
wektoryzacji skanów z „trudną ścianą / elewacją”. Nie 
ma też kopiowania wartości z projektów w przypadku 
miejsc niedostępnych do pomiaru. Tu nie ma miejsca 
na „naciąganie” błędnych miar podczas opracowywania 
w lokalu tylko po to, aby pomieszczenie się zamknęło 

bez konieczności ponownego wyjazdu w teren i gene-
rowania dodatkowych kosztów. Wynika to z tego, że 
technologia hybrydowa obejmująca minimum skaner  
i tachimetr eliminuje błędy ludzkie: odczytu z urządze-
nia pomiarowego i zapisu oraz błędy programów do 
łączenia skanów. Dokładność pomiaru tachimetrem 
wynosi 1-3mm (w punkcie mierzonym), niezależnie 
od tego czy ściany mają kąty proste czy są to łuki, co 
daje nam wyniki absolutnie zadowalające architektów. 
Technologia pozwala mierzyć nie tylko odległości ale 
i kąty, krzywizny w miejscach niedostępnych. Dlatego 
opracowywane powierzchnie są w pełni kartometrycz-
ne i bardzo dokładnie odzwierciedlają rzeczywistość.  
W trudnym terenie z ograniczoną wizurą lub zbyt dużą 
ilością elementów, skaning może przekłamywać war-
tości. W takich sytuacjach, przy braku nawiązania na 
osnowę potęguje to błędy dla całego piętra czy budyn-
ku.

Przekłamana szybkość pomiaru

Szybki czas pomiaru, to zapewne zaleta skaningu na 
polu takich metod jak pomiar tachimetrem czy me-
todą fotogrametrii z bliska albo dalmierzami lase-
rowymi. Ile wynosi czas uczciwego pomiaru? Przy 
technologii hybrydowej (skaner i tachimetr) dzien-
nie, jednym 2-osobowym zespołem przez 8 godzin, 
można pomierzyć i jednocześnie nanieść współrzęd-
ne danego pomieszczenia, kondygnacji i budynku do 
programu komputerowego ok. 1 000m² biurowca  
i ok. 1 500m² powierzchni galerii handlowej. Jest to 
średnia stwierdzona na podstawie pomierzonych ok. 6,5 
mln m2 powierzchni. Przegraliśmy kiedyś przetarg, bo 
jedna firma z Krakowa zadeklarowała pomiar 20 000m² 
przez jedną ekipę w ciągu 2 dni. Jest to całkowitą bzdu-
rą - nie jest to pomiar tylko „złapanie” kilku miar, uśred-
nienie ich i wpasowanie na projekt. Tego typu działa-
nie nie ma nic wspólnego z rzeczywistym pomiarem  
w terenie każdego pomieszczenia, elementu konstrukcji, 
itp. Jednak i taka praktyka na rynku się zdarza. Dlatego 
zamawiający zbierając oferty powinien jasno zaznaczyć, 
czy chce rzeczywisty pomiar każdego z pięter biurowca, 
czy chce pomiar jednego i kopię na resztę kondygnacji.  
Takie zlecenia się zdarzają w nowych biurowcach  
o powtarzalnych piętrach i nie ma w tym nic złego, jeśli 
jest to inicjatywa zamawiającego.

Niechciane chmury danych

Zaskoczeniem dla osób, które pierwszy raz zlecają 
opracowania z pomiaru skanerem jest pojemność pli-
ków. Podam kilka przykładów. Wirtualny spacer dachu 
w programie Sceen2Go na niewielkim budynku to 5GB 
danych. Klient chciał tylko wymiarować poszczególne 
elementy dachu i zdzwiony był, że zwykłym mailem 
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nie da się przesłać pliku do pracy. Inny przykład, to po-
miar skanerem elewacji jednego z wydziałów warszaw-
skiej uczelni, gdzie przekazane pliki (chmury punktów) 
miały pojemność 100GB. Kolejny przykład dotyczy 
kompleksu biurowego - trzy budynki 5-6 kondygna-
cyjne i jedna wieża z ponad 20-toma kondygnacjami.  
Modele 3D z pomiaru skanerem, tachimetrem i dronem 
i wszelkie przekroje, detale i rzuty 2D, to pojemność 
1TB danych. Przekazanie takich danych dzisiaj nie sta-
nowi większego problemu, bo są do tego często darmo-
we narzędzia. My dysponujemy nielimitowaną chmurą 
danych i możliwością transferu plików do 100TB. W ten 
sposób wymieniamy dane podczas zlecenia z Klientami. 
Jednak polityki wielu firm mówią o zakazie korzystania 
z zewnętrznych narzędzi, chmur czy aplikacji. W takich 
sytuacjach przekazywanie plików często sprowadza 
się do oddania opracowania na dyskach zewnętrznych 
lub wgrywania danych bezpośrednio na serwer Klien-
ta. Wielu klientom przysparza to problemów technicz-
nych i wymaga ingerencji informatyków. Problem jest 
też w pamięciach komputerów, które mają przetwarzać 
te dane po stronie Klienta. Oczywiście, są firmy, które 
to doskonale wiedzą, bo na co dzień przetwarzają mo-
dele 3D. Jednak są inwestorzy mający kilka budynków, 
którzy chcą dopiero zacząć korzystać z technologii 3D  
i zderzają się z koniecznością zakupu droższego sprzę-
tu i oprogramowania dla kilku osób. Takie koszty idą  
w dziesiątki tysięcy złotych.

Cyfrowe zanieczyszczenie

Wchodząc w kolejne technologie chcemy, żeby ułatwia-
ły nam pracę, a nierzadko wymagają kolejnych techno-
logii do ich obsługi. Cyfrowe zanieczyszczenie staje się 
poważnym problemem w emisji CO2, a obsługa chmur 
punktów i modeli BIM przyłoży do tego znacząco rękę. 
Powinni mieć to na uwadze inwestorzy, którzy chcą 
być postrzegani, jako ekologiczna firma. Czytając ten 
artykuł w papierowej gazecie jesteś bardziej eko, niż 
byś czytał go on-line. Zaskakujące? Według Gardian, 
roczna emisja CO2 przez dane elektroniczne to 300 mln 
ton. To tyle ile zużywa rocznie cała Rosja! W artykule 
„Rynek Proptech wart 20 bln” Renata Hartle z Colliers 
pisze „do 2025 r. wyprodukujemy na całym świecie 
175 zetabajtów danych”. Dzisiaj rezygnuje się za wszel-
ką cenę z papierowych wydruków na rzecz opracowań 
elektronicznych, chcąc chronić drzewa. A one wkrótce 
nie nadążą przetwarzać CO2. Zrezygnujmy z opraco-
wań papierowych, jeśli nie są potrzebne. Często zespo-
ły pracują tylko na danych elektronicznych i nie ma po-
trzeby druku dokumentacji. Jeśli chcemy wchodzić „na 
siłę” w modele 3D, spacery wirtualne i chmury punk-
tów, to zastanówmy się czy są rzeczywiście potrzebne. 
Nie generujmy danych elektronicznych tylko dlatego, że 
coś jest modne. Pomyślmy o przyszłych pokoleniach.

MONOPOLIS TO UNIKATOWY KOMPLEKS BIUROWO-USŁUGOWY 
ZLOKALIZOWANY W SAMYM SERCU POLSKI, W ŁODZI. 

TO NIEPOWTARZALNY PROJEKT KTÓRY, ŁĄCZY W SOBIE FUNKCJĘ BIUROWĄ, 
USŁUGOWĄ ORAZ KULTURALNĄ WRAZ Z SZEROKĄ OFERTĄ GASTRONOMICZNĄ.

Monopolis, to jeden z najbardziej zaawansowanych 
technologicznie projektów rewitalizacyjnych we 
współczesnej historii miasta. Łącznie wielofunk-
cyjny kompleks zaoferuje ponad 24 000 metrów 
kwadratowych nowoczesnej przestrzeni biurowej. 
Równocześnie, na kolejnych 5400 metrów kwa-
dratowych kompleks będzie pełnił szereg funkcji 
miastotwórczych, oferując bogaty wachlarz usług 
i zapraszając mieszkańców na rozmaite wydarze-
nia kulturalne. 

NOWOCZESNE 
BIURA

Monopolis to miejsce przepełnione rozmaitymi smakami 
i kuchniami z różnych stron świata. Stworzono tu prze-
strzeń dla wyjątkowych konceptów gastronomicznych, 
które cieszą się popularnością nie tylko wśród łodzian. 
Gastropasaż ma kojarzyć się z przyjemnym spędzaniem 
czasu w gronie znajomych, rodziny i przyjaciół. Będzie 
temu sprzyjać szeroki wybór restauracji,w których, każdy 
odnajdzie swą ulubioną destynację kulinarną.

QLINARNIE

Monopolis poza funkcją biurową pełni również tę 
kulturalną. Dlatego też na terenie tego obiektu znaj-
duje się niepowtarzalny teatr, który powstał we wnę-
trzach dawnego Monopolu Wódczanego, nazywany 
Sceną Monopolis. Ta wyjątkowa przestrzeń stała się 
miejscem dla wydarzeń kulturalnych, biznesowych, 
muzycznych, modowych i wielu innych. Miejsce 
wyposażone jest w sprzęt najwyższej jakości, 
umożliwiający organizacje zróżnicowanych wyda-
rzeń. Mobilne trybuny pozwalają nam na stworze-
nie przestrzeni do spektakli teatralnych, ale rów-
nież pokazów mody, czy bankietów. Gospodarzem 
i operatorem obiektu jest ArtKombinat, który odpo-
wiada także za wynajem przestrzeni i organizację 
eventów, konferencji i koncertów. W Scenie 
Monopolis niepowtarzalny teatr tworzy aktor 
Kamil Maćkowiak.

QLTURALNIE

monopolis.pl               Facebook: @Monopolis.Virako             Instagram: monopolis.lodz
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Zielone  
magazyny 7R
Innowacyjna eko linia produktowa 
a trendy rynku 

Ekotrendy w magazynach

MH: Coraz intensywniej w Polsce mówi się o ekorozwiązaniach bę-
dących odpowiedzią na niekorzystne zmiany klimatyczne. Czy to 
główny powód idei zielonych magazynów 7R Green?  

TL: Trend ekologicznego budownictwa jest coraz silniejszy na naszym 
rynku i rośnie wraz z branżową świadomością w tym obszarze. Mo-
nitorujemy sposoby ograniczania kosztów użytkowania magazynów 
i odpowiadamy na potrzeby naszych klientów i najemców, którzy 
poszukują energooszczędnych rozwiązań. Projektujemy i realizujemy 
inwestycje zgodnie z BREEAM-systemem ekologicznej certyfikacji 
obiektów przemysłowych. Idąc jednak o krok dalej, jako pierwszy 
deweloper magazynowy w Polsce, stworzyliśmy innowacyjną linię 
produktową 7R Green. Uważamy, że zielone praktyki powinny stać 
się standardem na rynku nieruchomości magazynowych. To ważny 
krok na drodze niwelowania niekorzystnych zmian w środowisku na-
turalnym. 

Dotkliwe skutki ocieplenia klimatu oraz porozumienie paryskie z 2015 roku, wytyczające 
pierwszy wiążący ogólnoświatowy plan działania dla złagodzenia zmian klimatycznych, 
sprawiły, że również branża logistyczna coraz częściej stawia na zrównoważone 
budownictwo. Inwestorzy mocno skupiają się na ekotrendach w nowym budownictwie. 
7R, jako pierwszy deweloper magazynowy w Polsce, tworzy innowacyjną linię produktową 
7R Green. Skąd pomysł na zielone magazyny? Jakie technologie obejmą tę ekolinię?  Jak 
zachowania konsumentów i rozwój e-commerce wymusza organizację dostaw typu „Same 
Day Delivery” i organizowanie magazynów „ostatniej mili”? Z Tomaszem Lubowieckim, 
prezesem zarządu 7R, rozmawia Monika Hołub – redaktor Naczelna Rocznika INVESTOR 
REE.

Tomasz 
Lubowiecki 
 
President of the  
Board w 7R

Monika 
Hołub 
 
Editor in Chief of The 
INVESTOR REE,  
Geodetic CEO

Fot. 7R BTS BWI Balice
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Koncept 7R Green  

MH: O jakie rozwiązania chodzi?
TL: Koncept 7R Green stawia przede wszystkim na 
znaczną energooszczędność dostarczanych magazynów 
poprzez zastosowanie szeregu nowoczesnych rozwią-
zań. W magazynach, które powstaną w ramach tej no-
wej linii produktowej stosujemy panele fotowoltaiczne, 
które pokryją część zapotrzebowania na energię elek-
tryczną naszych najemców. Zapewniamy także gniazda 
do ładowania samochodów elektrycznych. Ważnym 
krokiem są rozpoczęte testy systemu BMS, który moni-
toruje efektywność urządzeń i ułatwia zarządzanie bu-
dynkiem. Świetnie sprawdziły się jak dotąd rozwiązania 
LED, które w połączeniu ze zwiększeniem doświetlenia 
światłem dziennym stref przydokowych wpływają na 
zmniejszenie kosztów zużycia mediów u naszych na-
jemców. Zamierzamy wprowadzić też czujki ruchu oraz 
oświetlenie dynamiczne w systemie DALI, które dosto-
suje się do zmiennych warunków otoczenia. Nadal bę-
dziemy stawiać nacisk na jakość rozwiązań, a budowane 
przez nas obiekty będą posiadały wyższe współczynniki 
izolacyjności cieplnej, niż inne obiekty podobnej klasy.  

Formuła BTS
 
MH: Kiedy zobaczymy inwestycje z linii 7R Green? 
TL: Budowa pierwszego magazynu według standardu 
7R Green właśnie trwa. Zostanie oddany do użytku we 
wrześniu 2020 roku. Obiekt powstaje w formule BTS 
(Build-to-Suit) dla operatora logistycznego No Limit 
w ramach kompleksu 7R Park Sosnowiec. Budynek po-
kryje instalacja fotowoltaiczna, co wymaga wzmocnie-
nia konstrukcji dachu pod jej montaż. W ramach realiza-
cji przygotowujemy także infrastrukturę pod stanowiska 
do ładowania samochodów elektrycznych oraz myjnię 
wewnętrzną. Elewację pokrywać będzie roślinność 
podkreślająca walory ekologiczne obiektu. Całość stwo-
rzy optymalne warunki do prowadzenia zrównoważo-
nych działań logistycznych naszego klienta.

Ekoprojekty 

MH: Czy istnieją inne ekoprojekty, które nie funkcjonu-
ją oficjalnie pod szyldem 7R Green?
TL: Oczywiście. Zanim nadaliśmy tej koncepcji nazwę, 
budowaliśmy już wcześniej przyjazne dla środowiska 
magazyny. Na przykład, w podkrakowskich Balicach 
dobiegają końca prace przy projekcie typu BTS dla 
koncernu motoryzacyjnego BWI Group.  To pierwszy 
tak zaawansowany technologicznie obiekt realizowa-
ny przez 7R i jeden z nielicznych tego typu budynk-
ów komercyjnych w kraju. Budynek będzie w pełni 
samowystarczalny i wyposażony w system kogeneracji, 
dzięki któremu przy użyciu turbiny gazowej wytwarza-
na będzie energia potrzebna na potrzeby zasilania, 

ogrzewania, chłodzenia i wentylacji tej nieruchomoś-
ci. W odpowiedzi na gwałtowne zjawiska pogodowe 
spowodowane zmianami klimatycznymi, takie jak ul-
ewne deszcze czy opady gradu, wdrażamy również 
w naszych magazynach tzw. Inteligentne Dachy. Jest 
to narzędzie webowe, które kompleksowo łączy w so-
bie kluczowe funkcje do zarządzania wielkopowierzch-
niowymi dachami. Zapobiega przeciążeniom i alarmu-
je z wyprzedzeniem o ryzykach przy niesprzyjających 
warunkach pogodowych. Pierwszym beneficjentem 
tego rozwiązania wśród naszych projektów będzie 7R 
Park Gdańsk II w Kowalach. 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fot. 7R Park Sosnowiec

BIM i skaning  w magazynach

MH: Jak zamierzacie monitorować działanie tych tech-
nologii? Czy budynki w systemie 7R Green projektuje-
cie w modelu BIM? Czy przewidujecie w ramach mo-
nitoringu i modernizacji wspomaganie się skaningiem? 
Są to technologie, które dają wiele możliwości, jednak 
czasami zbyt ogólne ich zastosowanie może przyspo-
rzyć problemów i niepotrzebnych kosztów. Jakie jest ich 
zastosowanie w rynku magazynowym?
TL: Dwa lata temu wprowadziliśmy Revit, czyli aplika-
cję BIM-owską, wykorzystującą modelowanie 3D do 
generowania planów, przekrojów, elewacji, wizualizacji, 
detali i zestawień – wszystkich niezbędnych elementów 
potrzebnych do dokumentacji projektu budowalnego. 
W tej chwili projektujemy w ten sposób architekturę 
i konstrukcje oraz archiwizujemy dokumentację. To bar-
dzo przydatne narzędzie pozwalające uniknąć błędów 
i usprawniające prowadzenie zmian na etapie realizacyj-
nym. Nie obserwujemy w związku z tym negatywnych 
skutków – cała branża zmierza w tym kierunku. 

Klimat a ekonomia

MH: Każda inwestycja to zawsze nakłady finansowe na 
projekty, realizację i często nieprzewidziane w toku pro-
cesu inwestycyjnego sytuacje. Certyfikacja, spełnianie 
standardów i norm również wymaga nakładów finan-
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sowych. Jak chęć ratowania klimatu przekłada się na 
finansowe aspekty ekorozwiązań? Jakich korzyści przy 
okazji spodziewacie się po uruchomieniu 7R Green dla 
wynajmujących, najemców i stron łańcuchów dostaw?
TL: Należy pamiętać, że dostarczając obiekty magazy-
nowe jesteśmy częścią większej całości, czyli partnerem 
łańcucha dostaw oraz branży logistycznej. Nasze obiek-
ty to często punkty przeładunkowe, które obsługują 
tysiące zamówień w ciągu doby i generują duży ruch 
transportowy. Świadomość ekologiczna naszych klien-
tów w ostatnich latach bardzo wzrosła i to oni adresują 
potrzebę włączenia do swoich ekostrategii zielonych 
rozwiązań w obrębie nieruchomości, która będzie im 
służyć latami. Słuchamy uważnie i dopasowujemy bu-
dynek do oczekiwań najemców. Tak było w przypadku 
naszej współpracy z No Limit. Jednocześnie zależy nam, 
aby ekostandardy na rynku magazynowym upowszech-
niły się. Oprócz korzyści oczywistych, czyli środowi-
skowych, związanych z niwelowaniem oddziaływania 
na otoczenie naturalne oraz z optymalizacją kosztów 
eksploatacyjnych dla najemców. To z kolei wpływa na 
poziom „atrakcyjności” energooszczędnego budynku 
dla potencjalnego klienta, czyli jeszcze większe zainte-
resowanie naszymi nieruchomościami. Na ekorozwiąza-
niach skorzystają wszyscy – od dewelopera realizujące-
go inwestycję i komercjalizującego obiekt, po najemcę 
i otoczenie inwestycji – przyroda, pobliskie miasta i ich 
mieszkańcy. Polska to istotny hub logistyczny w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej. Skutki pandemii wymuszają 
w ostatnich miesiącach większą regionalizację centrów 
dystrybucji, co jest ważnym elementem adaptacji łań-
cucha dostaw do zmieniających się dynamicznie po-
trzeb rynku. Prognozujemy też, że w długoterminowej 
perspektywie umocni się trend przenoszenia części linii 
produkcyjnych z Azji z powrotem do Europy. W kon-
sekwencji wzrośnie popyt na hale przemysłowe i po-
wierzchnie magazynowe w całym kraju. Dlatego już 
teraz tak istotne jest, aby zadbać o ekostandardy przy-
szłych projektów i ich wpływ na polskie środowisko. 

Ekotransport i magazyny miejskie

MH: Zmieniają się trendy zakupowe. Sklepy zmniejszają 
powierzchnie bezpośredniej sprzedaży i ukierunkowują 
strategie na sprzedaż on-line. To zwiększa zapotrzebo-
wanie na powierzchnie magazynowe. A skoro rozma-
wiamy o klimacie to poruszę temat transportu, który 
bezpośrednio nie dotyczy dewelopera magazynowego, 
ale ma wpływ na lokalizację magazynów. Obserwujemy 
rozbudowę klastrów magazynowych, krajowych cen-
trów dystrybucyjnych czy hubów przeładunkowych, 
co związane jest z budową nowych dróg szybkiego ru-
chu czy wyczekiwanych portów. Osobiście ubolewam, 
że transport towarów nie odbywa się na większą skalę 
liniami kolejowymi, a drogowy transport towarów ma 
odzwierciedlenie w wielu negatywnych skutkach klima-

tycznych. Pandemia obnażyła również, jak mocno rynek 
europejski dał się uzależnić od rynku Dalekiego Wscho-
du. Ma się to zmienić – kraje europejskie już myślą nad 
zapewnieniem większych mocy produkcyjnych u siebie. 
Jest to szansa dla deweloperów magazynowych. Wkra-
czamy tu na rozmowę o globalnych trendach, ale czy 
deweloperzy magazynowi mają wpływ na kształtowanie 
dróg transportu towarów i tym samym na ekologiczne 
aspekty klimatyczne?
TL: Rolą dewelopera jest otwartość, elastyczność 
i współpraca z najemcą logistycznym. Grunty pod ko-
lejne parki magazynowe kupujemy w atrakcyjnych, do-
brze skomunikowanych lokalizacjach, blisko zjazdów 
na autostrady i drogi krajowe. Niekiedy decydujemy 
się w ramach inwestycji przebudować lub dobudować 
fragment drogi we współpracy z władzami lokalnymi, 
aby jak najlepiej transport generowany wokół naszych 
obiektów zrównoważyć. Warto zauważyć, że jeszcze 
przed gwałtownymi zmianami wywołanymi pandemią, 
obserwowaliśmy zmiany zwyczajów zakupowych kon-
sumentów, a zwłaszcza ewolucję sektora e-commer-
ce. To z kolei pociąga za sobą zmiany funkcjonowania 
łańcucha dostaw w branży logistycznej. Coraz większy 
nacisk kładzie się na dostawy typu „Same Day Delive-
ry”, czyli doręczanie przesyłek w dniu zamówienia. Żeby 
zrealizować taką ekspresową usługę, należy mieć odpo-
wiednią platformę logistyczną, aby towar był dostępny 
do dystrybucji jak najbliżej zamawiającego. Stąd wzrost 
popytu na magazyny „ostatniej mili”, czyli te zlokalizo-
wane blisko centrów handlowych i miejskich aglome-
racji. Jako pierwszy deweloper w kraju wprowadziliśmy 
w 2018 r. koncept magazynów miejskich zwany 7R City 
Flex Last Mile Logistics. Budujemy sieć obiektów typu 
SBU (Small Business Unit) w kluczowych lokalizacjach 
w Polsce, położonych w granicach aglomeracyjnych 
miast. Dzisiaj okazuje się, że był to strzał w dziesiątkę. 
Magazyny miejskie wymuszają także „lżejszy” i eko-
logiczny transport, czyli mniejsze pojazdy oraz coraz 
częściej flotę samochodową zasilaną elektrycznie. Jako 
deweloper możemy wspierać zarówno transport ze-
wnętrzny, jak i procesy wewnętrzne naszych klientów, 
np. instalując punkty ładowania dla floty samochodów 
elektrycznych, montując tory do jazdy półautomatycz-
nych wózków widłowych czy automatyzując pracę ma-
gazynową. Pierwszy w Polsce wysokiej klasy magazyn 
korzystający z systemu AutoStore, zaprojektowany 
zgodnie z koncepcją 7R Green, przygotowujemy w Go-
leniowie dla szwedzkiej firmy Hultafors Group, oferują-
cej szereg produktów dla zawodowych rzemieślników. 
Magazyn ten będzie wykorzystywał zaawansowaną 
technologię robotów do organizacji pracy i składowa-
nia towarów w jego obrębie. Deweloper musi myśleć 
holistycznie – o transporcie wewnątrz obiektu, który 
dostarcza, ale także o dostawach i odbiorach towaru. 
Dzięki kompleksowej ofercie, mamy możliwość pełnego 
wsparcia ekobiznesów naszych partnerów, a planujemy 
wciąż wzbogacać wachlarz gwarantowanych rozwiązań.
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Termowizja 
w nieruchomościach
Kontroluj, inwentaryzuj, modernizuj

Filip 
Ryczywolski 
 
GEODETIC Board Member, 
Measurement Technology 
Manager, Team Head 

Kiedy stosuje się termowizję?

Techniki termowizyjne w pierwszej kolejności wykorzystywane były 
na cele wojskowe. Dzisiaj są również powszechne w budownictwie 
czy przemyśle. Analizując potrzeby rynku nieruchomości zacznę od 
tego, że wykonuje się je w różnych celach w zależności od cyklu 
życia budynku. Dzięki pomiarowi możemy weryfikować parametry 
cieplne budynku, mostki termiczne, szczelność stolarki okiennej, za-
wilgocenia, ogrzewanie podłogowe, czy współczynnik przenikania 
ciepła okien, drzwi i innych materiałów budowlanych. Porównuje 
się parametry do wymagań WT2021. Badania termowizyjne stolar-
ki okiennej można wykonywać od strony wewnętrznej i zewnętrz-
nej (pomiary dronem z kamerą termowizyjną). Obraz z kamery ter-
mowizyjnej potrafi pokazać zacieki wody przy parapetach, czego 
nie dostrzeżemy gołym okiem. Takie analizy są szczególnie istotne 
w przypadku zmiany przeznaczenia budynku. Przykładem mogą 
być budynki hotelowe, które mają bardziej rygorystyczne wytyczne 
w tym zakresie niż, np. budynki biurowe. Przejście z budynku biuro-
wego na hotelowy wymaga takich sprawdzeń. Wynika to z przepi-
sów, które obowiązują w tym zakresie. Analizuje się również badania 
termowizyjne instalacji elektrycznych, energetycznych, transforma-
torów i rozdzielnic. W koncernach paliwowych i fabrykach bada się 
też m.in. temperaturę rur, pieców czy innych elementów, które mogą 
się przegrzewać. W obiektach przemysłowych takie badania są przy-
datne w planowaniu modernizacji. Ma to na celu zapewnienie cią-
głości pracy linii (łożyska, tuleje, przeguby, sprzęgła, itp.). To z kolei 
ma  zminimalizować przestoje produkcyjne poprzez profilaktyczne 
wymiany podzespołów.

Pomiary termowizyjne stosowane są w różnych sektorach gospodarki, również na rynku 
nieruchomości i w budownictwie. Z techniki do celów inwentaryzacji architektonicznych 
korzystają architekci, firmy od space planów oraz zarządcy nieruchomości komercyjnych 
i mieszkaniowych. Dzięki pomiarom termowizyjnym inwestorzy coraz częściej wykazują 
błędy montażowe generalnym wykonawcom czy firmom podwykonawczym. Termowizja 
umożliwia wykrywanie minimalnych nawet różnic temperatur. Pozwala weryfikować most-
ki termiczne, szczelność stolarki okiennej, zawilgocenia, ogrzewanie podłogowe czy współ-
czynnik przenikania ciepła okien, drzwi, instalacji technicznych i materiałów budowlanych. 
Kiedy ją wykonywać i jakiego standardu oczekiwać?
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Kontroluj, inwentaryzuj, modernizuj

Kto jest zainteresowany wynikami pomiarów termowi-
zyjnych? W branży nieruchomości i budownictwa jest 
kilka takich grup. Badania wykonujemy dla kupujących 
domy czy większe mieszkania. Pozwala to na sprawdze-
nie jakości montażu stolarki i identyfikację ukrytych wad 
wymagających naprawy. To wszystko ma przełożenie na 
późniejszy komfort użytkowania i związane z tym kosz-
ty ogrzewania i ewentualnej renowacji. Druga grupa to 
właściciele budynków lub ich zarządcy, którzy zmieniają 
sposób użytkowania obiektu. Kolejny sektor to wspól-
noty i spółdzielnie mieszkaniowe, które przeprowadza-
ją termomodernizację budynków. Wyniki pomiarów 
z badań przeprowadzonych kamerą termowizyjną mają 
zastosowanie również w pracy firm od space planów 
i architektów, którzy zlecają inwentaryzacje architekto-
niczne (inwentaryzacje budowlane), na potrzeby wpro-
wadzenia zmian, przearanżowania całych obiektów, 
poszczególnych pięter lub pojedynczych biur.  Znaczą-
ca grupa to inwestorzy, którzy kontrolują generalnych 
wykonawców z jakości wykonanych montaży m.in. sto-
larek okiennych, drzwiowych, zadaszeń, itp. Kontrolują 
również generalni wykonawcy w przypadku, gdy zlecają 
część prac poza firmę. Ma to znaczenie w przypadku 
rękojmi gwarancji na wykonane elementy w okresie po 
wybudowaniu budynku. Problem w tej ostatniej grupie 
spotęgowany jest trudnym rynkiem pracy w ostatnich 
latach. Niegasnący boom na rynku nieruchomości i brak 
rąk do pracy wymusza zatrudnianie osób bez doświad-
czenia. Coraz częściej są to osoby z Ukrainy, Rosji, Gru-
zji a nawet Kazachstanu. Nierzadko, pierwszy raz w ży-
ciu widzą projekt budowlany a często pierwszy raz kładą 
styropian na elewację, montują okna, parapety czy za-
daszenia.

Podstawy prawne termowizji

Podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Infra-
struktury w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zawiera 
ono sekcję opisującą wymagania izolacyjności cieplnej 
i wymagania związane z oszczędnością energii. Doku-
ment omawia wartości współczynnika przenikania cie-
pła okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych, 
a także dopuszczenia dla budynku produkcyjnego, ma-
gazynowego i gospodarczego. Istotny w zakresie analiz 
termowizyjnych biurowców jest też załącznik nr 2 oma-
wiający szczelność na przenikanie powietrza. Pokrótce 
mówiąc, porusza te aspekty w odniesieniu do budynku 
mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego, budynku uży-
teczności publicznej i produkcyjnego. Mówi też o prze-
puszczalności powietrza dla okien i drzwi balkonowych 
w budynkach niskich, średniowysokich i wysokich w za-
leżności od zastosowanej wentylacji (grawitacyjna, hy-

brydowa). Wskazuje również, że „zalecane jest, by po 
zakończeniu budowy budynek mieszkalny, zamieszka-
nia zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjny 
został poddany próbie szczelności przeprowadzonej 
zgodnie z Polską Normą dotyczącą określania przepusz-
czalności powietrznej budynków w celu uzyskania zale-
canej szczelności budynków.” Podstawę prawną stano-
wi również norma „PN-EN 13187-2001: Właściwości 
cieplne budynków. Jakościowa detekcja wad cieplnych 
w obudowie budynku. Metoda podczerwieni”, o której 
więcej w dalszej części artykułu. 

Warunki temperaturowe badania  

Warunki temperaturowe dla badania termowizyjnego to 
jedno, a wytyczne zamawiających to drugie. Pomiar ka-
merą termowizyjną okien budynku można wykonywać 
od środka ręczną kamerą termowizyjną lub z zewnątrz 
budynku kamerą z drona. Większość zleceń opiera 
się na pomiarach wewnątrz pomieszczeń. Wymaga to 
odpowiednich działań po stronie zarządcy budynku, 
o czym jeszcze wspomnę. Najlepsze wyniki badania 
pokaże sytuacja, w której jest duża różnica temperatur 
wewnątrz i na zewnątrz budynku. Dlatego pomiary po-
winno wykonywać się zimą. Jednak inwestorzy zlecają 
wykonywanie zmian aranżacyjnych czy konstrukcyjnych 
budynku w różnych porach roku. Warto zatem wiedzieć 
jak rozplanować prace, żeby uzyskać wiarygodne wyni-
ki. Jakie zatem parametry należy brać pod uwagę i wy-
kazać w sprawozdaniu? Powinny to być: temperatura 
i wilgotność powietrza wewnątrz budynku, temperatura 
powietrza atmosferycznego na moment pomiaru i 24 
godziny przed pomiarem, różnica temperatur, zachmu-
rzenie, wiatr, opady, emisyjność. Warunki określa norma 
„PN-EN 13187-2001: Właściwości cieplne budynków. 
Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budyn-
ku. Metoda podczerwieni”.  

Metodyka badania 

Najczęściej wykonujemy pomiary termowizyjne okien, 
więc na tym przykładzie omówię metodykę badania. Po-
miar przedstawiany jest, jako obraz wyświetlany w cza-
sie rzeczywistym na ekranie. Przykładowy opis metody-
ki badania powinien zawierać kilka istotnych informacji 
co do warunków ich wykonywania i może wyglądać na-
stępująco: „Data badania przypadała na okres zimowy, 
tj. 27.01.2020 r. Dla dokładności pomiaru i możliwości 
wyznaczenia parametrów przeprowadzono badanie ter-
mowizyjne od strony wewnętrznej za pomocą kamery 
termowizyjnej, termo-higrometru i anemometru. Ba-
danie wykonano w dniu wolnym od pracy w godzinach 
porannych. Przeprowadzono pomiary w stabilnych wa-
runkach atmosferycznych przy pełnym zachmurzeniu 
nieba. Pozwoliło to wykluczyć wpływ zimnego niebo-
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skłonu na wartość temperatury powierzchni przegród. 
Zarejestrowano termogramy okien od strony we-
wnętrznej uważając na stabilność warunków wewnętrz-
nych i otoczenia. Wymogiem w trakcie pomiaru był brak 
osób przebywających w biurze, odsłonięcie rolet na 12 
godzin przed planowanym pomiarem oraz wyłączenie 
systemu grzewczego na 2 godziny przed rozpoczęciem 
prac. Przeprowadzono analizę temperaturową dla po-
wierzchni okien niezakłóconych przez promieniowanie 
obiektów otoczenia”. Metodyka badania termowizji 
okien powinna opisywać wzór wyznaczenia parame-
trów współczynnika przenikania ciepła. Wzór uwzględ-
nia współczynnik przejmowania ciepła, temperaturę 
powietrza pomieszczenia i powietrza atmosferycznego,  
oraz temperaturę powierzchni przegrody. Należy podać 
również niedokładność modelu obliczeniowego dla wa-
runków zrealizowanego badania. 

Sprawozdanie termowizyjne 

W ramach opracowania Klient otrzymuje zdjęcia, gdzie 
na obraz rzeczywisty nakładany jest obraz termiczny. 
Ułatwia to lokalizowanie źródeł mostków termicznych 
i daje obraz rozkładu temperatur. Pomiary zawiera-
ją opinię czy dane okna należy czy nie należy wymie-
nić, aby spełnić wymagania przyszłego przeznaczenia 
obiektu, np.: hotelu. Opinia powinna zawierać liczne 
opisy. Jakie? Omówione powinny być mostki termiczne 
czyli połączenia okien ze ścianami i same ściany. Na-
leży również określić orientacyjne wartości dotyczące 
termoizolacyjności okien. W tym zakresie musi być po-
dana zadana termoizolacyjność ścian (np. z projektu). 
Kolejny element to orientacyjne wartości U dotyczące 
ram okiennych i szyb okiennych. Tu muszą być podane 
wartości techniczne zastosowanych okien (rama, ilość 
szyb). Powinny być określone również orientacyjne war-
tości U okien dachowych, ale muszą być podane zadane 
(np. w projekcie) wartości termoizolacji dachu. Przed-
stawienie wyników podawane jest poprzez przypo-

rządkowanie poszczególnym wartościom temperatury 
odpowiednich kolorów. Taki obraz umożliwia określenie 
rozkładu temperatur na powierzchni badanego obiektu 
w sposób szybki i dokładny.

Zalecenia po badaniu

Sprawozdanie z badania termowizyjnego powinno za-
wierać konkluzje końcowe, czyli zalecenia dla właścicie-
la czy zarządcy analizowanego budynku. Przedstawię 
przykład zaleceń z analizy termowizyjnej okien war-
szawskiego biurowca: „Żadne z analizowanych okien 
nie spełnia obowiązujących wymagań izolacyjności 
cieplnej Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie w zakresie maksymalnej 
wartości współczynnika przenikania ciepła U(max). Do-
tyczy to wymagań do 30-12-2020 r. oraz tych obowią-
zujących od 31-12-2020r. W trakcie badania widoczne 
były liczne zjawiska infiltracji powietrza zewnętrznego 
pomiędzy ramami okien a ścianami (usterki montażu 
okien), przy połączeniach przegród oraz przez uszczelki 
okien. Większość usterek związanych z brakiem szczel-
ności powietrznej budynku nie wymaga wysokich na-
kładów finansowych. Opinia termowizyjna nie stanowi 
samodzielnej podstawy do dokonania końcowych wyli-
czeń parametrów. Analiza w dalszych krokach powinna 
być poparta dodatkowymi obliczeniami, specjalistyczny-
mi badaniami i oceną charakterystyki budynku, a także 
informacją o zastosowanych materiałach. Dla poprawy 
efektywności energetycznej użytkowanego budynku 
zaleca się przeprowadzenie testu szczelności budynku 
w zakresie wyznaczenia parametrów oraz termowizyj-
nej detekcji nieszczelności powietrznych. Określony za-
kres pozwoli na skontrolowanie parametrów budynku, 
które wpływają na komfort cieplny użytkowników i zu-
życie energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji.”

Zalecenia przy zmianie funkcji budynku

W jednym z badanych obiektów, który miał zmienić spo-
sób użytkowania budynku z biurowego na hotelowy do-
datkowe zalecenia dotyczące stolarki okiennej  wygląda-
ły następująco „Montaż okien spełniających wymagania 
WT, odpowiednio: U<1,1 W/m²*K (przepisy obowiązu-
jące do 30-12-2020 r.) i U<0,9 W/m²*K (przepisy obo-
wiązujące od 31-12-2020 r.). Należy zwrócić szczególną 
uwagę na karty techniczne: klasę szczelności okna i war-
tość zmierzonej przepuszczalności powietrznej stolarki. 
Zaleca się przeprowadzenie testu szczelności powietrz-
nej metodą Blower Door. Jest to narzędzie kontroli ja-
kości stolarki i jej montażu, które należy przeprowadzić 
bezpośrednio po montażu okien.” Szczegóły na www.
services.geodetic.co.
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Top Woman   
in Real Estate 2020
Nagrody rozdane

Komentarze Laureatek Konkursu

Tegoroczny konkurs to już trzecia edycja wydarzenia, które z roku na rok przyciąga 
więcej uczestniczek. Prestiż tytułu pomaga paniom realizować kolejne wyzwania  
i buduje pewność siebie. W tym roku statuetki wręczono w 18 kategoriach, z czego 
dwie trafiły do firm. Colliers International otrzymał tytuł Pro-women Company, 
natomiast kancelaria Greenberg Traurig Poland otrzymała tytuł Best Team dla ze-
społu nieruchomości zarządzanego prze Jolantę Nowakowską-Zimoch.

„Zespoły powinny być takie, żeby zarówno kobiety jak i mężczyźni czuli się w nich 
dobrze i chcieli  wspólnie pracować. Kobiety potrafią wnikliwiej słuchać drugiej 
strony i mają mniejszy problem z przyznaniem, że nie miały racji. Promowanie kon-
kretnych kobiet jest potrzebne ze względu na ciągle istniejące trudności, wynika-
jące z ograniczenia w nas samych, z wychowania, tradycji” – komentuje Jolanta 
Nowakowska-Zimoch z Greenberg Traurig.

Na szczególną uwagę zasługują wyróżnienia dla osobowości roku 2019. Panie Ka-
tarzyna Zawodna-Bijoch (wybór rady programowej) oraz Sandra Wróblewska (wy-
bór internautów) zostały uznane za najbardziej wpływowe, rozpoznawalne, szano-
wane i kreatywne kobiety świata nieruchomości minionego roku.

„Wspieranie i promowanie kobiet w biznesie jest częścią dbania o różnorod-
ność. Różnorodne zespoły radzą sobie lepiej w złożonej rzeczywistości bizneso-
wej, więc różnorodność się po prostu opłaca. Jednak tak długo, jak kobiety będą 
w mniejszości, będą potrzebowały wsparcia i mentorów na swej ścieżce kariery. 

„Jest takie specjalne miejsce w piekle przeznaczone dla kobiet, które nie wspierają innych 
kobiet” – to jedna z sentencji przytoczonych przez laureatkę podczas gali Top Woman in 
Real Estate (cytat za Madeleine Albright, byłą sekretarz stanu USA).

W ciągu kilku lat wyróżnienia Top Woman in Real Estate stała się marką dla niezależnych 
kobiet branży nieruchomości, które nie boją się wyzwań i potrafią wspierać się nawzajem. 
Podczas uroczystej Gali, która miała miejsce w dn. 26-27 września, tytuł Personality of the 
Year otrzymała Katarzyna Zawodna-Bijoch, Skanska, a w głosowaniu internautów na Top 
Woman in Real Estate zwyciężyła Sandra Wróblewska, Kajima Poland. W obecnym, burz-
liwym czasie zarządzanie firmami wymaga niezwykłej elastyczności. Szybka adaptacja do 
zmian, wielowątkowość i inteligencja emocjonalna, to cechy typowe dla kobiet. Dlatego 
ich aktywność w zarządach, zespołach i globalnych projektach jest dziś niezwykle cenna. 

Krystyna
Swojak 
Organizatorka i pomysło-
dawczyni inicjatywy Top 
Woman in Real Estate
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Cieszę się, że w Polsce powstało do tego forum. Wspie-
ram Top Woman in Real Estate całym sercem.” – mówi 
Katarzyna Zawodna, prezes Skanska Commercial Deve-
lopment Europe.

Ciekawostką były też nowe kategorie: Banking & Finan-
ce oraz Tax & Accounting Services, których laureatkami 
zostały w kolejności: Anna Tomaszewska i Justyna Bauta-
-Szostak. Dodanie nowych wyróżnień dla branży finan-
sowej pokazuje, jak duży jest udział kobiet o umysłach 
ścisłych w globalnych projektach branży nieruchomości. 
Łączy je talent, asertywność i szeroka wiedza, którą chcą 
i potrafią na co dzień dzielić się ze swymi zespołami.

„Myślę, że droga na szczyt, w przypadku zarówno ko-
biet, jak i mężczyzn, jest dokładnie taka sama. Wymaga 
wiele zaangażowania, pracy, ciągłego samodoskona-
lenia się, ambicji, jasnych celów, ale przede wszystkim 
– odpowiednich ludzi wokół. Chcę, żeby mój zespół 
wiedział, że to wyróżnienie jest dla nas, bo nie byłabym  
w miejscu, w którym jestem dzisiaj, gdyby nie ludzie,  
z którymi na co dzień mam wielką przyjemność praco-
wać.” – mówi Barbara Topolska, country manager CPI 
Property Group Poland, zwyciężczyni kategorii Top Ma-
nagement.

Laureatki Konkursu 2020

Architecture & design - Ewa P. Porębska
Banking & finance - Anna Tomaszewska
Legal advisory services - Anna Tomowicz
Residential sales - Łucja Rosiak
Tax & accounting services - Justyna Bauta-Szostak
Best Team - Greenberg Traurig Poland
Pro-women Company - Colliers International
Personality of the Year - Katarzyna Zawodna-Bijoch
Top Woman in Real Estate - online voting - Sandra 
Wróblewska
Asset & Property Managemant - Agnieszka Krzekotow-
ska MRICS

Business development - Sandra Wróblewska
Commercial sales - Hanna Milczarek
Green building & sustainability - Monika Melaniuk-Ko-
pańska
HR & employer branding - Magdalena Rapacka - Wojdat
Innovation & technology - Anna Szmeja
Marketing & PR - Katarzyna Dorocińska
Project management - Anna Malarczyk-Arcidiacono
Top management - Barbara Topolska

O Konkursie

Nieruchomości to jedna z najszybciej rozwijających się̨ 
dziś branży w Polsce. Jest w niej coraz więcej kobiet, 
szczególnie na stanowiskach kierowniczych. Wchodzą̨ 
do sektora historycznie zdominowanego przez męż-
czyzn, bo oferują̨ kompetencje odpowiadające dzisiej-
szym wymaganiom rynku – są elastyczne, ambitne, 
decyzyjne, a przy tym zyskują̨ przewagę̨ dzięki więk-
szej chęci dzielenia się̨ wiedzą i wzajemnej pomocy.  
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W   Konkurs Top Women in Real Estate aktywnie an-
gażują się liderzy rynku nieruchomości i przedstawiciel 
kluczowych organizacji branżowych, takich jak: Ladies 
First, WIREP czy OSWBZ. Udział w Konkursie można 
było zgłaszać osobiście, z ramienia firmy lub organiza-
cji branżowej. Wyboru w poszczególnych kategoriach 
dokonywało Jury. Ustanowiono też jedną kategorię,  
w której decyzja należy do Rady Programowej oraz jed-
ną, w której głosować mogli internauci. W skład 37-oso-
bowego Jury wchodzili przedstawiciele zarządów naj-
większych firm branży nieruchomości, zarówno polskich 
jak i zagranicznych, a przewodniczyła mu Agata Demuth  
z kancelarii Schoenherr, która czuwała nad prawidło-
wym przebiegiem głosowania. Projekt Top Woman in 
Real Estate wspierany jest przez firmy, które na co dzień  
w swoich korporacjach wcielają idee i wartości przyświe-
cające promowaniu i wsparciu w rozwoju kobiet w biz-
nesie. Dzięki nim projekt może się rozwijać i zajmować 
się coraz nowymi obszarami Real Estate. Po raz trzeci 
Partnerem strategicznym wydarzenia był Hillwood Pol-
ska, a partnerami kategorii m.in. Capital Park, Ceetrus, 
Panattoni oraz Vistra.
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Rozwój rynku nieruchomości przez ostatnie lata wspomagany był głównie kredytem.  
Już przed wybuchem pandemii można było dostrzec większą selektywność banków w fi-
nansowaniu nowych inwestycji, a pandemia oraz spowolnienie gospodarcze tylko to spotę-
gowały. Aktualnie największe trudności z pozyskaniem finansowania mają nieruchomości 
hotelowe i handlowe, ale obserwowana jest również większa ostrożność w finansowaniu 
biurowców. Banki nadal pozostają otwarte na finansowanie inwestycji magazynowych 
oraz mieszkaniowych, ale i tutaj możliwe do uzyskania parametry finansowania są bardziej 
konserwatywne niż przed pandemią. Eksperci CBRE wskazują, że dla inwestorów może 
być to impuls do szukania alternatywnych sposobów finansowania, których dostępność  
w Polsce jest nadal ograniczona.

Trudniej 
o kredyt
Banki ostrożniejsze w finansowaniu 
nieruchomości komercyjnych

Adam 
Łuciuk 
 
Szef działu finansowania 
inwestycji CBRE

Selektywne podejście banków

Banki w ostatnich miesiącach selektywnie podchodzą do finansowania nieruchomo-
ści komercyjnych. Największym zainteresowaniem cieszą się inwestycje magazynowe, 
mieszkaniowe i najlepsze nieruchomości biurowe. Nieliczne banki nadal pozostają ak-
tywne w finansowaniu parków handlowych, natomiast uzyskanie finansowania na hotele 
jest praktycznie niemożliwe. Banki zaostrzyły również kryteria udzielania finansowania 
i aktualnie oferują niższe parametry LTV i LTC (od 5% do 10%) jednocześnie oczeku-
jąc wyższych poziomów przednajmu oraz przedsprzedaży w odniesieniu do projektów 
mieszkaniowych. Obserwujemy również zwiększenie marż kredytowych o 0,3-0,6% 
oraz wydłużenie czasu procesowania wniosków.

Banki w Polsce pod presją  

Sektor bankowy w Polsce przez lata był główną podporą rozwoju polskiej gospodarki, 
w tym sektora nieruchomości komercyjnych, który dynamicznie rozwijał się na prze-
strzeni ostatnich lat. Było to możliwe dzięki silnej pozycji kapitałowej i rentowności, 
które zostały wzmocnione po ostatnim kryzysie finansowym w 2008 roku. Sytuacja 
zaczęła się zmieniać w ostatnich latach przede wszystkim w związku ze zwiększony-
mi obciążeniami podatkowymi i regulacyjnymi, postępującą polaryzacją sektora oraz 
niepewnością związaną z kredytami frankowymi. Nakładając na to obniżenie stóp pro-
centowych w ostatnich miesiącach oraz zwiększenie rezerw kredytowych w związku  
z kryzysem wywołanym pandemią, rentowność i stabilność sektora bankowego została 
osłabiona. To oczywiście ma wpływ na akcję kredytową i wysokość marż. Przekładając 
to na sektor nieruchomości komercyjnych, którego poszczególne sektory ucierpiały po 
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wybuchu pandemii, spodziewane jest zaostrzenie para-
metrów finansowania, szczególnie na etapie deweloper-
skim, z jednoczesnym zwiększeniem marż kredytowych  
i opłat związanych z udzieleniem finansowania. Decy-
denci będą znacznie większą wagę przywiązywali do po-
ziomów przednajmu, a także wiarygodności przyszłych 
najemców, już na etapie analizy projektu. Sytuacja bę-
dzie stabilizowana przez banki zagraniczne (głównie nie-
mieckie i austriackie), które są aktywne na polskim rynku 
jednak skupiają swoją działalność głównie na finansowa-
niu nieruchomości w okresie inwestycyjnym.

Sektor hotelarski

Przed wybuchem pandemii tylko niektóre banki fi-
nansowały nieruchomości hotelowe i zazwyczaj na 
bardziej konserwatywnych warunkach niż inne sek-
tory nieruchomości komercyjnych. Wybuch pandemii 
był szczególnie dotkliwy dla tego sektora, a czasowe 
zamknięcie hoteli, ograniczenia w podróżowaniu oraz 
zamknięte granice mocno nadszarpnęły wyniki finan-
sowe obiektów. Ponadto, utrzymująca się niepewność 
związana ze spodziewaną drugą falą epidemii będzie 
jeszcze przez długi czas rezonować w wynikach opera-
cyjnych sektora. To bezpośrednio wpłynie na zdolność 
do terminowego regulowania zobowiązań i tym samym 
należy się spodziewać otwarcia szeregu postępowań 
restrukturyzacyjnych oraz zwiększenia rezerw kredy-
towych w tym sektorze. Na chwilę obecną trudno 
przewidywać, kiedy instytucje finansowe powrócą do 
finansowania hoteli. Na pewno będzie to musiało być 
podparte odwróceniem trendu i udokumentowaną 
poprawą wyników operacyjnych, oraz ich stabilizacją  
w dłuższym okresie. Oczywiście mogą zdarzyć się wy-
jątki dla najlepszych projektów i najsilniejszych finan-
sowo inwestorów. 

Nieruchomości handlowe

Nieznacznie lepiej sytuacja wygląda w sektorze han-
dlowym, który już od dłuższego czasu nie cieszył się 
popularnością wśród instytucji finansowych. Miało to 
związek głównie z rozwojem e-commerce, nasyceniem 
rynku oraz znaczącą ekspozycją banków w tym sektorze. 
W najtrudniejszej sytuacji są galerie handlowe, z szero-
ką ofertą handlową, które zostały najbardziej dotknię-
te ograniczeniami w handlu wprowadzonymi podczas 
pandemii. To przełożyło się na działalność operacyjną 
(spadek obrotów i ”footfall”) w ostatnich miesiącach, 
która dla instytucji finansowych jest głównym wyznacz-
nikiem przyznania kredytu. Niepewność w zakresie po-
ziomu czynszów, terminowości ich regulowania oraz 
płynności na rynku inwestycyjnym ma z kolei przełoże-
nie na wartości tych nieruchomości. Dopóki te ryzyka 
nie zostaną rozwiązane, należy spodziewać się bardzo 
ograniczonego zainteresowania banków finansowaniem 

galerii handlowych. Szczególnie istotna dla banków jest 
gotowość inwestorów do zwiększania nakładów kapi-
tałowych i repozycjonowania obiektów, co nierzadko 
będzie łączyło się również z koniecznością dokonania 
częściowych przedpłat kredytów w celu zmniejszenia 
wskaźnika LTV (lub jego utrzymania w związku ze spad-
kiem wartości) i tym samym poprawy zdolności do ob-
sługi zadłużenia. Polaryzacja na rynku może szczególnie 
dotknąć lokalne, średniej wielkości galerie handlowe, 
których właścicielami są inwestorzy o ograniczonej sile 
finansowej i pozycji rynkowej. 

Należy spodziewać się, że w ramach procesów restruk-
turyzacyjnych instytucje finansowe będą oczekiwały 
znaczącego zmniejszenia poziomu zadłużenia, co może 
przełożyć się na wymuszoną sprzedaż i poszukiwan-
ie nowego inwestora. Nie należy również wykluczać,  
że najsłabsze obiekty będą zmieniały funkcję i będą 
kompletnie przebudowywane.

Banki natomiast nadal są otwarte na finansowanie 
parków handlowych oraz obiektów typu convenience. 
Ograniczenia handlu dotknęły te obiekty w najmniej-
szym stopniu, co przełożyło się na szybki powrót do 
wyników komercyjnych sprzed pandemii. Banki szcze-
gólnie zainteresowane są mniejszymi obiektami z wio-
dącym udziałem operatora spożywczego i pozostałą 
ofertą handlową ograniczoną do podstawowych po-
trzeb zakupowych mieszkańców w najbliższej okolicy. 
Dodatkową zachętą dla banków jest finansowanie port-
felowe, co dodatkowo wzmacnia strukturę, wprowa-
dzając efekt dywersyfikacji ryzyka kilkoma lokalizacjami. 
Niemniej również w tego typu finansowaniach należy 
spodziewać się raczej konserwatywnych warunków  
z poziomem LTC/LTV nieprzekraczającym 60%.

Rynek biurowy

Zauważalny jest również zmniejszony apetyt na finan-
sowanie biurowców wynikający głównie z niepewności 
w zakresie popytu na powierzchnię biurową. Główny-
mi czynnikami ryzyka pozostają zarówno spowolnienie 
gospodarcze, jak i zmiana modelu pracy, wraz ze wzro-
stem znaczenia pracy zdalnej. Oczywiście nadal naj-
większe znaczenie mają takie aspekty jak lokalizacja, 
poziom wynajmu i historia współpracy z bankiem, ale 
szczególna uwaga skupia się teraz na analizie najem-
ców i branż, w których funkcjonują. Inwestorzy muszą  
się również liczyć z bardziej konserwatywnymi warun-
kami finansowania biur – poziom LTV oraz LTC spadł do 
ok. 60%. Dodatkowo, w związku z niepewnością doty-
czącą popytu na powierzchnie biurowe, banki wymagają 
wyższego poziomu przednajmu na projekty deweloper-
skie, oczekując zabezpieczenia umowami najmu ponad 
50% dostępnej powierzchni w momencie uruchomienia  
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finansowania. Jest to duży problem dla deweloperów, 
bo taki poziom przednajmu osiągano zazwyczaj na eta-
pie uzyskania pozwolenia na użytkowanie, a nie w trak-
cie wstępnej fazy budowy. 

Inwestycje magazynowe

Zdecydowanie największe zainteresowanie banków  
wzbudzają projekty magazynowe. W budowie jest aktu-
alnie 2,1 mln mkw. powierzchni i tutaj o kredyt jest zde-
cydowanie łatwiej. Jeszcze przed wybuchem epidemii  
koronawirusa magazyny były najchętniej finansowa-
nym sektorem nieruchomości komercyjnych, teraz ten  
sentyment się jedynie wzmocnił. Oczywiście banki 
zwracają uwagę na najemców tych obiektów i preferują 
obiekty tupu multilet, ale również duże obiekty e-com-
merce stosunkowo łatwo pozyskują finansowanie ban-
kowe. Ten trend powinien być kontynuowany w najbliż-
szych miesiącach. Nieruchomości magazynowe w dużej 
mierze skorzystały na pandemii i skutkach „zamrożenia” 
gospodarki, co dostrzegają również banki. 

Inwestycje mieszkaniowe

W projektach mieszkaniowych nadal bronią się naj-
lepsze lokalizacje i deweloperzy o ugruntowanej po-
zycji, którzy mogą łatwiej pozyskiwać finansowanie. 
Aktualnie banki oczekują ok. 20% poziomu przed-
sprzedaży w momencie uruchomienia kredytu, a tak-
że zwiększonego wkładu własnego do poziomu 30%. 
Oczywiście najbardziej doświadczeni deweloperzy 
mogą liczyć na bardziej liberalną strukturę finanso-
wania. Ponadto, banki zaczynają być coraz bardziej 
aktywne w sektorze mieszkań na wynajem (PRS), 
jednakże przy takich inwestycjach kluczowa jest siła 
finansowa sponsora oraz doświadczenie operatora. 
Z racji dużej odporności takich nieruchomości na za-
wirowania związane z pandemią, popyt inwestorów  
w całej Europie wciąż rośnie, co skutkuje zwiększoną 
aktywnością sektora bankowego. Już w okresie przed 
pandemią pojawiały się pierwsze projekty PRS finanso-
wane przez polskie podmioty. W najbliższym czasie ich 
liczba powinna rosnąc.

Rynek obligacji

Rynek obligacji korporacyjnych nadal pozostaje po-
pularną formą finansowania wśród deweloperów 
(szczególnie mieszkaniowych). Niestety, spektakularne 
bankructwa (afera GetBack) i zwiększone restrykcje re-
gulatora doprowadziły do znacznego spadku nowych 
emisji w 2019 roku. W ostatnich miesiącach obser-
wujemy znaczny wzrost liczby nowych emisji, głównie 
wspieranych przez deweloperów. Dodatkowo, niskie 
stopy procentowe i brak realnej alternatywy inwesty-

cyjnej zachęcają inwestorów indywidualnych do zwięk-
szenia swojego zaangażowania na rynku obligacji. Wie-
le emisji prowadzonych ostatnio przez rozpoznawalne 
i doświadczone podmioty zamknęły się ze znaczną 
redukcją zapisów, a kupony odsetkowe były oparte na 
stałej stopie procentowej. Należy jednak zwrócić uwa-
gę, że finansowanie obligacyjne jest głównie dostęp-
ne w PLN i raczej jest stosowane przez deweloperów  
w celu finansowania pomostowego (na etapie przygo-
towania inwestycji) lub finansowania wkładu własnego 
w projekty, które i tak później dodatkowo są finansowa-
ne kredytami deweloperskimi udzielanymi przez banki. 
Dodatkowo, podczas analizy danego emitenta, warto 
zwrócić uwagę na korelację pomiędzy zapadalnością 
danej emisji, a przychodami z poszczególnych projek-
tów deweloperskich.

Dywersyfikacja sposobów finansowania

W Polsce rynek finansowania nieruchomości komercy-
jnych jest słabo zdywersyfikowany w porównaniu do 
krajów Europy Zachodniej. Zdecydowana większość 
kapitału dłużnego pochodzi od banków, co w obecnej 
sytuacji ograniczenia podaży kredytów, wstrzymuje re-
alizację niektórych projektów i wpływa bezpośrednio 
na płynność deweloperów.

Inwestorzy, którzy nie mogą liczyć na finansowanie 
bankowe, muszą szukać alternatyw. Na znaczeniu może 
zyskać finansowanie długiem prywatnym, które coraz 
śmielej pojawia się w Polsce. Strategie inwestowania  
w dług w obecnej sytuacji rynkowej cieszą się coraz 
większą popularnością. Co prawda tego typu finanso-
wanie jest droższe niż bankowe, ale jest ono bardziej 
elastyczne, można je szybciej uzyskać i sfinansować 
trudniejsze projekty. Jeżeli ograniczanie w dostępności 
kredytów bankowych się utrzyma w najbliższym czasie, 
finansowanie pozabankowe może się upowszechnić.  
To zapewni większą dywersyfikację na polskim rynku, 
która jest bardzo pożądana.
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Crowdinvesting    
nieruchomości komercyjnych
Inwestuj w Polsce z Social Estate 

Marcin 
Pabijanek 
 
CEO 
Social.Estate 

Aktywność inwestycyjna w Polsce

Polska należy do nielicznych krajów w Europie, w których aktywność 
inwestycyjna w segmencie nieruchomości komercyjnych rośnie. 
W 2019 r. suma wartości transakcji w tym sektorze rynku przekro-
czyła 7,7 mld euro. Nad Wisłą chętnie lokują kapitał spółki z Europy 
Zachodniej, USA, krajów azjatyckich i RPA, które liczą na stabilny 
przychód z najmu. Chcą też czerpać korzyści, jakie daje im ustawa 
o strefach ekonomicznych. Jeszcze do niedawna to właśnie inwesto-
rzy zagraniczni stanowili 98 proc. graczy na tym rynku. Dziś, dzięki 
możliwościom, jakie oferuje crowdinvesting nieruchomości komer-
cyjnych, rozwiązanie to jest również interesującą alternatywą dla 
małych i średnich inwestorów indywidualnych. Dostępne platformy 
do inwestowania w nieruchomości w Polsce pozwalają im budować 
kapitał w dłuższej perspektywie i uzyskiwać dwu-, trzykrotnie wyż-
sze stopy zwrotu rocznie niż z tradycyjnych lokat bankowych.

Na czym polega crowdfunding?

Crowdfunding nieruchomości w Polsce polega na wspólnym zakupie 
udziałów w spółce celowej, zwanej też spółką specjalnego przezna-
czenia (SPV – Special Purpose Vehicle). Celem jej działania może być 
realizacja projektu deweloperskiego, przeprowadzenie jednorazowej 
transakcji czy też przedsięwzięcie o charakterze długoterminowym. 
Inwestor, wykupując udziały w spółce, staje się współwłaścicielem 
jej majątku. Inwestowanie w nieruchomości komercyjne to: stałość 
i przewidywalność dochodów od sieciowego najemcy, stopy zwrotu 
wyższe nawet o 3 proc. niż na rynku mieszkaniowym, zabezpiecze-
nie przed rozpędzającą się inflacją, rosnąca wartość na przestrzeni 
lat (potencjał rozbudowy) i niski poziom zaangażowania w obsługę 
lokali komercyjnych.

Nieruchomości inwestycyjne to nie tylko mieszkania. Dzięki Social Estate - platformie 
inwestowania społecznościowego w nieruchomości, możesz wejść na rynek nieruchomości 
komercyjnych i czerpać zyski z długoterminowego wynajmu takich obiektów, jak np. sieć 
sklepów dyskontowych Biedronka, Żabka, Rossmann czy Hebe. Jak zacząć inwestowanie? 
Jakie stopy zwrotu pozwala wygenerować crowdinvesting nieruchomości komercyjnych 
i czy jest bezpiecznym sposobem na inwestowanie?
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Czy to bezpieczne inwestowanie?

Choć zarezerwowane dla dużych ośrodków bizneso-
wych biura nadal zajmują pierwsze miejsce pod wzglę-
dem wielkości transakcji w Polsce (3,8 mld euro), warto 
zwrócić uwagę również na obiekty handlowe (1,9 mld 
euro), coraz częściej dostępne dla indywidualnych in-
westorów. 
Zaledwie 10 tys. zł - taki kapitał początkowy, wpłacony 
za pomocą platform do inwestowania społecznościo-
wego wystarczy, by każdy mógł się stać współwłaści-
cielem nieruchomości handlowych, takich jak Żabka, 
Biedronka, Rossmann, Hebe. Gwarancją sukcesu tego 
typu inwestycji nie tylko jest wiarygodny partner - duża, 
rozpoznawalna marka, o stabilnej sytuacji finansowej. 
Inwestycji sprzyjają również umowy najmu dla tego 
typu obiektów. Zawierane są one na czas określony, co 
zapewnia bezpieczeństwo inwestycji na okres 5-15 lat 
i możliwość łatwego obliczenia stopy zwrotu. Dodatko-
we zabezpieczenie dla inwestora stanowią zapisy indek-
sacyjne, pozwalające na wzrost czynszu adekwatnego 
do wzrostu inflacji. To pozwala uniknąć spadku rentow-
ności inwestycji.

Zarabiaj na wynajmie dla Biedronki
 
Największą siecią handlową w naszym kraju jest Jero-
nimo Martins Polska, w którego portfolio znajdują się 
marki Biedronka i Hebe. Portugalski koncern ma już do 
dyspozycji ponad trzy tysiące placówek Biedronki. Tyl-
ko w czwartym kwartale 2019 roku Biedronka odno-
towała 3,3 mld euro sprzedaży. Zależnie od wielkości 
lokalu i jego lokalizacji czynsze sklepów tego popular-
nego dyskontu wahają się od 10 do 90 tys. miesięcznie. 
Przeciętny prognozowany zysk z inwestycji to 6 proc. 
w skali roku, wypłacany w postaci dywidendy kwartal-
nej lub półrocznej na wskazany i zweryfikowany numer 
konta bankowego inwestora. Od zysku należy zapłacić 
należny podatek w wysokości 19 proc. (tzw. podatek 
Belki), a inwestycja powinna zostać ujęta w rozliczeniu 
podatkowym w formularzu PIT-36.

Sposób sprawdzony na Zachodzie

Choć stosunkowo nowy w Polsce, crowdinvesting na  
świecie zyskał już wielu zwolenników. Pierwsza platfor-
ma inwestowania społecznościowego w nieruchomo-
ści powstała w Stanach Zjednoczonych w 2012 r. Dziś 
działa ich w tym kraju ponad 70. Uczestnicy zbiórek 
gromadzą pieniądze, aby kupić lub zbudować nierucho-
mości. Następnie dzielą się zyskami z najmu powierzch-
ni, proporcjonalnie do wniesionego wkładu. Platformy 
crowdinvestingu nieruchomości powstają także na Bli-
skim Wschodzie, w Chinach i, oczywiście w Europie. 
Najpopularniejszy europejski serwis crowdfundingu 

nieruchomości Housers, działający głównie w Hiszpa-
nii, aktualnie skupia ponad 115 tys. inwestorów. Celuje 
w ekskluzywne nieruchomości mieszkalne w dużych, 
dynamicznie rozwijających się miastach, m.in. w Barce-
lonie. Oferuje także inwestycje w komercyjne projekty, 
np. sklepy, hotele. Średnia stopa zwrotu wynosi ok. 5 
proc. i zależy od typu inwestycji. Minimalny wkład wy-
nosi 50 euro. Z kolei platforma Property Partner z Wiel-
kiej Brytanii celuje w całe budynki mieszkalne w me-
tropoliach, m.in. Manchesterze i Londynie. Całkowity 
zwrot z inwestycji wynosi 7,3 proc.: obejmuje przycho-
dy inwestorów z najmu netto (dywidendy) w wysoko-
ści 4 proc. i 3,2 proc. oraz wzrost wartości kapitału (na 
podstawie niezależnych wycen RICS). Inwestorzy mają 
także możliwość odsprzedania lub odkupienia udziałów 
w nieruchomości. 

  Na podobnych zasadach działają estońskie platformy 
Crowdestate i Estate Guru. Ta pierwsza skupia ponad 
29 tys. inwestorów, z drugiej korzysta ponad 20 tys. 
osób. Crowdestate chwali się zwrotem na poziomie 9 
proc., a próg wejścia w inwestycję wynosi 100 euro. Es-
tate Guru zwraca uwagę m.in. historycznym zwrotem 
na poziomie 12,5 proc. oraz dywidendami wypłacany-
mi inwestorom co miesiąc. 

Jak działa platforma Social Estate?

Liderem zarabiania na zbiorowych inwestycjach w nie-
ruchomości w Polsce jest firma Social Estate, umożli-
wiająca klientom indywidualnym inwestowanie w nie-
ruchomości komercyjne, takie jak Biedronka. Social 
Estate to pierwsza w Polsce platforma RECF (Real Esta-
te Crowdfunding), która łączy indywidualnych inwesto-
rów (próg wejścia już od 10 tys. zł) z wybranymi firmami 
deweloperskimi, posiadającymi nieruchomość komer-
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cyjną do sprzedaży. Do realizacji inwestycji zawiązy-
wana jest spółka celowa, w której 100 proc. udziałów 
odpowiada wartości nieruchomości. Inwestor staje się 
udziałowcem spółki, wpisanym do Krajowego Rejestru 
Sądowego. Jego zyski (7-9 proc.) będą proporcjonalne 
do ulokowanego kapitału. Odwiedzając internetową 
platformę crowdfundingu nieruchomości Social Estate, 
potencjalny inwestor otrzymuje dostęp do informacji 
niezbędnych do podjęcia świadomej decyzji bizneso-
wej. Poznaje minimalną wysokość wkładu finansowe-
go, wycenę jednostek, termin zamknięcia inwestycji, 
prognozowane zwroty. Po założeniu niezbędnego do 
zrealizowania transakcji konta, użytkownik platformy 
wskazuje wielkość kwoty, jaką chce zainwestować, po 
czym akceptuje przedwstępną umowę i dokonuje bez-
piecznej płatności DotPay. Wpłacone pieniądze trafiają 
bezpośrednio na konto spółki celowej, będącej wła-
ścicielem danej nieruchomości. Po dokonaniu wpłaty 
podpisywana jest elektroniczna umowa przedwstępna. 
To innowacyjne rozwiązanie pozwala na inwestowanie 
w nieruchomości komercyjne bez nadmiaru formalno-
ści,  w dowolnym czasie i miejscu, przez  24 godziny 
na dobę. Jedynym wymogiem jest dostęp do interne-
tu. Aby sfinalizować przystąpienie do spółki, inwestor 
podpisuje u notariusza pełnomocnictwo do czynności 
przystąpienia do spółki i odsyła je na wskazany adres.  

Stopy zwrotu z inwestycji

Jak wynika z danych historycznych, stopy zwrotu z nie-
ruchomości komercyjnych wielokrotnie przewyższają 
zysk z wynajmu mieszkania. W dodatku inwestycje te 
są całkowicie pasywne, czyli inwestor nie musi samo-
dzielnie remontować lokalu ani szukać najemców. Jed-

nocześnie regularnie (raz na kwartał) jest informowany 
o wszystkich działaniach w spółce i na nieruchomości: 
kosztach napraw, zakupów, finansowania zewnętrzne-
go, podpisanych umowach zarządzania nieruchomością, 
umowach zleceniach oraz fakturach dla firmy zewnętrz-
nej wykonującej jakiekolwiek prace na rzecz spółki.

Inwestycje z Social Estate

O bezpieczeństwie inwestycji w nieruchomości komer-
cyjne  na platformie do inwestowania w nieruchomo-
ści Social.Estate decyduje kilka czynników. Pierwszym 
z nich jest przemyślany wybór projektów – selekcja 
w oparciu o jakość i stabilność inwestycji. Social Estate 
stawia na sieci handlowe w branży spożywczej, o sta-
bilnej sytuacji finansowej, w doskonałych lokalizacjach 
(duże miasta o niskiej stopie bezrobocia, m.in. Warsza-
wa). Polacy konsumują coraz więcej, rynek dóbr konsu-
menckich rośnie, inwestycje w sieci handlowe w branży 
spożywczej gwarantują stabilność najmu, np. umowa 
z Jeronimo Martins S.A. jest podpisywana na czas okre-
ślony od 10 do 15 lat. W dodatku, umowa z siecią han-
dlową zapewnia regularne i łatwe do obliczenia zyski. 
Drugi aspekt to doświadczenie w inwestowaniu w nie-
ruchomości komercyjne. Platforma crowdfundingu So-
cial Estate powstała z ramienia spółki Petram House, 
która od lat pomaga inwestorom lokować środki w nie-
ruchomości komercyjne. Trzeci aspekt to dostępność 
i wolność finansowa inwestorów. Samodzielne inwesto-
wanie w nieruchomości handlowe wymaga dużych na-
kładów finansowych. Minimalny wkład własny wynosi  
2 mln zł, resztę można pożyczyć z banku. Inwestor bie-
rze też na siebie całe ryzyko związane z danym projek-
tem. Dzięki współinwestowaniu grupy małych inwesto-
rów (crowdinvesting) w ramach Social.Estate, niezbędny 
kapitał jest sumą cząstkowych wpłat. Co ważne, brak 
konieczności zaciągania kredytów oznacza większe zy-
ski. Dodatkowo, ryzyko towarzyszące każdej inwestycji, 
rozkłada się proporcjonalnie do wielkości zakupionych 
w spółce udziałów. 

Dla początkujących i doświadczonych

Wszystkie te elementy sprawiają, że Social.Estate to 
rozwiązanie zarówno dla początkujących inwestorów 
bez znajomości know how, jak i doświadczonych graczy, 
którzy są otwarci na możliwości dywersyfikacji posia-
danego kapitału. Dzięki możliwości wyjścia z inwestycji 
przed jej zakończeniem, unikają oni zamrażania środków 
na dłużej. Wystarczy tylko, że poprzez wewnętrzny sys-
tem na platformie inwestowania społecznościowego 
zgłoszą chęć sprzedaży swoich udziałów innemu in-
westorowi. Inwestuj w nieruchomości, nie ruszając się 
z domu! Zarabiaj nawet 8% rocznie. Lepiej niż na loka-
cie! Szczegóły na www.social.estate.
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COVID-19   
a budownictwo
Wpływ pandemii na sektor budowlano-
nieruchomościowy

Sektor budowlano-nieruchomościowy w Polsce

Polski sektor budowlano-nieruchomościowy zareagował na pandemię nad-
zwyczaj łagodnie notując w połowie marca spadek w granicach 21-26%.  
Co więcej, indeksy wskazują na pozytywną tendencję w postaci wysokiego tem-
pa odrabiania strat. Szczególnie dynamiczne wzrosty, bo aż o 19% w stosunku 
do początku roku, obserwujemy w sektorze budowlanym. Firmy nieruchomo-
ściowe odrabiają straty nieco wolniej, ale systematycznie. W czerwcu straty  
w porównaniu do wyceny z początku roku ustabilizowały się na poziomie 
9-14%. Pozytywne nastroje wobec firm budowlanych można tłumaczyć 
przede wszystkim wieloletnią perspektywą realizowanych projektów - wy-
jaśnia Szymon Balcerzak, Szef Zespołu Doradztwa Transakcyjnego i Analiz  
w Kochański & Partners.

Wpływ COVID-19 na rynek mieszkań

Powstaje jednak pytanie, jak firmy budowlano-nieruchomościowe zare-
agują na obserwowany obecnie dramatyczny spadek udzielanych kredy-
tów hipotecznych. Restrykcje w polityce kredytowej banków oraz nie-

Polskie firmy budowlano-nieruchomościowe zaskakująco dobrze radzą sobie w obliczu 
pandemii koronawirusa, szczególnie w porównaniu do rynków zagranicznych. Po niewiel-
kich początkowych stratach sektor odnotowuje systematyczne wzrosty. Na lokalnym rynku 
mieszkaniowym pojawia się coraz więcej ofert najmu, a ceny nieruchomości powoli wraca-
ją do poziomu sprzed wybuchu pandemii.  Pojawia się jednak pytanie, jak rynek zareaguje 
na drastyczny spadek liczby udzielanych kredytów hipotecznych?

Szymon  
Balcerzak 
Szef Zespołu Doradztwa 
Transakcyjnego i Analiz  
w Kochański & Partners 

Adrian 
Grzegorzewski 
Analityk w Kochański & 
Partners

Paweł 
Cholewiński
 
Partner, Szef Praktyki Nie-
ruchomości w Kochański & 
Partners
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chęć kredytobiorców do zaciągania zobowiązań 
finansowych mogą wpłynąć na poziom cen mieszkań  
w kolejnych miesiącach, a w efekcie na wyniki finanso-
we przedsiębiorstw. Utrzymujący się kryzys w sektorze 
bankowym pozwala jednak przypuszczać, że banki zde-
cydują się niebawem na uelastycznienie swojego podej-
ścia. Interesujący jest przyszły efekt zderzenia wielolet-
niego trendu wzrostowego na rynku cen nieruchomości 
z gwałtownym spadkiem liczby udzielanych kredytów 
hipotecznych, który obserwujemy od kwietnia. W dłu-
giej perspektywie rynek będzie się kształtował między 
innymi w oparciu o politykę kredytową banków. Utrzy-
manie przez nie silnych restrykcji może przyczynić się 
do pogorszenia wyników finansowych firm budowlano-
-nieruchomościowych wywołanych spadkiem popytu 
na nieruchomości – zauważa Adrian Grzegorzewski, 
analityk z kancelarii Kochański & Partners.

Kontekst międzynarodowy

Sytuacja polskiego sektora budowlano-nieruchomo-
ściowego przedstawia się stosunkowo dobrze, szcze-
gólnie w porównaniu do rynków zagranicznych. Wpływ 
COVID-19 szczególnie silnie odczuł rynek amerykański, 
na którym w marcu obserwowaliśmy spadki rzędu 36-
39% w porównaniu z początkiem roku. Niepokojąco 
prezentuje się również dosyć wolne tempo odrabiania 
strat. Wycena sektora budowlanego na koniec czerwca 
prezentowała straty rzędu 11,5% w stosunku do po-
czątku roku. Sektor nieruchomościowy z kolei odno-
tował straty rzędu 15,4%. Mimo to nastroje na rynku 
amerykańskim pozwalają optymistycznie patrzeć na 
przyszłość branży. Na lokalnym rynku mieszkaniowym 
pojawia się coraz więcej ofert najmu, a ceny nierucho-
mości powoli wracają do poziomu sprzed wybuchu 
pandemii. Analitycy przewidują również stopniowy 
rozwój amerykańskiego sektora budowlanego do 2024 
roku. W ostatnim okresie obserwujemy też powolną 
poprawę kondycji rynku budowlano-nieruchomościo-
wego w Niemczech. Pod koniec czerwca 2020 r. indeks 
firm budowlanych był o 26% niższy niż na początku 
roku, natomiast indeks nieruchomości odnotował stra-
tę wynoszącą niecałe 3%. Wpłynęło to na umocnienie 
pozycji sektora, a w efekcie również wzrost cen nie-
ruchomości. Tendencje na światowych rynkach nieru-
chomościowo-budowlanych wróżą więc powolny po-
wrót do normalności. Problemy wynikające z Covid-19 
najmocniej odczuły firmy budowlano-nieruchomościo-
we w gospodarkach nastawionych na eksport. Był to 
skutek zamknięcia granic przez większość państw świa-
ta. Długotrwały charakter umów zawieranych w tym 
sektorze pozwala jednak przypuszczać, że po zniesie-
niu restrykcji funkcjonowanie przedsiębiorstw wróci 
do normy a realizacja rozpoczętych projektów zostanie 
jedynie nieznacznie odsunięta w czasie - tłumaczy Pa-
weł Cholewiński, Partner, Szef Praktyki Nieruchomości 
w kancelarii Kochański & Partners.



I Geodetic I INVESTOR Real Estate Expert | redakcja@investorrealestateexpert.co | +48 785 041 079 INr 4/2020

166

Kredyt   
deweloperski
Od pomysłu do rozliczenia transakcji

Cel kredytu deweloperskiego

Głównym celem kredytu deweloperskiego jest oczywiście sfinansowanie inwe-
stycji deweloperskiej od pierwszego etapu. Służy on również finansowaniu prac 
budowlanych umożliwiających dokończenie budowy. W wielu przypadkach banki 
umożliwiają również refinansowanie poniesionych kosztów, co oznacza, że mamy 
możliwość skredytowania części środków, które zostały już wydane z majątku 
spółki do momentu zawnioskowania o kredyt. Pozostałe dodatkowe cele kredytu 
deweloperskiego to m.in. finansowanie kosztów udzielenia kredytu, związanych 
z podatkiem VAT, tzw. kosztów miękkich (np. prowadzenie biura, marketing, ob-
sługa prawna), a także kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem Miesz-
kaniowego Rachunku Powierniczego. Finansowanie takich kosztów dodatkowych 
jest możliwe przy zachowaniu odpowiedniego wskaźnika LTC (loan to cost), czyli 
stosunku wysokości kredytu do łącznego kosztu inwestycji. Dlatego też ważne 
jest, aby odpowiednio ustalić wysokość wkładu własnego.

Kredyt deweloperski jest formą finansowania inwestycji mieszkaniowej, która cieszy się 
obecnie bardzo dużym zainteresowaniem. Deweloperów często nurtują pytania związane 
z przygotowaniem formalnym do takiego przedsięwzięcia. Nie są pewni, jakie kroki i kiedy 
należy podjąć, aby pomyślnie sfinalizować projekt. W firmie CREDITS zajmuję się współpra-
cą z deweloperami w zakresie przeprowadzenia i finansowania inwestycji deweloperskich 
oraz doradztwa przy formalnym i prawnym przygotowaniu projektu.  W niniejszym artykule, 
przybliżę temat kredytu deweloperskiego oraz tego, na czym należy się skupić począwszy 
od pomysłu i pierwszych założeń a na zamknięciu i rozliczeniu transakcji skończywszy.

Anita 
Gruca 
 
Ekspert kredytowy  
w CREDITS
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Co na wkład własny?

Pierwsza istotna kwestia, która wymaga szczególnej 
uwagi to działka, na której chcemy realizować inwe-
stycję. W sytuacji, kiedy jej wartość jest wystarczająca 
i nabywamy ją za gotówkę, może ona stanowić wkład 
własny. Żeby spełnić ten warunek, wartość działki musi 
stanowić minimum 25-30% wartości całej inwestycji. 
Wkładem własnym poza działką mogą być również 
udokumentowane koszty związane z inwestycją, po-
niesione do momentu złożenia wniosku kredytowego. 
Przykładem może być koszt projektu, przygotowania 
działki czy prace budowlane opłacone gotówką. Ist-
nieje możliwość zakupu takiej działki przez udziałowca  
i późniejsze wniesienie jej aportem do spółki realizującej 
inwestycję, lub dokonanie zakupu bezpośrednio przez 
spółkę deweloperską. Należy również pamiętać o poza-
finansowych walorach działki, takich jak sama lokalizacja 
czy potencjał rozwoju. Od takich elementów również 
będzie zależała możliwość przyznania kredytu. Przykła-
dowo, realizując inwestycję o charakterze mieszkalnym, 
bank zwróci uwagę na bliskość terenów zielonych, szkół 
i przedszkoli czy lokali usługowych. Dlatego bardzo 
ważne jest, abyśmy już na tym etapie sprecyzowali gru-
pę docelową przyszłych nabywców.

Forma prawna działalności

Z teoretycznego punktu widzenia, o kredyt dewe-
loperski może ubiegać się zarówno istniejąca już 
działalność gospodarcza/spółka, jak i podmiot utwo-
rzony na potrzeby realizacji konkretnej inwestycji. 
Jednak praktyka pokazuje, że nie utworzenie spół-
ki celowej niesie za sobą szereg utrudnień. Jednym  
z nich jest odpowiedzialność, gdzie w przypadku dzia-
łalności gospodarczej właściciel odpowiada całym 
swoim majątkiem. Wnioskując o kredyt deweloper-
ski, działalność gospodarcza będzie przez większość 
banków traktowana, jako podmiot ze zwiększonym 
ryzykiem. Żeby uzyskać wnioskowaną kwotę kredy-
tu, należy taką działalność poddać weryfikacji finan-
sowej za okres przynajmniej dwóch lat wstecz, przy 
czym wyniki finansowe muszą wykazać wystarczającą 
zdolność kredytową na wnioskowaną kwotę. Prze-
prowadzenie takiej analizy również wydłuża czas 
oczekiwania na przyznanie kredytu. Rozpoczynając 
współpracę z inwestorami, po wnikliwej analizie za-
łożeń przedsięwzięcia, jako firma CREDITS aktywnie 
uczestniczymy w przygotowaniu spółki celowej. Jest 
to rekomendowana forma w sytuacji, kiedy rozmawia-
my o finansowaniu inwestycji deweloperskich. Znacz-
nie upraszcza i przyspiesza uzyskanie finansowania,  
a także zwiększa bezpieczeństwo całej transakcji.  
Nie stwarza również problemów natury księgowej 
przy jej rozliczeniu i zamknięciu. 

 Kredyt dla spółki celowej

Spółka celowa, jak sama nazwa wskazuje, zostaje stwo-
rzona w konkretnym celu - w tym przypadku na potrze-
by realizacji inwestycji deweloperskiej, a więc z założe-
nia podmiot nie posiada historii finansowej. Głównym 
“argumentem”, który ma przekonać bank do tego, że 
nasz projekt zakończymy sukcesem, i jest on na tyle 
atrakcyjny, żeby mógł otrzymać pozytywną decyzję 
kredytową - jest szczegółowy opis projektu oraz wła-
ściwie przygotowany biznesplan. Powinien on zawierać 
m.in. przepływy pieniężne, prognozy sprzedaży czy 
ocenę rentowności projektu, plan marketingowy, itp. 
Samodzielnie przygotowujemy dokumentację dla klien-
tów, kierując się standardami i wytycznymi wybranych 
banków, z którymi będziemy rozmawiać na temat finan-
sowania. Wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu 
inwestycji deweloperskich pokazuje, że nie ma możli-
wości wskazania “uniwersalnego szablonu” biznesplanu 
czy opisu inwestycji, który mógłby zostać wykorzysta-
ny na potrzeby każdego banku. Zwracamy szczególną 
uwagę na ścisłą współpracę z inwestorem już od etapu 
planowania inwestycji. Umożliwia to właściwe przygo-
towanie się do procesu kredytowego i uniknięcie ewen-
tualnych uzupełnień po złożeniu wniosków do banku, 
co z kolei mogłoby wydłużyć cały proces.

Wnioskowanie o kredyt deweloperski

Posiadając działkę, projekt budowlany i analizę przepły-
wów pieniężnych możemy wystąpić do banku o wstęp-
ną opinię projektu, gdzie otrzymujemy informację na 
temat tego, czy dany bank będzie zainteresowany pod-
jęciem dalszych rozmów na temat finansowania oma-
wianego projektu. Na tym etapie nie jest wymagane 
prawomocne pozwolenie na budowę. Wystarczające 
będzie potwierdzenie złożenia wniosku o pozwolenie na 
budowę. W późniejszych etapach procesu bank popro-
si o pozwolenie na budowę już z klauzulą prawomocno-
ści. Dzięki temu, posiadając wstępną pozytywną ocenę, 
możemy równolegle kontynuować proces ubiegania się 
o kredyt oraz oczekiwać na wydanie prawomocnego 
pozwolenia na budowę. Pozwoli nam to znacznie za-
oszczędzić na czasie. Po uzyskaniu wstępnej pozytyw-
nej opinii możemy kontynuować proces ubiegania się 
o finansowanie. Współpracując z analitykiem należy 
zadbać o stosowne wyjaśnienia, na bieżąco dostarczać 
niezbędne dokumenty oraz negocjować warunki ceno-
we w imieniu klienta. Obecnie średni czas oczekiwania 
na wydanie decyzji kredytowej to 6-8 tygodni w za-
leżności od banku. Po tym okresie wraz z decyzją kre-
dytową otrzymujemy warunki, jakie należy spełnić, aby 
kredyt został wypłacony. Standardowy warunek, to za-
bezpieczenie się banku na inwestycji oraz wyznaczenie 
poziomu przedsprzedaży (pre-sale). Oznacza to, że na 
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tym etapie musimy wykazać posiadanie podpisanych 
umów deweloperskich na wymaganym poziomie, któ-
ry jest ustalany indywidualnie w zależności od rodzaju  
i wielkości inwestycji oraz doświadczenia inwestora.

Doświadczenie dewelopera

Jest to bardzo istotny element mający wpływ na sam 
fakt przyznania kredytu oraz jego kosztu. Doświad-
czenie inwestora jest rozpatrywane w dwóch aspek-
tach. Pierwszy, najbardziej pożądany, to doświadcze-
nie w zrealizowanych do tej pory inwestycjach, które 
wskażemy w prospekcie informacyjnym. Drugi aspekt, 
który jest jedynie argumentem pomocniczym to do-
tychczasowa działalność na rynku budowlanym i nie-
ruchomości. Posiadanie niewielkiego doświadczenia 
lub jego brak nie wyklucza uzyskania finansowania. 
W takiej sytuacji bank może zwiększyć koszt kredy-
tu lub poprosić o dodatkowe zabezpieczenie, takie 
jak poręczenie, wpłata kaucji czy zabezpieczenie na 
innej nieruchomości. Częstym zabiegiem stosowa-
nym zwłaszcza przez początkujących inwestorów jest 
budowa z udziałem generalnego wykonawcy. Dzięki 
temu możemy wykazać jego doświadczenie w zakoń-
czonych z powodzeniem projektach.

Rachunki powiernicze

Jaką rolę pełnią rachunki powiernicze? Czy mają one 
wpływ na sprzedaż nieruchomości? To częste pyta-
nia, które słyszę od inwestorów. Możemy wyróżnić 
dwa rodzaje rachunków powierniczych: otwarty i za-
mknięty. Przy wydaniu decyzji kredytowej bank nie 
narzuca nam rodzaju rachunku powierniczego. Z re-
guły inwestorzy decydują się na rachunki powiernicze 
otwarte, ponieważ taka forma umożliwia zwalnianie 
części środków przed zakończeniem inwestycji. Dzię-
ki temu, przy odpowiednich założeniach sprzedaży 
możemy nadpłacać część kredytu, co może zmniej-

szyć jego koszt o ok. 30%. W przypadku zamkniętych 
rachunków powierniczych zwolnienie środków nastą-
pi dopiero w momencie zakończenia inwestycji. Zwol-
nienie środków z rachunku powierniczego w trakcie 
budowy, może nastąpić tylko i wyłącznie po prze-
prowadzeniu inspekcji, która potwierdzi wykonanie 
poszczególnych deklarowanych prac budowlanych, 
zgodnie z harmonogramem oraz kosztorysem. Dzięki 
temu mamy zapewnioną ścisłą kontrolę nad termina-
mi poszczególnych etapów budowy deklarowanymi 
przy składaniu wniosku do banku. Co więcej, prowa-
dzenie rachunków powierniczych ułatwia nabywcom 
nieruchomości uzyskanie kredytu hipotecznego. Po 
podpisaniu umowy rezerwacyjnej mają oni możliwość 
uzyskania decyzji kredytowej, co jest o tyle komfor-
towe, że nabywca podpisuje umowę deweloperską  
i wpłaca pełny zadatek mając zapewnione finansowa-
nie z banku. Natomiast deweloper już na tym etapie 
ma pewność, że płatność od nabywcy zostanie doko-
nana w terminie.

Inwestuj z CREDITS

W powyższym artykule chciałam przybliżyć Państwu 
kwestie związane z kredytem deweloperskim. Jako ze-
spół ekspertów firmy CREDITS z wieloletnim doświad-
czeniem świadczymy szereg usług doradczych już od 
momentu planowania inwestycji, przygotowania formy 
prawnej i zaplecza formalnego, które odgrywa decydu-
jącą rolę w przyznaniu decyzji kredytowej. Obsługu-
jemy inwestycje prowadzone w całym kraju zarówno 
przy części dotyczącej kredytu deweloperskiego, jak  
i przy wsparciu biur sprzedaży w obsłudze i uzyska-
niu finansowania przez nabywców nieruchomości. 
Wychodząc naprzeciw zapytaniom naszych klientów 
przygotowaliśmy powyższy plan działań z inwestora-
mi, aby zapewnić im pełną obsługę na każdym z eta-
pów związanych z inwestycją. Jest to szczególnie istot-
ne w czasach postpandemicznych, gdzie trudniej jest  
o kredyty. Zapraszam serdecznie do kontaktu, abyśmy 
mogli szczegółowo omówić planowane przez Państwa 
przedsięwzięcie. Zachęcam również do uczestnictwa w 
prowadzonych przeze mnie webinarach poświęconych 
tematyce kredytu deweloperskiego, gdzie na bieżąco 
odpowiadam na nurtujące Państwa pytania. Znajdą je 
Państwo na naszym profilu na Facebooku https://www.
facebook.com/grupacredits

Credits Sp. z o.o.
ul.Kalwaryjska 63/2
30-504 Kraków

biuro@credits.biz.pl
+48 533 415 211
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Samodzielność lokali  
w budynkach jednolokalowych
Kiedy nie sprzedasz nieruchomości?

Rafał 
Rychlicki  
 
Geodetic Vice-CEO, 
Court Expert, Licensed 
Land Surveyor (1,2) 

Odrębność lokali blokuje sprzedaż

Jeden z deweloperów wybudował 8 budynków mieszkalnych w za-
budowie bliźniaczej, z których 4 były jednolokalowe, a 4 dwuloka-
lowe. Łącznie pozwolenie na budowę opiewało na 12 lokali miesz-
kalnych z ogródkami i miejscami postojowymi. Decyzja o warunkach 
zabudowy określała konkretne wskaźniki inwestycji tj. powierzchnię 
biologicznie czynną i powierzchnię zabudowy. Wszystkie dokumen-
ty były spójne zaczynając od decyzji WZ, projektu budowlanego, po-
zwolenia na budowę i kończąc na pozwoleniu na użytkowanie. Gdy 
przyszło do sporządzenia ostatecznych aktów notarialnych sprze-
daż została zablokowana, a odrębnych własności lokali nie udało się 
ustanowić.     

Odmowa wydania samodzielności lokalu

Powodem braku możliwości podpisania umowy przyrzeczonej była 
odmowa wydania zaświadczeń o samodzielności lokali dla 4 loka-
li w budynkach jednolokalowych. Organ w odmowie wydania za-
świadczenia powołał się na art. 2. ust. 2. Ustawy o własności lokali, 
który mówi, że 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. Organ dodatkowo powołał się na sta-
nowisko Sądu Najwyższego w uchwale z dnia 19.11.2020 r. (III CZP 
85/10), które potwierdza, że w budynku, który obejmuje tylko jeden 
lokal, nie można ustanowić odrębnej własności lokali. Organ jednak 
nie wziął pod uwagę treści całego uzasadnienia rozstrzygnięcia, a je-
dynie tezę wyroku. 

Wielu deweloperów rozpoczyna swoją przygodę z inwestowaniem w nieruchomości od 
niedużych inwestycji. Zazwyczaj są to jednorodzinne budynki wolnostojące lub w zabudo-
wie bliźniaczej czy szeregowej. Pomimo prostej konstrukcji tego rodzaju inwestycji i sto-
sunkowo niedużych nakładów finansowych inwestor napotyka szereg problemów, których 
nie uwzględnił podczas planowania i koncepcji sprzedaży. Jednym z nich jest uzyskanie za-
świadczenia o samodzielności lokalu w budynkach jednolokalowych, które jest niezbędne 
do sporządzenia aktu notarialnego ustanawiającego odrębną własność lokalu.    
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Odrębna własność lokali

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 19.11.2020 r. (III CZP 
85/10) zauważył, że: „jeżeli na wydzielonej działce grun-
tu znajduje się tylko jeden budynek, to prawo odrębnej 
własności lokali może powstać wówczas, gdy w bu-
dynku znajdują się przynajmniej dwa lokale o cechach 
lokali samodzielnych, tylko bowiem w takim przypadku 
możliwe jest powstanie prawa, które zostanie związane 
z odrębną własnością lokali, tj. prawa współwłasności 
części wspólnych budynku i gruntu. Zgodnie z art. 3. 
ust. 3. u.w.l., udział właściciela lokalu wyodrębnionego 
w nieruchomości wspólnej musi odpowiadać stosun-
kowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzch-
nią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni 
użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do 
nich przynależnymi. Udział właściciela samodzielnych 
lokali niewyodrębnionych w nieruchomości wspólnej 
odpowiada natomiast stosunkowi powierzchni użytko-
wej tych lokali wraz z powierzchnią pomieszczeń przy-
należnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich 
lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.” 
Sąd Najwyższy rozwija swoje uzasadnienie o przypa-
dek powyżej tj. kilka budynków jednorodzinnych na 
jednej działce. „Wykorzystanie konstrukcji odrębnej 
własności lokali może być uzasadnione także, gdy na 
wydzielonym gruncie postawiony jest więcej niż jeden 
budynek, a sposób zabudowy gruntu nie pozwala na 
przeprowadzenie podziału prowadzącego do powstania 
samodzielnych nieruchomości gruntowych, na których 
znalazłyby się części składowe. Gdy nie jest możliwe 
przeprowadzenie podziału nieruchomości gruntowej 
zabudowanej więcej niż jednym budynkiem, można mó-
wić o samodzielności każdego z budynków w relacji do 
wszystkich pozostałych posadowionych na wspólnej 
nieruchomości gruntowej, a to wystarczy dla ustano-
wienia odrębnej własności lokali w poszczególnych bu-
dynkach.” Dlaczego zatem organ powołuje się na wyrok, 
który przeczy treści postanowienia o odmowie wydania 
zaświadczenia o samodzielności lokali?

Czy podział rozwiązuje problem?

Oczywiście podział geodezyjny rozwiązuje problem, ale 
w przypadku, gdy da się go wykonać. Jeżeli od samego 
początku koncepcja inwestycji jest taka, że każdy budy-
nek będzie miał odrębną działkę ewidencyjną, problem 
uzyskiwania zaświadczeń w budynkach jednolokalo-
wych znika. Trzeba to jednak zaplanować na początku 
inwestycji, przewidzieć w projekcie budowlanym oraz 
w konstrukcji umów. Każda działka przeznaczona pod 
zabudowę musi spełniać założenia MPZP lub decyzji 
o WZ. W przypadku, gdy inwestycja zbilansowana jest 
całościowo tj. współczynniki intensywności zabudowy, 
ilość miejsc parkingowych czy powierzchni biologicznie 

czynnej obliczone są dla wszystkich budynków na jed-
nej działce zdarza się, że podziału geodezyjnego zre-
alizować się nie da. Może być sytuacja, w której miejsc 
parkingowych brakuje, a powierzchni biologicznie czyn-
nej jest zbyt mało. Zawsze wymaga to sprawdzenia.    

Skutki nieprzemyślanych koncepcji

W przypadku tego rodzaju inwestycji organ wydający 
pozwolenie na budowę to ten sam, który będzie pro-
wadził postępowanie w sprawie wydania zaświadczeń 
o samodzielności lokali. Niestety jak widać w opisa-
nym przypadku w zależności od lokalizacji urzędu, we-
wnętrznych wytycznych oraz zwyczajowego podejścia 
możemy mieć problem z pozytywnym zakończeniem 
inwestycji. Jeżeli kupujący podpisze umowę na zakup 
lokalu, a okaże się, że tego lokalu wydzielić się nie da to 
powstaje problem. Najczęściej w sprawę włączony jest 
jeszcze bank kredytujący zakup, co dodatkowo kompli-
kuje sytuację. Jeżeli zaczynamy tego rodzaju inwesty-
cję należy w pierwszej kolejności uzgodnić z organem 
stanowisko w sprawie wydawania zaświadczeń o samo-
dzielności lokali. Przed rozpoczęciem inwestycji mamy 
duże pole do manewru, zmiany koncepcji lub prawidło-
wego sprecyzowania umów. Jeżeli natomiast inwestycja 
jest już zrealizowana i czeka na sprzedaż, a zaświadczeń 
o samodzielności nie ma to pozostają nam dwie opcje.  

Zmiana umów deweloperskich

Wspomniałem, że rozwiązaniem jest podział geodezyj-
ny. Wtedy zaświadczenia o samodzielności lokali nie 
będą potrzebne. Czasami podziału zrealizować się nie 
da. A jeżeli już się da, to w zależności od miejsca w Pol-
sce sprawa może potrwać od 4 do 15 m-cy, co może 
być problematyczne dla sfinalizowania procesu. Drugą 
opcją jest unieważnienie lub zmiana umów i podpisa-
nie nowej umowy obejmującej: (1) sprzedaż udziału 
we współwłasności działki w wysokości odpowiadają-
cej stosunkowi powierzchni użytkowej danego lokalu 
do sumy powierzchni użytkowej wszystkich lokali we 
wszystkich budynkach usytuowanych na działce; (2) 
umowa o podział nieruchomości współwłasnej do ko-
rzystania (quad usum), zgodnie z którą nabywca udziału 
we współwłasności działki i jego następcy prawni ko-
rzystać będą na zasadach wyłączności z konkretnego 
lokalu mieszkalnego, miejsc postojowych i ogródka; (3) 
opcjonalnie oświadczenie o ustanowieniu hipoteki na 
nabytym udziale celem zabezpieczenia kredytu. Po pod-
pisaniu umowy sądowo zniosi się współwłasność działki 
ustanawiając odrębną własność lokali bez konieczności 
uzyskiwania zaświadczeń. Po całej procedurze docho-
dzimy do miejsca, w którym na każdy lokal mamy zało-
żoną odrębną KW. Warto zadbać, żeby tej drogi uniknąć 
i zagrożenia przewidzieć na początku. 
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Zrównoważony  
rozwój 
Przyszłość budownictwa mieszkaniowego 
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Zadbać o przyszłe pokolenia

W nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym ekologia odgry-
wa coraz większą rolę. Jeszcze większe ograniczenie negatywne-
go wpływu na środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka jest 
głównym celem budownictwa ekologicznego, które jest elemen-
tem zrównoważonego rozwoju. Taki rozwój polega na zaspokajaniu 
potrzeb współczesnych społeczeństw tak, aby nie zmniejszać moż-
liwości w tym zakresie przyszłym pokoleniom. – Zrównoważony 
rozwój jest sposobem realizacji naszego celu, jakim jest tworzenie 
miejskich przestrzeni, w których żyje się lepiej teraz i w przyszło-
ści – tłumaczy Paweł Kozakiewicz, Project Manager w Bouygues 
Immobilier Polska. Kwestiami z zakresu zrównoważonego rozwo-
ju (w całej firmie, jak i w poszczególnych projektach) zajmuje się 
specjalnie powołany do tego celu zespół doświadczonych w tej 
dziedzinie managerów. – Jako społecznie odpowiedzialny dewelo-
per o międzynarodowych korzeniach, który kształtuje nowoczesne 
przestrzenie miejskie, czujemy się zobowiązani do przestrzegania 
zasad zrównoważonego rozwoju oraz do wprowadzania rozwią-
zań, wspierających różnorodność biologiczną w nowo powstałych 
budynkach oraz ich otoczeniu – podkreśla Paweł Kozakiewicz.

Rozwiązania ekologiczne zaprojektowane w nowych inwestycjach w Warszawie świadczą 
o tym, że przyszłość należy do budownictwa zrównoważonego. Jego głównymi celami są jak 
najmniejsza ingerencja w środowisko naturalne, zmniejszenie zużycia wody i energii, a także 
zapewnienie mieszkańcom dostępu do zieleni i poprawa komfortu ich życia w budynku.
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Jeszcze kilka lat temu w Polsce jedyną miarą zrównoważo-
nego budownictwa były certyfikaty. Według najnowsze-
go raportu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Eko-
logicznego (PLGBC) pt. „Certyfikacja zielonych budynków 
w liczbach. Raport 2020” na przestrzeni roku wzrost cer-
tyfikowanej powierzchni mieszkaniowej wyniósł 14%, co 
jest historycznym wynikiem. 

Historyczny wzrost certyfikacji 

Autorzy raportu wśród najciekawszych obserwacji wy-
mieniają pierwszą w Polsce inwestycję mieszkaniową, 
która została oceniona w dwóch systemach – budyn-
ki osiedla La Melodie w Warszawie uzyskały certyfi-
katy HQE™ i BREEAM®. Innym przykładem projektu 
z certyfikatem BREEAM® jest Miasteczko Orange. De-
weloper Bouygues Immobilier Polska może pochwalić 
się jeszcze kilkoma innymi wyróżnieniami. Projektom 
Accent Vert i Accent Eco, zrealizowanym w 2016 roku 
na warszawskim Bemowie, przyznano certyfikat HQE™ 
– jako pierwszym inwestycjom mieszkaniowym poza 
Francją. Z kolei projekt Camélia przy ul. Potrzebnej 
otrzymał – jako pierwszy w Polsce – międzynarodowy 
certyfikat BiodiverCity®, który wyróżnia rozwiązania 
wspierające różnorodność biologiczną. Kierując się za-
sadami zrównoważonego budownictwa dokonujemy 
wszelkich starań, aby nasze inwestycje posiadały jak 
największą liczbę proekologicznych rozwiązań. 

Pomysł na przyszłość
 
Zrównoważone budownictwo włączające do osiedli 
ekologiczne rozwiązania, to element długofalowej stra-
tegii polskiego oddziału francuskiego dewelopera, który 
czerpie doświadczenie i wiedzę od Grupy Bouygues, 
działającej w ponad 90 krajach świata.
– W ramach tej strategii budujemy mieszkania w sposób 
jak najmniej ingerujący w zastany stan przyrody. Staran-
nie projektujemy z wykorzystaniem najnowszych tech-
nologii, używamy materiałów najwyższej jakości i wpro-
wadzamy rozwiązania techniczne redukujące zużycie 
energii oraz wody – argumentuje Paweł Kozakiewicz. 
– Zrównoważone budownictwo jest wpisane w DNA 
całej naszej grupy. Na bieżąco śledzimy zagraniczne 
trendy i implementujemy w Polsce najlepsze elementy, 
aby nie tylko ulepszać inwestycje, a również rozwijać 
cały obszar zrównoważonego rozwoju w kraju. Mówiąc 
o zrównoważonym budownictwie, trzeba pamiętać 
o współpracy dewelopera z renomowanymi wykonaw-
cami, dla których dbanie o środowisko jest standardem. 
– Dla nas szczególnie istotne są dla nas kwestie zwią-
zane z właściwym zabezpieczeniem drzew i krzewów, 
ograniczeniem wycinki drzew do minimum, realizowa-

nie nasadzeń kompensacyjnych, dbanie o istniejącą 
florę i faunę, a także o właściwą gospodarkę odpadami 
– wymienia Paweł Kozakiewicz. Przy współpracy na li-
nii deweloper – wykonawca  istotne jest również prze-
strzeganie obowiązujących procedur, weryfikacja stoso-
wanego sprzętu oraz doświadczenie partnerów.

Miejska bioróżnorodność

Bardzo ważnym elementem zrównoważonego rozwoju 
jest budownictwo wspierające koncepcję miejskiej bio-
różnorodności. Opiera się to na podejściu charakteryzu-
jącym się: etapowością związaną z realizacją budynku, 
dbaniem o jego cechy organiczne i stosowaniem indy-
widualnych rozwiązań. Potwierdzający to certyfikat Bio-
diverCity® ma na celu promowanie projektowania i bu-
dowania nowego rodzaju inwestycji uwzględniających 
istotne miejsce natury w przestrzeni miejskiej. Jego 
poszczególne elementy uwzględniają: przyjęcie strate-
gicznego planu zachowania różnorodności biologicznej, 
dostosowanego do projektu; projektowanie architektu-
ry ekologicznej; optymalizację ekologiczną – wydajność 
projektu z uwzględnieniem środowiska naturalnego oraz 
podkreślanie korzyści – dla większej świadomości oraz 

lepszego samopoczucia mieszkańców. Wiodącą ideą 
zrównoważonego budownictwa jest więc jak najmniej-
sza ingerencja dewelopera w środowisko, zapewnienie 
mieszkańcom bezpośredniego kontaktu z otaczającą 
ich przyrodą oraz wprowadzanie do projektu rozwiązań 
poprawiających komfort życia mieszkańców. – Zrów-
noważona inwestycja mieszkaniowa powinna mieć za-
stosowane takie rozwiązania, jak windy z technologią 
odzysku energii, oświetlenie LED sterowane czujnikami 
czy system odzysku wody deszczowej 
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na potrzeby podlewania terenów zielonych – wymienia 
Karina Książek, Project Manager w Bouygues Immobi-
lier Polska. – Natomiast podczas trwania budowy należy 
wdrażać procedury mające na celu ochronę bioróżno-
rodności, poniesienie świadomości ekologicznej wszyst-
kich uczestników projektu oraz działania mające na celu 
ograniczenie produkcji odpadów i zużycia wody. Takie 
podejście sprawi, że również w segmencie popularnym 
zrównoważone budownictwo będzie stawało się coraz 
powszechniejszym standardem – dodaje. 

Mieszkańcy oczekują konkretów

Certyfikaty są przyznawane za wprowadzanie ekolog-
icznych rozwiązań, dlatego ich wartość jest duża. Dla 
mieszkańców najważniejsze są właśnie konkretne, re-
alne rozwiązania, z których mogą czerpać wymierne, 
zauważalne korzyści. Ekologiczne aspekty nabierają 
dla nich coraz większego znaczenia. – Dlatego wprow-
adzamy ich coraz więcej. Potrzeby i oczekiwania 
mieszkańców rosną, podobnie jak świadomość o eko-
logicznych budynkach. Reagujemy na te zmiany, pro-
ponując nowe rozwiązania, ponieważ chcemy spełniać 
oczekiwania mieszkańców i podnosić jakość ich życia 
na naszych osiedlach – mówi Karina Książek. – Poję-
cie zrównoważonego budownictwa jest coraz bardziej 
przystępne, a korzyści z niego wynikające są dostrze-
galne i pożądane – zauważa. 

Dajemy przykład

Pierwsze przykłady konkretnych elementów budow-
nictwa zrównoważonego w Polsce w wykonaniu Bo-
uygues Immobilier widoczne są w inwestycji Camélia 
zrealizowanej na warszawskich Włochach w 2018 roku. 

Camélia to wielorodzinny budynek na 161 mieszkań. 
Jeszcze przed jego budową opracowano specjalny pro-
jekt zieleni, po to aby stworzyć odpowiednie warunki do 
osiedlania się pożytecznych owadów i innych gatunków 
zwierząt. Powieszono karmniki dla ptaków. To wszyst-
ko doskonałe przykłady wspomnianych wyżej działań, 
mających na celu zachowanie bioróżnorodności. De-
weloper zorganizował nawet cykl spotkań na ten temat 
z architektami, wykonawcami i innymi osobami uczest-
niczącymi w projekcie Camélia, w celu wzmacniania 
świadomości i pogłębiania wiedzy, która później została 
wykorzystana przy jego realizacji. Dodatkowym dzia-
łaniem w obszarze bioróżnorodności było posadzenie 
rodzimych gatunków roślin, które nie wymagają specjal-
nych systemów nawadniających, dzięki czemu oszczę-
dza się wodę. Co ważne, liczba posadzonych roślin prze-
wyższyła liczbę wyciętych. Wcześniej zasięgnięto opinii 
ekologa, który przedstawił swoje wytyczne, a później 
sporządzał okresowe raporty z ich przestrzegania. – To 
właśnie efektem tych i innych działań dostosowanych 
do projektu Camélia było uzyskanie certyfikatu Biodi-
verCity®, co w naszym kraju było wydarzeniem bezpre-
cedensowym – nadmienia Karina Książek. Ekologicznym 
rozwiązaniem w projekcie Camélia było także wpro-
wadzenie oświetlenia LED. Takie oświetlenie przynosi 
wymierne korzyści dla mieszkańców. – Spada zużycie 
energii wykorzystywanej w częściach wspólnych, przez 
co zmniejszają się rachunki – podkreśla Karina Książek. 
Kolejnym szalenie istotnym elementem jest dostęp do 
zieleni. Camélia stoi nieopodal trzech parków. Budowa-
nie w pobliżu terenów rekreacyjnych jest częścią strate-
gii dewelopera. – Jeżeli jest to niemożliwe, staramy się 
zrekompensować ten brak projektując zieleń na terenie 
inwestycji – dostrzega Karina Książek. 
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Ekologiczne rozwiązania w pakiecie

Cicha i spokojna okolica z dostępem do terenów rekre-
acyjnych to również jedna z głównych zalet inwesty-
cji Essentiel planowanej w Warszawie na Tarchominie. 
Budowanie na zielonych terenach i troska o środowi-
sko zobowiązały dewelopera do położenia akcentu na 
ekologiczne rozwiązania. Ekologiczne budownictwo ko-
rzysta z OZE, stąd na dachach budynków pojawią się 
panele słoneczne, dzięki którym zmniejszą się koszty 
zużycia energii w częściach wspólnych. Bardzo przyja-
zne dla środowiska są dachy o zewnętrznej warstwie 
w kolorze białym – sposób na mniejsze nagrzewanie się 
budynków. W katalogu ekologicznych rozwiązań jest 
ponadto gromadzenie wody deszczowej. Są również 
stacje do ładowania samochodów elektrycznych oraz 
zadaszone stojaki na rowery. Poza tym wjazdy do gara-
ży podziemnych będą porośnięte roślinnością. Częścią 
zrównoważonego budownictwa jest zapewnienie jak 
największej dostępności budynków. Kompleks został  
przystosowany dla osób niepełnosprawnych, a część 
miejsc parkingowych przeznaczona będzie właśnie dla 
nich. Te elementy narzuca deweloperom polskie prawo 
budowlane. Essentiel to dwa niewysokie budynki wie-
lorodzinne z lokalami usługowymi i garażem podziem-
nym. Łącznie znajdzie się w nich 167 mieszkań, w tym 
dwupoziomowe z antresolą i dostępem do tarasów 
znajdujących się na dachach.  

Wkraczają na nową ścieżkę

Część z powyższych pomysłów będzie zastosowanych 
także w projekcie Lumea na Bemowie, którego budowa 
rozpocznie się jeszcze w tym roku, tak jak realizacja Es-
sentiel. Ściany budynku, utrzymanego w minimalistycz-
nej i modernistycznej stylistyce, pokryje roślinność. 
Lumea to także dwa budynki, w których przewidziano 
podobną liczbę mieszkań. Zaprojektowano ich 140 
w układach od 1 do 4 pokoi. Wszystkie z balkonami, 
loggiami lub ogródkami. Bardzo dużym atutem położe-
nia kompleksu są liczne miejsca aktywnego wypoczyn-
ku, takie jak: ścieżki rowerowe, korty tenisowe, paint-
ball, Park Górczewska z krytym amfiteatrem i rezerwat 
przyrody Łosiowe Błota. – Zrównoważone budownic-
two polega na dostarczaniu produktu, który jednocze-
śnie spełnia wszystkie potrzeby mieszkaniowe przy 
jednoczesnej małej ingerencji w obecny stan przyrody 
– podsumowuje Karina Książek. – Jako deweloper nale-
żący do uznanej międzynarodowej grupy mamy mocną 
świadomość odpowiedzialności społecznej, dlatego nie 
wyobrażamy sobie budowania wbrew zasadom zrów-
noważonego rozwoju – dodaje. Zdaniem przedstawi-
ciela Bouygues Immobilier Polska rozwój budownictwa 
ekologicznego w Polsce nabiera rozpędu i na dystansie 
kilku kolejnych lat odegra bardzo znaczącą rolę, wyty-
czając nowe ścieżki przed deweloperami. 

Bouygues Immobilier Polska
Bouygues Immobilier jest wiodącą firmą deweloperską o zasięgu międzynarodowym, z 64-letnim doświadczeniem w 
budownictwie. Polski oddział działa od 2001 roku, ciesząc się zaufaniem Klientów w Warszawie, Wrocławiu i Pozna-
niu. Bouygues Immobilier Polska wybudował do tej pory 50 projektów mieszkaniowych oraz oddał do użytku ponad 
6900 mieszkań, a 4 inwestycje firmy (Accent Eco, Accent Vert, Camelia oraz La Melodie) wyróżnione zostały presti-
żowym certyfikatem HQETM International, premiującym budownictwo wysokiej jakości przyjazne środowisku, zaś 
certyfikatem BREEAM® wyróżniona została inwestycja Miasteczko Orange. Projekt Camelia, jako pierwszy w Polsce, 
uzyskał BiodiverCity® – międzynarodowy certyfikat wyróżniający rozwiązania wspierające różnorodność biologiczną 
w nowopowstałych budynkach oraz ich otoczeniu. Najwyższa jakość obsługi Klienta to nasz standard. Wiemy, że 
wybór i zakup mieszkania to bardzo ważna i odpowiedzialna decyzja, dlatego podstawą naszej pracy jest myśl o po-
trzebach i satysfakcji naszych Klientów.
 
O Grupie Bouygues
Bouygues to zdywersyfikowana grupa przemysłowa, mająca swoją główną siedzibę w Paryżu. Jej działalność skupia 
się na dwóch sektorach: budownictwie – Bouygues Construction (budownictwo, prace publiczne oraz sieci elektrycz-
ne), Bouygues Immobilier (nieruchomości) i Colas (budownictwo drogowe), oraz branży telekomunikacyjnej i mediów 
– kanał telewizyjny TF1 oraz spółka Bouygues Telecom. Grupa jest częściowym udziałowcem firmy Alstom. Do naj-
większych osiągnięć Bouygues należy realizacja stadionu Stade de France w Paryżu, tunel pod kanałem La Manche 
oraz gmach Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Grupa Bouygues prowadzi działalność w ponad 80 krajach, za-
trudniając około 120 tys. pracowników. Firma jest notowana na giełdzie w Paryżu (Euronext: EN).
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Powierzchnia   
użytkowa w budynkach mieszkalnych
Obligatoryjność stosowania normy

PN-70/B-02365 czy PN-ISO 9836?

Żeby wyjaśnić aspekty związane z niekończącym się konfliktem między dewelope-
rami mieszkaniowymi a kupującymi lokale, należy przeanalizować odniesienia ak-
tów prawnych na osi czasu. W tym roku mija 50 lat od kiedy w przepisach pojawi-
ły się kwestie pomiaru powierzchni. Analiza dokumentów wyjaśni wiele w zakresie 
tego, która norma jest obowiązująca i czy w ogóle obligatoryjne jest stosowanie 
norm. Niestety dla wielu inwestorów dalej nie jest to do końca jasne. Ostatnio 
opiniowałem metryczki lokali z województwa opolskiego, gdzie deweloper chciał 
sprzedać mieszkania zgodnie z normą PN-70/B-02365. Jest to najstarsza norma 
w zestawieniu, która obowiązywała od 01.01.1971 r. (wydana 30.06.1970 r.).  
W związku z tym, mówiąc o normie 70-tce mamy rozumieć lata, w których weszła 
do stosowania i daty kiedy została ona wycofana (nie można jej stosować), co 
miało miejsce do dnia 29.04.2012 r. Od tej daty do 29.04.2012 r. obowiązującą 
normą w architekturze, „deweloperce”, sądzie wieczysto-księgowym, wydziałach 
geodezji dla obiektów mieszkaniowych, Ustawie o własności lokali, była norma 
PN-ISO 9836:1997. Wszystko uległo zmianie z dniem 19.09.2020 r. kiedy to 
weszło Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy projektu budowlanego, powołano do życia normę PN-ISO 9836:2015-12. 
Szerzej o tej zmianie w artykule „Norma PN-ISO 9836:2015-12. Obowiązkowa  
w projektach budowlanych od 19.09.2020 r.” 

Niekończący się konflikt między deweloperami mieszkaniowymi a kupującymi lokale trwa 
w najlepsze. Co jest powierzchnią użytkową w lokalach mieszkalnych? Czy musimy mierzyć 
powierzchnie lokali zgodnie z normą: PN- ISO 9836:1997 czy normą PN-ISO 9836:2015-12, 
która weszła w życie z dniem 19.09.2020 r.? Co z normą PN-70/B-02365, według której  
w dalszym ciągu niektórzy deweloperzy sprzedają mieszkania? Czy deweloper może wpro-
wadzać zmiany do definicji powierzchni użytkowej mieszkania? Czy w ogóle obligatoryjne 
jest stosowanie normy do określania powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych? Co na to 
wyroki sądów? Dlaczego lokale handlowe w budynkach mieszkalnych sprzedawane są tak, 
jak lokale mieszkalne, skoro rządzą się one innymi standardami rynkowymi? Bez kombinacji 
i nielogicznych linii obrony są sposoby na legalne zwiększanie powierzchni sprzedawanych 
lokali mieszkalnych i handlowych w budynkach mieszkaniowych. I to wszystko przy jedno-
czesnej satysfakcji kupujących lokale. 

Adrian 
Hołub
 
CRE Advisor, Investor, 
GEODETIC Board Member, 
Lecturer, Author
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Ustawy o normalizacji na przestrzeni lat

Jak się kształtowały pomiary powierzchni użytkowej 
mieszkań w okresie między 1970 r. a 29.04.2012 r.? 
Ustawa o normalizacji 03.04.1993 r. zniosła obliga-
toryjność stosowania norm w zakresie pomiarów po-
wierzchni, co weszło w życie w dniu 01.01.1994 r.  
W wyniku tej Ustawy, to Minister za sprawą rozporzą-
dzeń określał obowiązujące normy i mógł to dowolnie 
zmieniać. Można powiedzieć, że Ustawa o normalizacji 
niejako rozwaliła kwestie normalizacji i ustandaryzowa-
nia norm do liczenia powierzchni użytkowej mieszkania. 
Art. 19 Ustawy mówi „Stosowanie Polskich Norm jest 
dobrowolne”. Ustawa ta wycofała Ustawę o normalizacji 
z 27 listopada 1961 r. (art. 30). I tak też się stało kiedy 
21.06.1994 r. na podstawie rozporządzenia MGPiB (Dz. 
U. 1994 nr 84 poz. 387) „w sprawie wprowadzania obo-
wiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu 
budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej 
oraz geodezji i kartografii” do obowiązkowego stosowa-
nia wskazano normę PN-70/B-02365. Rozporządze-
nie weszło w życie 08.08.1994 r. Norma wymieniona 
jest w dziale 7 rozporządzenia. Rozporządzenie zostało 
uchylone 03.04.1999 r. Kolejnym przełomowym mo-
mentem było działanie PKN-u (Polski Komitet Normali-
zacyjny) kiedy to, w dniu 28.10.1997 r. wydał na rynek 
polski normę PN-ISO 9836:1997 (uchwała nr 33/97). 
PKN poinformował w nowej normie, że zastępuje ona 
normę PN-70/B-02365. Jednak, to nie PKN decydu-
je, która norma ma być stosowana. Robi to rząd polski 
poprzez ustawy czy rozporządzenia. W swoich założe-
niach ma ona zastosowanie w „czynnościach związa-
nych z zakupem (nieruchomości) lub w odpowiednich 
przepisach budowlanych”. W momencie, jak tylko nor-
ma PN-ISO 9836:1997 została przedstawiona przez 
PKN, od razu mieliśmy równolegle dwie normy (druga 
PN-70/B-02365) do dobrowolnego stosowania. Wy-
nikało to z dalej obowiązującej Ustawy o normalizacji  
z 3.04.1993 r. Dopiero za sprawą rozporządzenia 
MSWiA w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowa-
nia niektórych Polskich Norm z dnia 4.03.1999 r. (wejście  
w życie 03.04.1999 r.) mieliśmy obowiązek stosowania 
normy PN-ISO 9836:1997, ale w ograniczonym zakre-
sie. Jest to przedstawione na końcu rozporządzenia  
w pozycji numer 107. Niestety dotyczyło to tylko frag-
mentu normy PN-ISO 9836:1997, który odpowiadał za 
objętości (kubatury punkt 5.2.2). Obecnie kubatury nie 
są potrzebne, ani w ewidencji gruntów i budynków, ani 
w sądzie wieczysto księgowym czy wymiarze podatku 
od nieruchomości liczonym od powierzchni użytkowej 
zgodnie z Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych. 
Nawet w pozwoleniu na budowę kubatury mają coraz 
bardziej marginalne znaczenie. Kolejną „wersją” Usta-
wy o normalizacji była ta z dnia 12.09.2002 r. Weszła 
ona w życie z dniem 01.01.2003 r. i obowiązuje do 
dziś – z tym dniem poprzednia Ustawa o normalizacji  
z 3.04.1993 r. straciła moc. Z mocy tej Ustawy (art. 9.2) 

„PKN jest państwową jednostką organizacyjną”. Dalej 
stosowanie norm polskich jest dobrowolne chyba, że 
zostaną powołane w rozporządzeniu czy ustawie (roz-
dział 3 ustawy). I tak właśnie się stało z normą PN-ISO 
9836:2015-12, którą powołało do życia Rozporządze-
nie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakre-
su i formy projektu budowlanego, które weszło w życie  
w dniu 19.09.2020 r.

Która z norm PN-ISO 9836?

Najbardziej przełomowym w uporządkowaniu po-
miarów powierzchni użytkowej mieszkań jest roz-
porządzenie MTBiGM z dnia 25.04.2012 r. (weszło  
w życie 29.04.2012 r.). O wycofaniu starej normy PN-
-70/B-02365 świadczy powołanie się na nową normę 
PN-ISO 9836:1997 w § 11.2.2 Rozporządzenia Mini-
stra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
(Dz.U.2018.1935 j.t.) z dnia 25.04.2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
Z § 11. 2. 2 wynika, że: Projekt architektoniczno-bu-
dowlany obiektu budowlanego powinien zawierać (….) 
w stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
i lokali mieszkalnych - zestawienie powierzchni użytko-
wych obliczanych według Polskiej Normy, o której 
mowa w § 8 ust. 2 pkt 9 (…). Z kolei w § 8 ust. 2 pkt 
9 ww. rozporządzenia jest zapis: „w przypadku budyn-
ków – powierzchnię zabudowy, o której mowa w pkt 
4, określanej zgodnie z zasadami zawartymi w  Polskiej 
Normie dotyczącej określania i  obliczania wskaźników 
powierzchniowych i  kubaturowych wymienionej w za-
łączniku do rozporządzenia”. Powyższe jasno przytacza 
nazwę normy a dodatkowo w załączniku do rozporzą-
dzenia, o którym mowa w tym punkcie „Wykaz polskich 
norm powołanych w rozporządzeniu”, jasno wymienio-
na jest norma PN-ISO 9836:1997 Właściwości użyt-
kowe w budownictwie - Określanie i obliczanie wskaź-
ników powierzchniowych i kubaturowych. Dodatkowo 
w tabeli odnotowano, że należy ją odnosić do § 8 ust. 
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2 pkt 9 rozporządzenia. Powyższe wskazuje jasno, że 
do wszystkich inwestycji mieszkaniowych, których po-
zwolenie na budowę jest po 29.04.2012 r. powinna być 
stosowana norma PN-ISO 9836:1997 i powierzchnia 
użytkowa. 

Najnowsze Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 
11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego w załączniku „Wykaz polskich 
norm powołanych w rozporządzeniu” wskazano normę 
PN-ISO 9836 „Właściwości użytkowe w budownic-
twie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzch-
niowych i kubaturowych”. Jak widać, numer normy nie 
zawiera drugiego członu określającego datę publikacji 
normy (1997 lub 2015-12). Pod tabelą odnotowano ko-
munikat, że „stosuje się najnowszą normę opublikowaną 
w języku polskim”, a to wprost wskazuje normę PN-ISO 
9836:2015-12. Wcześniej w tymże załączniku widnia-
ła norma PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe 
w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników 
powierzchniowych i kubaturowych”. Rozporządzenie 
weszło w życie 19.09.2020 r. Co to będzie oznaczać 
dla inwestorów? Norma PN-ISO 9836:2015-12 będzie 
wykorzystywana na etapie tworzenia dokumentacji do 
pozwolenia na budowę. Jak szybko wydziały architek-
tury, urzędy geodezji wprowadzą nową normę na swo-
je „podwórko”?

Ustawa o KW i hipotece

Wróćmy do tego kluczowego zdania, że na obligatoryj-
ność stosowania normy powinny się powoływać inne 
dokumenty. Daję kolejny argument za stosowaniem 
normy PN-ISO 9836 do obliczania powierzchni lokali 
mieszkalnych ujawnianych również w KW. Stosowanie 
normy PN-ISO 9836:2015-12 stanowi konsekwen-
cję stosowania przepisów Ustawy o księgach wieczy-
stych i hipotece. § 81 Rozporządzenia Ministra Spra-
wiedliwości z dnia 15.02.2016 r. w sprawie zakładania 

i prowadzenia ksiąg wieczystych. Zapis mówi nam, że 
„Obszar nieruchomości gruntowej, powierzchnię użyt-
kową budynku, powierzchnię użytkową lokalu wraz  
z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wyraża 
się w jednostce miary określonej w rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budyn-
ków.” W skrócie, to powierzchnia użytkowa wyodręb-
nionych lokali z danych zawartych w EGIB (ewidencja 
gruntów i budynków) zostaje wpisana do KW, o ile ktoś 
taki wniosek złoży.

Ochrona praw lokatorów

Z § 63 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regio-
nalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w spra-
wie ewidencji gruntów i budynków wynika wprost, że 
„Pole powierzchni użytkowej lokalu oraz pomieszczeń 
przynależnych do lokalu ustala się zgodnie z zasada-
mi określonymi w art. 2 ust. 1 pkt 7 oraz ust. 2 Usta-
wy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego  i wyraża się w metrach kwadratowych  
z precyzją zapisu do dwóch miejsc po przecinku.” Usta-
wa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego została wydana 
21.06.2001 r. a weszła w życie 10.07.2001 r.  Arty-
kuł. 2 ust. 2 mówi: „Obmiaru powierzchni użytkowej 
lokalu dokonuje się w świetle wyprawionych ścian. 
Powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości  
w świetle równej lub większej od 2,20 m należy zali-
czać do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub 
większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%,  
o wysokości mniejszej od 1,40 m pomija się całkowicie. 
Takie same zasady redukcji ze względu na wysokość 
są również w Ustawie o podatkach i opłatach lokal-
nych. Pozostałe zasady obliczania powierzchni należy 
przyjmować zgodnie z Polską Normą odpowiednią do 
określania i obliczania wskaźników powierzchniowych 
i kubaturowych w budownictwie.” Wynika z tego,  
że do obliczania powierzchni lokali mieszkalnych należy 
stosować normę PN-ISO 9836:2015-12. Nazwa wska-
zana w Ustawie odpowiada nowej normie, o nazwie: 
PN-ISO 9836:1997 i normie PN-ISO 9836:2015-12 
(obie normy mają tę samą nazwę) „Właściwości użyt-
kowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaź-
ników powierzchniowych i kubaturowych”. W tekście 
normy PN-ISO 9836:2015-12 jest zapisane w trzech 
miejscach, że zastępuje normę PN-ISO 9836:1997. 
Tak na marginesie norma PN-70/B-02365, ma nazwę: 
„Powierzchnia budynków. Podział, określenia i zasady 
obmiaru”. Takiej nazwy normy nie spotkamy w żadnym 
obowiązującym obecnie - nazwijmy to szeroko rozu-
mianym - „prawie budowlanym”.
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Lokale wyodrębnione

Nadmienię jeszcze tylko, że do wypisu z rejestru bu-
dynków wpisuje się powierzchnię użytkową tylko tych 
lokali, które zostały wyodrębnione, czyli uzyskały za-
świadczenie o samodzielności lokali. Wystarczy uzyskać 
jeden wyodrębniony lokal, aby móc wpisać powierzch-
nię użytkową pozostałych lokali niewyodrębnionych. 
Jeżeli w budynku nie są wyodrębnione lokale, to żadna 
informacja o powierzchni użytkowej jakiegokolwiek lo-
kalu nie zostanie wpisana do tabeli na to przewidzianej 
w danych EGIB. Co to powoduje? Gdy mierzymy przy-
kładowo centrum handlowe, które stanowi jeden bu-
dynek i nie ma żadnego wyodrębnionego lokalu, to tej 
powierzchni nie możemy umieścić na wypisie z rejestru 
budynków. Po wielkich trudach udaje się nam to wpisać 
w uwagach pod tabelą dotyczącą danego budynku.

Konieczne inwentaryzacje 

W celu ustalenia rzeczywistej (nie z projektu) po-
wierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, konieczne jest 
dokonanie inwentaryzacji - pomiaru powierzchni z na-
tury. Według rozporządzenia w sprawie EGIB może to 
być zaczerpnięte zarówno z pomiarów lub z „informacji 
zawartych w projekcie budowlanym” (art. 63.1 pkt 14). 
Jedynie inwentaryzacja dokonana przez odpowiednią 
osobę, która mierzy i na podstawie pomiaru wylicza 
zgodnie z daną normą wielkość powierzchni, daje gwa-
rancję, że pomiary powierzchni zostały dokonane wła-
ściwie, zgodnie z normą. Ponadto wiemy wtedy, że wła-
ściwie zostały zakwalifikowane elementy lokalu, które 
należy lub nie należy wliczać do powierzchni użytkowej 
zgodnie z normą PN-ISO 9836:2015-12. Najczęstszym 
błędem jest brak rozróżnienia powierzchni użytko-
wej na: 1-zamknięte i przykryte ze wszystkich stron, 
2-nie zamknięte do ich pełnej wysokości ale przykryte, 
3-ograniczone elementami budowlanymi jak barierki, 
murki. Zarówno architekci jak i geodeci największy pro-
blem mają ze schodami wewnątrz lokalu/domu/miesz-
kania oraz antresolami i loggiami. Ważną kwestią jest 
też niewłaściwe tworzenie metryczek sprzedawanych 
lokali. Czasami jest to element niewiedzy, a czasem 
świadomego zmuszania geodetów do generowania me-
tryczek niezgodnych z normą. Szczerzej na ten temat  
w artykule „Dwie metryczki lokalu od dewelopera. Po-
zwy sądowe przeciw geodetom.”

Aktualizacja danych archiwalnych

Wykonanie inwentaryzacji przed sprzedaniem loka-
lu, pozwala na posłużenie się aktualnymi danymi przy 
ustalaniu jego powierzchni. Rzadko możemy prawidło-
wo ustalić powierzchnię użytkową lokali mieszkalnych 

w oparciu o dane czy pomiary archiwalne. Po pierwsze 
wynikać może to z faktu, że lokal ma wiele lat i liczne 
remonty mogły pozmieniać 1-4m² powierzchni użytko-
wej. Po 15 czy nawet 50 latach, oprócz drobnych zmian 
położenia, likwidacji czy dobudowywania ścian działo-
wych, mogły zajść duże zmiany, jak połączenia sąsied-
nich lokali, podział dużego lokalu na dwa mniejsze lub 
przyłączenie fragmentu części wspólnej do lokalu, np.: 
kawałek korytarza, suszarni, wózkarni, poddasza itp.). 
Przytoczone przykłady mówią o nawet kilkudziesięciu 
metrach kwadratowych powierzchni dodanych do lo-
kalu (np.: poddasze, wózkarnia). Takich tematów mamy 
kilkanaście w roku. Z tych względów, gdy wykonujemy 
aktualizację pomiarów starszych budynków, to należy 
wejść do każdego lokalu i zrobić kontrolne pomiary 
długości ścian, przekątnych i ogólnie posprawdzać czy 
się nic nie zmieniło. Jeśli mamy zmianę długości ścia-
ny choćby o 1cm (norma PN-ISO 9836:2015-12 mówi, 
że mierzymy z dokładnością 1cm), to należy pomierzyć 
lokal od nowa i wyliczyć aktualną jego powierzchnię. 
Należy pamiętać, że powierzchnie podajemy z dokład-
nością 0,01m². Tak duże dokładności wskazują od razu, 
że należy mierzyć wszystko od nowa technologiami 
pomiarowymi umożliwiającymi uzyskanie takiej dokład-
ności (tachimetry bezlustrowe z pomiarem na osnowę, 
lub skaning laserowy). Nie jest dopuszczalny pomiar 
ręcznymi laserami, bo nie jesteśmy w stanie uchwycić 
kątów, pod jakimi stykają się ściany, a wiem, że nawet 
w nowym budownictwie nie są to idealnie kąty proste. 
Coraz częściej, od razu mamy jakieś kliny czy kąty roz-
warte, tak aby w pełni wykorzystać możliwości zabu-
dowy działki.

Transformacja danych między normami

Czy da się przeliczyć powierzchnię między normami 
tylko na podstawie dokumentacji? Aby odpowiedzieć 
na to pytanie trzeba poznać podstawowe różnice  
w przeprowadzaniu inwentaryzacji na potrzeby stoso-
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wania starej normy PN-70/B-02365 i „aktualnej jeszcze 
chwilę” normy PN- ISO 9836:1997 oraz obowiązującej 
normy PN-ISO 9836:2015-12. Inwentaryzacja lokalu 
na potrzeby stosowania aktualnie obowiązującej normy 
PN- ISO 9836:2015-12 odbywa się w inny sposób niż 
inwentaryzacja dokonywana na potrzeby stosowania 
wycofanej od 29.04.2012 r. normy PN-70/B-02365. 
Na potrzeby zastosowania tej „starej” normy 70-tki 
pomiar w trakcie inwentaryzacji powinien odbywać się 
(zgodnie z pkt 4.2 normy): na wysokości 1,0 m ponad 
poziomem podłogi; według obrysu ścian w stanie su-
rowym, bez uwzględnienia oblicowania (oblicowania 
lub wyprawy, pomiar do ściany nie wyprawionej bez 
tynków, kafelek, czy innych okładzin); bez uwzględnie-
nia wnęk i występów (pilastrów) o powierzchni poniżej 
0,1 m². Powierzchnie oblicza się w metrach kwadra-
towych z dokładnością do 0,1 m². Według aktualnej 
normy PN-ISO 9836:2015-12 pomiar w trakcie inwen-
taryzacji powinien odbywać się: na podstawie wymia-
rów rzeczywistych (w stanie wykończonym, lub takim 
jakie mamy na dzień pomiaru; na poziomie podłogi  
z pominięciem listew przypodłogowych, progów, itp.;  
z uwzględnieniem wnęk i występów o powierzchni po-
niżej 0,1 m² (odmiennie niż w starej normie). Zaznaczę, 
że jeszcze inne zasady redukcji powierzchni użytkowej 
ze względu wysokości (skosy) niż w normie z lat 70-tych 
są wymagane na potrzeby banków. Pole powierzchni 
wyraża się z dokładnością do 0,01 m². Powyższe wska-
zuje jednoznacznie, że na podstawie inwentaryzacji 
wykonanej na potrzeby obliczenia powierzchni według 
obowiązującej normy, nie można dokonać obliczenia 
powierzchni według starej normy i odwrotnie. Głównie 
dlatego, że jak mamy pomiar do ściany wyprawionej, 
to nie znamy rzeczywistej grubości tynków i okładzin. 
Analogicznie w drugą stronę. Możemy przyjąć z nor-
my PN-70/B-02365 grubości wykładzin, tynków, ale 
rozbieżność względem rzeczywistości będzie na tyle 
duża, że nie tylko nie spełnimy wymaganej dokładności 
0,01m², ale dla mieszkania ok. 60m² możemy wygene-
rować błąd rzędu 0,5m².

Wyroki sądów

Wielu deweloperów stoi na stanowisku, że norma nie 
jest obowiązkowa do stosowania. Powołują się często 
na wyrok NSA z 2019 r. w sprawie obligatoryjności sto-
sowania normy PN-ISO 9836:1997, co wywraca nieco 
przytoczony przeze mnie tok rozumowania. Oto część 
argumentacji wyroku NSA „Odnosząc się do uzasad-
nienia skargi kasacyjnej, które odwołuje się w niniejszej 
sprawie do definicji powierzchni zabudowy zawartej  
w Polskiej Normie PN–ISO9836 dla budynków wska-
zać należy, iż Polskie Normy nie należą do systemu 
źródeł prawa powszechnie obowiązującego, co wyni-
ka wprost z art. 87 Konstytucji RP. W 45-stronicowej 
Ekspertyzie Deweloperskiej opisuję szczerzej polemi-
kę z tym wyrokiem i wszystkie zagadnienia związane 
z pomiarem lokali mieszkalnych i lokali handlowych  
w budynkach mieszkalnych. Warto wskazać, że je-
den wyrok nie zmienia powszechnych przepisów i nie 
znaczy, że tak samo wszyscy od dzisiaj mają to prak-
tykować. Urzędnik z wydziału architektury lub geode-
zji i tak dalej będzie żądał wyliczeń zgodnie z PN-ISO 
9836:1997 chyba, że już usłyszeli o normie PN-ISO 
9836:2015-12. Tym bardziej, że wyroki sądów opierają 
się również o takie „źródła”, jak rozmowy telefoniczne. 
Doświadczyłem tego eksperymentu przy innym wyro-
ku WSA w zakresie podatku od nieruchomości, kiedy 
to byłem przepytywany telefonicznie przez jednego  
z sędziów, który „zbierał wiedzę”. Jak na podstawie roz-
mów telefonicznych można wydać wyrok sądu? Inny 
przypadek wyroku sądu dotyczył ślepego kopiowania 
w wyrokach stanowiska jednego z ekspertów podatko-
wych. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, 
że autor tego stanowiska popełnił błąd w opisie, który 
dalej był kilkukrotnie powielony przez następne sądy.

Obligatoryjność i już!

Przy pomiarze całego budynku, do obliczania powierzch-
ni lokali jesteśmy zobligowaniu prawnie do stosowania 
normy PN-ISO 9836:1997 jeżeli pozwolenie na budo-
wę opiewa o tę normę. A jeżeli pozwolenie na budowę 
jest złożone po 19/09/2020, to wszelkie dokumenty  
i pomiary muszą być zgodne z PN-ISO 9836:2015-12. 
Przy pomiarze całych budynków zapomnijmy o nieak-
tualnej normie PN-70/B-02365. Tę samą powierzch-
nię użytkową musimy podać do urzędu geodezji przy 
zakładaniu kart lokali. Ustawa deweloperska (Ustawa  
o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu 
jednorodzinnego) nakazuje podać dla klienta kupującego 
właśnie powierzchnię użytkową. Nie można dowolnie 
modyfikować czy zmieniać definicji powierzchni użyt-
kowej, tak aby sztucznie zwiększyć powierzchnie miesz-
kania i zarazem metrów, za które klient kupujący ma za-
płacić ustaloną kwotę. Nie tędy droga. Rozporządzenie  
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w sprawie ewidencji gruntów też nakazuje mierzyć  
zgodnie z normą PN-ISO 9836 (najnowszą). Po-
wierzchnię użytkową, jako definicję z normy PN-
-ISO 9836:2015-12 musimy podać też do Księgi 
Wieczystej w sądzie wieczysto-księgowym. Dalej, 
musimy ją też podać do wyliczenia ułamka do roz-
liczeń wspólnotowych (pamiętamy, że mamy tu po-
wierzchnię lokali wraz z pomieszczeniami przynależ-
nymi). Wyjątkiem są sytuacje, kiedy cały budynek jest 
pomierzony w normie PN-70/B-02365, kub normie 
PN-ISO 9836:1997, a my mamy zlecenie aby zaktu-
alizować powierzchnię jednego lub kilku mieszkań. 
Wtedy musimy dokonać pomiaru i zrobić wyliczenia  
w tej samej normie, co pozostała część budynku. Jest 
to częsta sytuacja w starszych budynkach. W sytuacji 
kiedy mamy pomierzyć stary budynek, przed oblicze-
niem powierzchni lokali konieczne jest dysponowanie 
aktualną inwentaryzacją lokali, których powierzchnię 
będzie się ustalać. Wszystkie lokale i pomieszczenia 
przynależne do lokali należy pomierzyć z odpowiednią 
dokładnością. Ważne są tu właśnie te pomieszczenia 
przynależne, które potrafią spowodować duży błąd  
w liczeniu ułamka do rozliczeń wspólnotowych. Nieste-
ty klienci zapominają często poinformować, że do da-
nych lokali są jakieś pomieszczenia przynależne.

To, że jest obowiązek pomiaru lokali według jakiegoś 
standardu, to nie znaczy, że jest obowiązek sprzedaży 
według tych reguł. Stosuję inne rozwiązanie od kilku lat 
z powodzeniem u wielu deweloperów mieszkaniowych  
w Polsce. Nie mają oni do dzisiaj żadnych problemów 
z kupującymi lokale mieszkalne. Wypracowałem im 
również rynkowe zasady sprzedaży lokali handlowych. 
Zarabiają więcej na sprzedaży, niż ta grupa dewelop-
erów, która kurczowo trzyma się błędnej linii obrony,  
że norma jest źle przetłumaczona, albo że ścianka 
działowa jest do demontażu i nie stanowi powierzchni 
konstrukcji. Nie tędy droga!

Działajmy legalnie

Zwracam uwagę na fakt, że należy działać legalnie  
i wykazywać prawdziwą powierzchnię użytkową lo-
kalu przed kupującym i przed innymi wymienionymi 
wyżej urzędami, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Jest inny sposób na legalne zwiększanie powierzchni 
sprzedawanych lokali mieszkalnych z jednoczesnym za-
chowaniem transparentności przed kupującym i utrzy-
maniem toku legislacyjnego. Zainteresowanych dewe-
loperów proszę o kontakt indywidualny. Podpowiem 
tylko, że nie należy trzymać się kurczowo błędnego tłu-
maczenia normy PN-ISO 9836:1997. Zgodnie z Konsty-
tucją obowiązuje nas język polski i dopóki w przepisach 
prawnych ewentualne błędy tłumaczeniowe nie zosta-
ną poprawione, dopóty stosować będziemy aktualne 
przepisy. Nie próbujmy szukać argumentów, że ściana 
działowa mająca 10-12 cm jest ścianką do demontażu. 
Nie próbujmy wmawiać kupującym, że szacht nie nale-
ży do powierzchni konstrukcji. Nie kombinujmy z szuka-
niem argumentów, że powierzchnia pod ścianką nie jest 
powierzchnią konstrukcji. Nie szukajmy definicji przejść 
drzwiowych na poparcie faktu, że deweloper zalicza je 
do powierzchni użytkowej.  Wielu deweloperów wli-
cza te powierzchnie do powierzchni użytkowej, co jest 
niezgodne z definicją w przepisach. Temat był szeroko 
poruszany na „Zjeździe 50-ciu deweloperów z Polski”, 
który zorganizowaliśmy w lutym 2019 r. w Warszawie. 
Nadmienię jeszcze, coś nad czym nie zastanawia się 
większość deweloperów mieszkaniowych. Sprzedają 
oni lokale handlowe na takich samych zasadach licze-
nia powierzchni, jak lokale mieszkalne. Dlaczego, skoro 
rynkowo lokale handlowe w budynkach mieszkalnych 
rządzą się zupełnie innymi prawami? Przy właściwym 
podejściu można wygenerować kilka % większe po-
wierzchnie, a więc i większe zyski ze sprzedaży. De-
weloperzy mieszkaniowi zamiast kurczowo trzymać 
się „zasad”, które od lat powodują tylko liczne konflikty  
i rozprawy sądowe, powinni wypracować nową linię 
działania z kupującymi lokalne mieszkalne i handlowe.  
A jest o co grać – jednemu z największych dewelope-
rów mieszkaniowych wyliczyłem, że na wdrożeniu no-
wych zasad wygeneruje dodatkowy zysk 35 mln zł.
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Dwie metryczki   
lokalu od dewelopera
Pozwy sądowe przeciw geodetom

Pozwy sądowe przeciw geodetom

Widziałem różne metryczki lokali i nie chodzi tu tylko o różne standardy metry-
czek pomiędzy deweloperami. Mam na myśli różne metryczki tego samego lokalu. 
Dzwonią do mnie geodeci z różnych miast Polski i proszą o pomoc. Kiedy ma to 
miejsce? Kupujący lokale, gdy zorientują się, że powierzchnia jest zawyżona albo, 
że z tego samego dnia są dwie metryczki z różną powierzchnią szukają przyczyny 
i winnego tej sytuacji. Deweloper odsyła kupującego do geodety, a jego argumen-
tacja, że wykonał to na zlecenie dewelopera odbija tylko na chwilę piłeczkę do 
dewelopera. Tam kupujący słyszy, że deweloper nie ma w tym zakresie uprawnień, 
że po to zlecił to geodecie z uprawnieniami, żeby ten zrobił to zgodnie z prawem. 
Przy braku umowy między geodetą, a deweloperem (co nie jest praktykowane 
na rynku) geodeta jest na przegranej linii. Pozwy sądowe, które ja analizowałem, 
jako postronny ekspert dotyczyły geodetów, którzy w jednym dniu pomiaru prze-
kazali deweloperowi dwie różne metryczki lokalu, na których widniał ich podpis  
i informacja, że powierzchnia użytkowa jest pomierzona zgodnie z normą PN-ISO 
9836:1997. 

Jednemu z największych deweloperów wyliczyłem, że powierzchnia pod ściankami dzia-
łowymi w przypadku jego inwestycji to dodatkowe 34 mln zł. Dodam, że niektórzy dewe-
loperzy do powierzchni sprzedawanych lokali wliczają również wnęki okienne, przejścia 
drzwiowe, a nawet szachty. Stanowią oni mniejszą część rynku jednak 3 telefony w tygo-
dniu od kupujących i od geodetów z prośbą o pomoc wskazują, że problem na rynku jest 
duży. Czy zatem do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych na rynku pierwotnym moż-
na wliczać powierzchnie pod ścianami działowymi? Czy geodeta może przedstawić dwie 
metryczki jednego lokalu? Spojrzenie deweloperów jest dwojakie, a praktyki geodetów na 
rynku polskim również są różne.

Adrian 
Hołub
 
CRE Advisor, Investor, 
GEODETIC Board Member, 
Lecturer, Author
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Ten sam lokal, w tym samym dniu pomiaru i układzie ści-
anek, pomierzony tą samą normą nie może dać dwóch 
różnych powierzchni! Rekordowa różnica na dwóch 
metryczkach jednego lokalu, jaką widziałem u jednego 
z deweloperów sięgała ~4 m2 w lokalu o powierzchni 
44m2.

Geodeta, który dopuszcza się takich działań popełnia 
przestępstwo i grozi mu m.in. utrata uprawnień zawo-
dowych. Niektórzy geodeci wykonują takie zlecenia, bo 
nie wiedzą, że jest to niezgodne z prawem, a niektórzy 
z nich nie mają wyjścia. Docierają, bowiem do mnie in-
formacje z rynku, że zdarzają się wymuszenia na geo-
detach do takich działań, pod groźbą utraty pracy czy 
zlecenia.

Metryczki a PN-ISO 9836:2015-12 

Widziałem również metryczki geodetów, którzy mierzyli 
lokale zgodnie z normą PN-ISO 9836:2015-12, która 
pojawiła się w grudniu 2015 r. Nieliczni deweloperzy  
i architekci niesłusznie powoływali się na tę normę przy 
pomiarze lokali do sprzedaży przed 19.09.2020 r., za-
miast na normę PN-ISO 9836:1997. Norma PN-ISO 
9836:2015-12 do dnia 19.09.2020 r. nie miała pod-
stawy prawnej pomimo, że widniał w niej zapis, że za-
stępuje normę PN-ISO 9836:1997. Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy projektu budowlanego, które weszło w życie  
w dniu 19.09.2020 r. powołano do życia normę PN-ISO 
9836:2015-12. Szerzej na ten temat w artykule „Nor-
ma PN-ISO 9836:2015-12. Obowiązkowa w projektach 
budowlanych od 19.09.2020 r.”

Stan lokalu w momencie pomiaru

Druga kwestia, która zagraża uprawnieniom geodezyj-
nym to pomiary lokali bez ścian działowych w momen-
cie, gdy te ściany faktycznie w lokalu są wybudowane. 
Deweloperzy, którzy praktykują wliczanie powierzchni 
pod ścianami działowymi do „powierzchni użytkowej” 
zdefiniowanej w PN-ISO 9836:1997 oraz w PN-ISO 
9836:2015-12 robią to niezgodnie z prawem. Sam pro-
ces budowania ścian działowych po odbiorze budynku 
jest trudny logistycznie i stwarza wiele problemów de-
weloperowi i kupującemu. Geodeta, który nie mierzy 
istniejących w dniu pomiaru ścian działowych i wyka-
zuje je, jako powierzchnię użytkową może się narazić 
na niemiłe konsekwencje w tym na utratę uprawnień 
zawodowych. Geodeta nie może udawać, że nie widzi 
ścian w mierzonych lokalach! To inwestor ewentualnie 
powinien zlecić pomiar powierzchni w momencie, gdy 
tych ścian jeszcze nie ma. Jednak wtedy na metryczce 
powinien widnieć np.: napis, że jest to inwentaryzacja 

powykonawcza – stan na dzień 03.01.2020 r. Kolejny 
punkt zapalny to niezamierzanie instalacji sanitarnych 
w mierzonych lokalach w celu wyeliminowania ścianek 
działowych wokół łazienek i ubikacji. Również jest to 
ryzykowne i grozi utratą uprawnień. Składając doku-
menty do uzyskania samodzielności lokalu bezwzględ-
nie należy podać lokalizację przyłączy wodno-kanaliza-
cyjnych i miejsc wentylacji. 

Co jest ścianką do demontażu?

Wielu deweloperów kurczowo trzyma się opinii, że 
ścianki działowe to są ścianki do demontażu i tym sa-
mym wliczają je do powierzchni użytkowej, a nie do 
powierzchni konstrukcji. Zaznaczę, że powierzchnia 
konstrukcji w rozumieniu architektonicznym to, co in-
nego niż powierzchnia konstrukcji według normy PN-
-ISO 9836:1997 i normy PN-ISO 9836:2015-12. Po-
wierzchnie pod istniejącymi w czasie pomiaru ścianami 
działowymi, przejściami drzwiowymi oraz powierzchnie 
wnęk okiennych wchodzą do powierzchni konstrukcji 
rozumianej zgodnie z PN-ISO 9836:1997 i tak samo 
jest w normie PN-ISO 9836:2015-12, a tym samym nie 
mogą wejść do powierzchni użytkowej zdefiniowanej 
w tej normie! Wynika to również z rysunków normy.  
W przypadku starej normy PN-ISO 9836:1997 wątpli-
wości rozwiewał integralny z normą PN-ISO 9836:1997 
Komentarz z 2002 r., o którego istnieniu nie wiedziała  
(i dalej nie wie) większość deweloperów w Polsce. Punkt 
5.1.6 normy wymienia, co wchodzi do powierzchni 
konstrukcji: ściany zewnętrzne (PSZ), ściany wewnętrz-
ne konstrukcyjne (PSW), -ściany działowe stałe, słupy, 
elementy ograniczające, kominy i piony wentylacyjne, 
-powierzchnie, do których nie ma dostępu (…)”. Jeże-
li wymienione są „ściany wewnętrzne konstrukcyjne”  
a poniżej „ściany działowe stałe” to należy wnioskować, 
że twórca normy miał na myśli, że te stałe nie są kon-
strukcyjnymi. Ściany działowe „niestałe” w mojej ocenie 
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są to ściany suwane np.: w salach konferencyjnych lub 
ściany a raczej już przegrody (przegroda nie jest ścianą), 
które rozdzielają sanitariaty i można je rozkładać wie-
lokrotnie. Nowa norma PN-ISO 9836:2015-12 nie ma 
jeszcze komentarza. 

Jasna odpowiedź twórcy normy

W 2017 r. zadałem Polskiemu Komitetowi Normalizu-
jącemu (PKN) pytanie do normy PN-ISO 9836:1997 
odnośnie „powierzchni użytkowej” w mieszkaniach. 
Fragment odpowiedzi z lipca 2017 r.: „W porozumieniu  
z przewodniczącym KT 232 informuję, że według nor-
my PN-ISO 9836:1997 powierzchnię kondygnacji zaj-
mowaną przez ściany działowe nie przeznaczone do 
demontażu i ponownego montażu (czyli mające cha-
rakter trwałego podziału przestrzeni, jak np. ściany 
murowane) zalicza się do powierzchni konstrukcji. Do 
powierzchni konstrukcji wlicza się także powierzch-
nię zajmowaną przez otwory drzwiowe, wnęki i nisze 
w przegrodach stałych. Powierzchnię pod ściana-
mi działowymi przeznaczonymi do demontażu (które  
z góry są projektowane, jako ściany typu przepierze-
nia, a więc nadające się do łatwego demontowania bez 
wykonywania typowych robót budowlanych) wlicza 
się do powierzchni kondygnacji netto, czyli w dalszej 
konsekwencji do powierzchni użytkowej”. Wielu de-
weloperów twierdzi, że stosowanie norm nie jest obo-
wiązkowe. Zgadzam się, ale jest tak pod warunkiem, że 
na daną normę nie powołują się akty prawa, a w tym 
przypadku tak nie jest. 

Jak sobie poradzić?
 
Warto zanotować, że niektórzy deweloperzy i tak upie-
rają się, żeby wykonać im metryczki lokalu bez nanosze-
nia ścianek działowych. My nie wchodzimy na pomiar 
powykonawczy, gdy lokale nie są skończone. Zdarza 
się, że deweloperzy budują ścianki karton-gips, by zaraz 
po pomiarze je wyburzyć i wpisać większą powierzch-
nię do metryczek i aktów notarialnych. Zdarza się też, 
że robimy opracowanie metodą mieszaną - część ścia-
nek jest mierzona z natury a część z projektu, jednak 
zawsze odnotowujemy to na dokumentacji przekazy-
wanej deweloperowi. To co deweloper pokazuje klien-
towi jest poza naszymi kompetencjami i geodeci nie po-
winni ponosić za to odpowiedzialności. Deweloperów 
z kolei odsyłam do artykułu „Powierzchnia użytkowa 
w budynkach mieszkalnych. Obligatoryjność stoso-
wania normy”. Są bowiem legalne sposoby zwiększa-
nia powierzchni sprzedawanych lokali w porozumieniu  
z kupującym.



Norma PN-ISO   
9836:2015-12
Obowiązkowa w projektach budowlanych  
od 19.09.2020 r.

Powołanie normy PN-ISO 9836:2015-12

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowe-
go zakresu i formy projektu budowlanego w załączniku „Wykaz polskich norm po-
wołanych w rozporządzeniu” wskazano normę PN-ISO 9836 „Właściwości użyt-
kowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych  
i kubaturowych”. Jak widać, numer normy nie zawiera drugiego członu określają-
cego datę publikacji normy (1997 lub 2015-12). Pod tabelą odnotowano komuni-
kat, że „stosuje się najnowszą normę opublikowaną w języku polskim”, a to wprost 
wskazuje normę PN-ISO 9836:2015-12. Wcześniej w tymże załączniku widniała 
norma PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie – Określa-
nie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”. Rozporządzenie 
weszło w życie 19.09.2020 r. Co to będzie oznaczać dla inwestorów? Norma 
PN-ISO 9836:2015-12 będzie wykorzystywana na etapie tworzenia dokumenta-
cji do pozwolenia na budowę. Jak szybko wydziały architektury, urzędy geodezji 
wprowadzą nową normę na swoje „podwórko”?

Z dniem 11.09.2020 r. ogłoszone zostały duże zmiany, które będą miały poważne przełożenie 
na projekty do pozwolenia na budowę i inne procedury w dalszych etapach życia budynku. 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego, które weszło w życie w dniu 19.09.2020 r. powołano do życia normę PN-I-
SO 9836:2015-12. Szalenie nieprecyzyjną normę, która ma być podstawą sporządzania pro-
jektów budowlanych. Czy również będzie obowiązywać na etapie pomiarów powykonaw-
czych, do celów kartotek lokali i ksiąg wieczystych? Już w 2016 r. otrzymałem odpowiedzi 
od twórcy normy na szereg pytań co do zasad pomiaru powierzchni. W większości sytuacji 
geodeta, inspektor będzie musiał decydować indywidualnie, bo norma nie precyzuje wielu 
aspektów. Moim subiektywnym zdaniem, a mam 14-letnią praktykę w tym zakresie – nad-
chodzi chaos totalny w powierzchniach budynków! Jest to jeden z bardziej krytycznych 
artykułów, jakie miałem okazję kiedykolwiek opublikować!

Adrian 
Hołub
 
CRE Advisor, Investor, 
GEODETIC Board Member, 
Lecturer, Author
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Nieprecyzyjna norma z 2015 r.

Norma PN-ISO 9836:2015-12 pojawiła się w grud-
niu 2015 r. Od tamtego czasu widniał na niej zapis, 
że zastępuje normę PN-ISO 9836:1997, ale do dnia 
19.09.2020 r. tak nie było, bo nie powoływała się na 
nią żadna ustawa, rozporządzenie czy obwieszczenie. 
Aby nie użyć tutaj bardziej dosadnych słów powiem 
tylko, że jest to absolutnie nieprecyzyjna norma na 
poziomie najbardziej szczegółowych definicji, któ-
re po raz pierwszy zostają wprowadzone w polskich 
przepisach budowlanych! Zadając pytania do PKN 
w sprawach merytorycznych należy się zwrócić do 
właściwego Komitetu Technicznego (KT) lub właści-
wej Rady Sektorowej. Ja to zrobiłem jeszcze w 2016 
r. po ukazaniu się nowej normy. Po wysłaniu przeze 
mnie pytań do normy na ogólny adres PKN, pytania 
w końcu  trafiły do KT nr 232 ds. Zasad Sporządzania 
dokumentacji Projektowej w Budownictwie. Dostałem 
14 odpowiedzi na 14 zadanych pytań. Najważniejsze 
z nich szczegółowo omawiam w artykule Norma PN- 
ISO 9836:2015-12. Kolejne zamieszanie i niepewność. 
Generalnie wiele z uzyskanych odpowiedzi brzmiało 
następująco: „Tego norma nie podaje, należy się kie-
rować zasadami wiedzy technicznej”, „To są indywidu-
alne rozwiązania, nie uregulowane postanowieniami 
normy”. Decyzje ma podejmować inspektor, geodeta, 
itd. Co to spowoduje? Chaos w dokumentacji w wielu 
urzędach, bo będziemy mieć różne standardy pomiaru!

EGIB

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Roz-
woju w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozpo-
rządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownic-
twa w sprawie ewidencji gruntów i budynków (EGIB)  
w § 63.3. widnieje „Pole powierzchni użytkowej lo-
kalu oraz pomieszczeń przynależnych do lokalu usta-
la się zgodnie z zasadami określonymi w art. 2 ust.  
1 pkt 7 oraz ust. 2 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1234 i 1496) i wyraża się w metrach kwadrato-
wych z precyzją zapisu do dwóch miejsc po przecinku.” 
Co to znaczy?

Ustawa o ochronie praw lokatorów

Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokato-
rów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodek-
su cywilnego porusza ten aspekt w dwóch miejscach. 
Art. 2 ust. 1 pkt 7 mówi o „powierzchni użytkowej loka-
lu – należy przez to rozumieć powierzchnię wszystkich 
pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczegól-
ności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, 

korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących 
mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez 
względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za po-
wierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni 
balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków  
w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piw-
nic i komórek przeznaczonych do przechowywania 
opału”. Art. 2 ust. ust. 2 mówi „2. Obmiaru powierzchni 
użytkowej lokalu, o której mowa w ust. 1 pkt 7, doko-
nuje się w świetle wyprawionych ścian. Powierzchnię 
pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle rów-
nej 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%, o wysokości mniej-
szej od 1,40 m pomija się całkowicie. Pozostałe zasa-
dy obliczania powierzchni należy przyjmować zgodnie 
z Polską Normą odpowiednią do określania i oblicza-
nia wskaźników powierzchniowych i kubaturowych 
w budownictwie.” Czy to ostatnie zdanie oznacza, że 
mamy stosować normę PN-ISO 9836:2015-12? Zde-
cydowanie tak, ponieważ należy zauważyć, że nazwa 
normy „1997” i 2015-12” jest identyczna. Skoro roz-
porządzenie podaje tylko samą nazwę, to musimy się 
wtedy odnieść do normy najnowszej. A jak to będzie  
z urzędami? Jaki chaos powstanie w tym zakresie? Czas 
pokaże szybciej niż się spodziewamy. Osobiście znam 
opracowania architektów, którzy dziś robią projek-
ty budowlane nawet według normy PN-70/B-02365.  
A w tym roku mija już 50 lat kiedy ta norma ujrzała świa-
tło dzienne i od 2012 roku już nie obowiązuje. Znam 
też całkiem sporą grupę architektów, którzy przed datą 
19.09.2020 r., składali dokumentację do pozwolenia na 
budowę według normy PN-ISO 9836:2015-12, co też 
było niezgodne z prawem. 

Nieodpowiedzialni geodeci 

Geodeci w tym zakresie robią co chcą i jak chcą, a naj-
gorsze jest, że się tym nie przejmują. Zbyt mało kto ich 
jeszcze pozywa do sądu. W październiku 2020 r. prze-
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konałem jednego z deweloperów mieszkaniowych do 
wykonania audytu w ich firmie w zakresie metryczek 
lokali i liczenia powierzchni. Błędy jakie wykazałem 
przyprawiły ich o wściekłość. Na metryczkach widniały 
błędne zasady redukcji ze względu na wysokość po-
mieszczeń, była rozbieżność między zasadami pomiaru, 
a nazwą numeru normy, oraz błędnie była wyliczona 
powierzchnia użytkowa. Na dokumentach widniały 
podpisy geodetów uprawnionych! Deweloper jeszcze 
podczas spotkania ze mną wykonał telefony do tych 
osób i nie krył oburzenia, że wykazano im takie błę-
dy. Druga strona nie robiła sobie nic z tego faktu. Me-
tryczki zostały wykonane po 4-krotnie niższej cenie niż 
ja to praktykuję. Królowa cena bez referencji wygrała,  
ale stracił deweloper. Uprawnienia to nie wszystko  
i niech ten przykład będzie przestrogą i dla tych co zle-
cają takie działania, i dla tych co je bezmyślnie wykonu-
ją narażając inwestorów na straty i rozprawy sądowe  
z kupującymi.

Co z komentarzem do normy?

Norma PN-ISO 9836:1997 miała komentarz z 2002 r. 
Co prawda i tak większość osób o nim nie wiedziała, ale 
rozwiewał on wiele wątpliwości nam – osobom decy-
dującym, co należy mierzyć, jak i do jakich celów. A co 
z komentarzem do normy PN-ISO 9836:2015? Odpo-
wiedź PKN z 2016 r. na moje pytania podsumowana zo-
stała następująco: „Dziękujemy za obszerny zestaw py-
tań sugerujący potrzebę bardziej szczegółowych 
zapisów postanowień normy PN-ISO 9836:2015. Będą 
one wzięte pod uwagę przy opracowywaniu kolejnego 
komentarza do normy.” Kiedy mamy się go spodziewać, 
skoro norma jest tak nieprecyzyjna, a jej wdrażanie za-
jęło aż 5 lat? Ile wyroków sądowych musi paść, żeby 
przygotować rzetelne zapisy, na których opierać się 
będzie cały rynek polskiego budownictwa? Wyroków 
sądów? Czy kolejnych komicznych uzasadnień sędziów 
i biegłych sądowych? Narażę się pewnie wielu osobom, 
ale zaryzykuję stwierdzenie, że w Polsce biegli sądowi 
nie znają się i nie rozumieją w szczególe zasad pomia-
rów powierzchni we wszystkich stosowanych normach, 
ustawach i rozporządzeniach. Jest to tak szczegółowy 
element, że tylko kompleksowa znajomość tych doku-
mentów i praktyka dają poprawny ogląd na te zasady.  

Koniec z tarasami na dachu

Wskaźnik intensywności zabudowy (WIZ) stanowi sto-
sunek powierzchni całkowitej budynku do powierzch-
ni działki. Jeżeli powierzchnia całkowita budynku ma 
2000m² a powierzchnia działki ma 1000m², to WIZ wy-
nosi w tym przypadku równo 2. To jest jeden z głów-
nych parametrów, które ograniczają inwestycję. Para-
metr ten jest praktycznie zawsze zapisany w warunkach 

zabudowy czy miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. Zgodne z zapisami normy PN-ISO 
9836:2015-12 do powierzchni całkowitej wchodzą: 
wszystkie kondygnacje, w tym te podziemne!! (to też 
zaboli deweloperów), poddasza, tarasy w tym tarasy na 
dachu, wszystkie kondygnacje techniczne. Jakie wnio-
ski płyną z tego dla deweloperów? Jeżeli ma on na my-
śli maksymalne wykorzystanie parametrów zabudowy 
działki, to musi zapomnieć o eko rozwiązaniach popra-
wiających życie użytkowników. Gdy deweloper będzie 
chciał zrobić ładne zielone tarasy na dachu dla miesz-
kańców, to będzie musiał zrobić jedno piętro miesz-
kalne mniej, aby nie przekroczyć powierzchni całkowi-
tej i nie przekroczyć wskaźnika WIZ. Żaden inwestor  
o zdrowych zmysłach tego nie zrobi, aby na potrzeby 
tarasu na dachu pomniejszać sobie PUM.

Koniec z wliczaniem ścianek

Norma PN-ISO 9836:1997 też wyraźnie mówiła, że ścia-
ny murowane, a więc wymagające typowych prac bu-
dowlanych (ściany działowe wliczają się do powierzchni 
konstrukcji zgodnej z definicją z normy) nie mogą być 
wliczane do powierzchni użytkowej. Tak, wiem… w nor-
mie 1997 widniał zapis „ściany nadające się do demon-
tażu”. Wielu deweloperów uczepiało się tego zwrotu  
i mocno naciągało interpretację przepisu, ale w komen-
tarzu z 2002 r. wszystko było szczegółowo pokazane na 
rysunkach. Dodatkowo jest w tym zakresie dostępna pi-
semna odpowiedź od PKN-u, że wszystkie ściany wyma-
gające typowych prac budowlanych nie mogą wchodzić 
do powierzchni użytkowej. A co na to norma PN-ISO 
9836:2015-12? Nowa norma nie pozostawia wątpliwo-
ści i wyraźnie pisze, że ściany działowe należą do po-
wierzchni konstrukcji (czyli nie mogą być jednocześnie 
powierzchnią użytkową). Do powierzchni konstrukcji 
wchodzi również: ściana zewnętrzna, ścian wewnętrzne, 
słupy, piony wentylacyjne, kominy, a także powierzchnie 
niedostępne. Te elementy przez niektórych dewelope-
rów również były wliczane do powierzchni użytkowej.  
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W normie 2015-12 nie istnieje ten nieszczęsny zwrot 
„nadające się do demontażu”. Czy to zamyka pole 
sprzedaży powierzchni pod ścianami działowymi? Nie! 
Powierzchnia użytkowa to jedno, a powierzchnia, jaką 
sprzedaje deweloper to drugie! Tajemnica tkwi w dobo-
rze definicji, odpowiednich metryczkach lokali i zapisach 
w umowach sprzedaży lokali. Dodam, że lokale handlo-
we również przez zdecydowaną większość dewelope-
rów są liczone niewłaściwie. Rynek lokali handlowych 
czy usługowych rządzi się innymi prawami niż mieszka-
niówka, a tu deweloperzy tracą przez swoją niewiedzę. 
Jak zwiększyć powierzchnię sprzedaży lokali mieszka-
niowych i handlowych w budynkach mieszkalnych na 
rynku pierwotnym? To  zagadnienie szczegółowo oma-
wiam w Ekspertyzie Deweloperskiej dostępnej na www.
resources.geodetic.co.

Nadchodzi chaos

Po co zmieniamy te normy? Wystarczyło poprawić 3 
błędy w normie PN-ISO 9836:1997, zrobić uszczegó-
łowienie w kilku miejscach, i ja jako wieloletni praktyk 
nie miałbym żadnych uwag i wątpliwości. Nie miałbym 
sytuacji, kiedy na obiekcie stwierdziłbym, że nie wiem 
jak pomierzyć powierzchnię w tym konkretnym przy-
padku. Teraz zabawa zaczyna się na nowo. I najwięk-
szy problem będą mieć deweloperzy i architekci, któ-
rzy muszą się przestawić na nowe zasady. Wszystkie 
nowe projekty budowlane, które dopiero chcemy zło-
żyć do wydziału architektury będą opierać się na nor-
mie PN-ISO 9836:2015-12. Wszystkie projekty złożo-
ne przed 19.09.2020 r. oraz inwestycje deweloperskie  
w toku zostaną dokończone zgodnie z normą PN-I-
SO 9836:1997. W Ustawie o podatkach i opłatach 
lokalnych z 12.01.1991 r. też moglibyśmy uszczegó-
łowić dosłownie kilka kwestii i nie byłoby setek nie-
potrzebnych spraw sądowych i administracyjnych! 
Zamiast robić coś pożytecznego i dźwigać polską 
gospodarkę w tak trudnym okresie, to zagłębiamy 
się w sprawy, które wnoszą wyłącznie chaos i wy-
magają zaangażowania tak wielu grup zawodowych.  
To pociąga za sobą finanse i czas, które w proce-
sach budowlanych są priorytetowe! Jeśli macie wra-
żenie, że ten artykuł jest pełen złości, to uspokajam, 
że… taki właśnie miał być! Nie mogę patrzeć obojęt-
nie na tworzenie aktów prawnych bez porozumienia 
z praktykami rynku. Nie mogę patrzeć na fatalną ja-
kość wykonywania metryczek lokali czy innych do-
kumentów przez geodetów (często uprawnionych!) 
po absurdalnie niskich cenach, które przemawiają za 
słabą jakością. Nie mogę patrzeć, jak wielu dewelope-
rów traci duże pieniądze mimo tego, że i tak kombinu-
ją jak zwiększać powierzchnie sprzedawanych lokali.  
I wreszcie nie mogę patrzeć na to, jak kupującym lokale 
wmawia się rzeczy niezgodne z prawem. Dlatego apel 
do wszystkich - działajmy leganie!






