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Obligatoryjne elementy umowy deweloperskiej
w �wietle ustawy o ochronie praw nabywcy

lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

Wstêp
Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu

jednorodzinnego (dalej: u.o.p.n.) okre�la w art. 22 ust. 1 tre�æ umowy
deweloperskiej. Przepis ten wyszczególnia 18 elementów, które verba
legis �umowa deweloperska zawiera w szczególno�ci�. Nale¿¹ do nich:

1) okre�lenie stron, miejsca i daty jej podpisania,
2) cena nabywanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
3) informacja o nieruchomo�ci, na której przeprowadzone ma byæ

przedsiêwziêcie deweloperskie, obejmuj¹ca informacjê o powierzchni
dzia³ki, stanie prawnym nieruchomo�ci, w szczególno�ci oznaczenie
w³a�ciciela lub u¿ytkownika wieczystego, istniej¹cych na niej obci¹¿e-
niach hipotecznych i s³u¿ebno�ciach,

4) okre�lenie po³o¿enia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego,
bêd¹cego przedmiotem umowy deweloperskiej lub budynku, w którym
ma znajdowaæ siê lokal mieszkalny bêd¹cy przedmiotem tej umowy,

5) okre�lenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku,
6) okre�lenie powierzchni i uk³adu pomieszczeñ oraz zakresu i stan-

dardu prac wykoñczeniowych, do których wykonania zobowi¹zuje siê
deweloper,
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7) termin przeniesienia na nabywcê prawa w³asno�ci lokalu mieszkal-
nego lub domu jednorodzinnego,

8) wysoko�æ i terminy lub warunki spe³niania �wiadczeñ pieniê¿nych
przez nabywcê na rzecz dewelopera,

9) informacje dotycz¹ce: a) mieszkaniowego rachunku powiernicze-
go, a w szczególno�ci numer rachunku, zasady dysponowania �rodkami
pieniê¿nymi zgromadzonymi na rachunku oraz informacjê o kosztach
prowadzenia rachunku, b) gwarancji bankowej, a w szczególno�ci nazwê
banku, gwarantowan¹ kwotê oraz termin obowi¹zywania gwarancji albo
c) gwarancji ubezpieczeniowej, a w szczególno�ci nazwê ubezpieczycie-
la, gwarantowan¹ kwotê oraz termin obowi¹zywania gwarancji,

10) numer pozwolenia na budowê, oznaczenie organu, który je wyda³
oraz informacjê, czy jest ostateczne lub czy jest zaskar¿one,

11) termin rozpoczêcia i zakoñczenia prac budowlanych danego przed-
siêwziêcia deweloperskiego,

12) okre�lenie warunków odst¹pienia od umowy deweloperskiej,
o których mowa w art. 29, a tak¿e warunków zwrotu �rodków pieniê¿-
nych wp³aconych przez nabywcê w razie skorzystania z tego prawa,

13) okre�lenie wysoko�ci odsetek i kar umownych dla stron umowy
deweloperskiej,

14) wskazanie sposobu pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub
domu jednorodzinnego,

15) o�wiadczenie nabywcy o odbiorze prospektu informacyjnego wraz
z za³¹cznikami i zapoznaniu siê przez nabywcê z ich tre�ci¹, w tym
poinformowaniu nabywcy przez dewelopera o mo¿liwo�ci zapoznania siê
z dokumentami dotycz¹cymi dewelopera, przedsiêwziêcia deweloperskie-
go oraz nieruchomo�ci, na której jest ono prowadzone,

16) termin i sposób zawiadomienia nabywcy o odbiorze lokalu miesz-
kalnego lub domu jednorodzinnego,

17) informacja o zgodzie banku na bezobci¹¿eniowe wyodrêbnienie
lokalu mieszkalnego i przeniesienie jego w³asno�ci po wp³acie pe³nej ceny
przez nabywcê, je¿eli takie obci¹¿enie istnieje,

18) zobowi¹zanie dewelopera do wybudowania budynku, wyodrêb-
nienia lokalu mieszkalnego i przeniesienia prawa w³asno�ci tego lokalu oraz
praw niezbêdnych do korzystania z lokalu na nabywcê albo przeniesienia
na nabywcê w³asno�ci nieruchomo�ci wraz z domem jednorodzinnym
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lub u¿ytkowania wieczystego nieruchomo�ci gruntowej i w³asno�ci domu
jednorodzinnego stanowi¹cego odrêbn¹ nieruchomo�æ, lub przeniesienia
u³amkowej czê�ci w³asno�ci nieruchomo�ci wraz z prawem do wy³¹cz-
nego korzystania z czê�ci nieruchomo�ci s³u¿¹cej zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych.

Na tle powo³anego wy¿ej przepisu pojawi³a siê w doktrynie rozbie¿-
no�æ dotycz¹ca charakteru prawnego wymienionych wy¿ej elementów.
Wed³ug jednych autorów s¹ to elementy �obligatoryjne� umowy dewe-
loperskiej1, zdaniem innych komentatorów � elementy �fakultatywne� czy
te¿ �po¿¹dane�2. Kwestia ta wymaga zatem klarownego wyja�nienia.

Pojêcie obligatoryjno�ci elementów stosunku zobowi¹zanio-
wego

W pi�miennictwie czêsto wskazuje siê na obligatoryjny charakter
elementów danego stosunku zobowi¹zaniowego, bez okre�lenia, co owa
�obligatoryjno�æ� oznacza, tzn. bez doprecyzowania skutków (rygoru,
sankcji) jej naruszenia. W praktyce sprowadza siê to najczê�ciej do la-
konicznej konstatacji autora, ¿e wymienione w jakiej� ustawie elementy
s¹ dla uregulowanego w niej stosunku zobowi¹zaniowego �obligatoryjne�,
�obowi¹zkowe�, �konieczne� lub �niezbêdne�.3

Zauwa¿yæ jednak trzeba, ¿e o obligatoryjno�ci normy prawnej mo¿na
konstruktywnie debatowaæ jedynie w kontek�cie skutków jej naruszenia.
Chodzi tu o skutki prawne w szerokim tego s³owa znaczeniu, do których

1 Tak R. S t r z e l c z y k, Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jed-
norodzinnego. Komentarz, Warszawa 2012, s. 112; R. S t r z e l c z y k, Charakter prawny
umowy deweloperskiej w �wietle ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego
lub domu jednorodzinnego, Rejent 2012, nr 2, s. 124; A. B u r z a k, M. O k o ñ, i P. P a ³ -
k a, Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Komentarz,
Warszawa 2012, s. 202.
2 Tak H. C i e p ³ a, [w:] H. C i e p ³ a, B. S z c z y t o w s k a, Ustawa o ochronie praw

nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego. Komentarz. Wzory umów dewe-
loperskich i pism, Warszawa 2012, s. 109; B. G l i n i e c k i, Umowa deweloperska. Kon-
strukcja prawna i zabezpieczenie wzajemnych roszczeñ stron, Warszawa 2012, s. 329.
3 Odno�nie do minimalnej (koniecznej) tre�ci umowy zobowi¹zaniowej zob. P. M a c h -

n i k o w s k i, [w:] System prawa prywatnego. Prawo zobowi¹zañ � czê�æ ogólna, red.
E. £êtowska, t. V, Warszawa 2006, s. 458-461 wraz z powo³an¹ tam literatur¹.
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zalicza siê zarówno skutki silniejsze, polegaj¹ce na niewa¿no�ci4 b¹d�
nieskuteczno�ci czynno�ci prawnej w przypadku naruszenia tej normy,
jak i skutki s³absze, polegaj¹ce na niemo¿no�ci dochodzenia roszczenia
na drodze s¹dowej, ustawowym uprawnieniu strony do odst¹pienia od
umowy, niemo¿no�ci uznania tej umowy za umowê danego typu5 itp. Bez
okre�lenia tych skutków nie wiadomo, jak rozumieæ ow¹ obligatoryjno�æ,
co upodobnia debatê do gry bez regu³.

O przedstawionej wy¿ej zale¿no�ci pamiêtaæ trzeba nawet w przypad-
ku normy prawnej niedoskona³ej (lex imperfecta), rozumianej jako norma
bezsankcyjna, a to dlatego, ¿e brak okre�lenia sankcji w tre�ci normy nie
jest równoznaczny z anihilacj¹ wszystkich negatywnych skutków praw-
nych, na które nara¿a siê osoba naruszaj¹ca tê normê, takich jak choæby
pogorszenie swojej sytuacji procesowej w przypadku sporu s¹dowego.
Nie wolno przecie¿ zapominaæ o tym, ¿e normy niedoskona³e obowi¹zuj¹,
choæ trudniej je wyegzekwowaæ.

Wobec powy¿szego za obligatoryjny uznaæ nale¿y ka¿dy element danego
stosunku zobowi¹zaniowego narzucony ustaw¹, gdy brak jest wyra�nego
ustawowego przyzwolenia na jego pominiêcie. Sankcja za naruszenie tak
rozumianej obligatoryjno�ci mo¿e byæ bardzo ró¿na, od niewa¿no�ci
czynno�ci prawnej poczynaj¹c, na potencjalnym pogorszeniu sytuacji
procesowej strony koñcz¹c.

Zró¿nicowanie sankcji za pominiêcie w umowie deweloperskiej
jej obligatoryjnych elemntów

Przenosz¹c to, co zosta³o ju¿ powiedziane, na grunt umowy dewe-
loperskiej, zauwa¿yæ trzeba, ¿e cytowany na wstêpie in extenso art. 22
ust. 1 u.o.p.n. wyszczególnia sk³adniki tej umowy o bardzo zró¿nicowanej
donios³o�ci. Tytu³em przyk³adu, z jednej strony wymienia on w punkcie 2

4 Zob. J. R a d w a ñ s k i, [w:] System prawa prywatnego. Prawo cywilne � czê�æ ogól-
na, red. Z. Radwañski, t. II, Warszawa 2008, s. 430-447.
5 Por. P. M a c h n i k o w s k i, [w:] System prawa prywatnego..., s. 510-511; zob. te¿

A. B r z o z o w s k i, [w:] System prawa prywatnego. Prawo zobowi¹zañ � czê�æ ogólna,
red. E. £êtowska, t. V, Warszawa 2006, s. 380-388; Z. R a d w a ñ s k i, A. O l e j n i c z a k,
Zobowi¹zania � czê�æ ogólna, Warszawa 2012, s. 129-131.
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�cenê nabywanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego�, a wiêc
element umowy deweloperskiej o absolutnie kluczowym znaczeniu, bez
którego skuteczne zawarcie tej umowy nie jest mo¿liwe, z drugiej za�
strony, nakazuje w punkcie 12 �okre�lenie warunków odst¹pienia od
umowy deweloperskiej, o których mowa w art. 29 u.o.p.n.�, czyli nak³ada
de facto obowi¹zek przeniesienia do tej umowy tre�ci art. 29 u.o.p.n.,
co ma znaczenie jedynie informacyjne, gdy¿ przepis ten obowi¹zuje nawet
wówczas, gdy jego tre�æ nie zostanie w umowie powielona.

Przy tak daleko id¹cym zró¿nicowaniu elementów wymienionych w art.
22 ust. 1 u.o.p.n, zagadnienie ich prawnej donios³o�ci rozpatrywaæ nale¿y
w dwóch p³aszczyznach, co sprowadza siê do udzielenia odpowiedzi na
dwa zasadnicze pytania, a mianowicie:

1) Czy w umowie deweloperskiej nale¿y zamie�ciæ wszystkie elementy
wymienione w tym przepisie?

2) Jakie skutki prawne, stanowi¹ce rodzaj sankcji, wywo³a pominiêcie
niektórych z nich?

Odpowied� na pierwsze z postawionych wy¿ej pytañ jest do�æ oczy-
wista. W umowie deweloperskiej nie tylko nie trzeba, lecz wrêcz nie da
siê zamie�æ wszystkich elementów wymienionych w art. 22 ust. 1, ju¿
choæby z tego wzglêdu, ¿e niektóre z nich dotycz¹ wy³¹cznie lokalu
mieszkalnego, inne za� � wy³¹cznie domu jednorodzinnego. Tytu³em
przyk³adu, je¿eli umowa deweloperska dotyczy domu jednorodzinnego,
bezprzedmiotowy staje siê wymóg zamieszczenia w niej informacji o �usy-
tuowaniu lokalu mieszkalnego w budynku�, wynikaj¹cy z punktu 5 tego
przepisu. Innymi s³owy, sk³adniki wymienione w art. 22 ust. 1 u.o.p.n.
nale¿y traktowaæ jako minimaln¹ tre�æ umowy deweloperskiej, z uwzglêd-
nieniem jej przedmiotu, którym mo¿e byæ zarówno lokal mieszkalny, jak
i dom jednorodzinny.

Znacznie trudniej udzieliæ zwiêz³ej odpowiedzi na drugie z postawio-
nych wy¿ej pytañ, dotycz¹ce skutków prawnych (sankcji) pominiêcia
w umowie deweloperskiej niektórych elementów wymienionych w oma-
wianym tu przepisie. O ile bowiem pominiêcie w umowie deweloperskiej
ceny nabywanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, o której
mowa w punkcie 2 tego przepisu, bez w¹tpienia unicestwi tê umowê,
o tyle brak o�wiadczenia nabywcy o odbiorze prospektu informacyjnego,
o którym mowa w punkcie 15 tego przepisu, skutkowaæ bêdzie ju¿ tylko
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mo¿liwo�ci¹ jej unicestwienia w drodze odst¹pienia od niej nabywcy w trybie
art. 29 ust. 2 u.o.p.n.

Z powy¿szego wynika zatem, ¿e sankcja za pominiêcie w umowie
deweloperskiej jej obligatoryjnych elementów zale¿eæ bêdzie od tego, które
elementy zosta³y pominiête. Sankcj¹ tak¹ mo¿e byæ zarówno orzeczona
przez s¹d na zasadach ogólnych prawa cywilnego niewa¿no�æ umowy
deweloperskiej, jej bezskuteczno�æ lub niemo¿no�æ dochodzenia roszcze-
nia na drodze s¹dowej, jak równie¿ wynikaj¹ca wprost z art. 29 ust. 2
u.o.p.n. mo¿liwo�æ unicestwienia tej umowy przez odst¹pienie od niej
nabywcy w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia, z zastrze¿eniem, ¿e
nabywca nie mo¿e ponosiæ z tego tytu³u ¿adnych kosztów, co de facto
oznacza ich ustawowe przerzucenie na dewelopera (art. 30 ust. 2 u.o.p.n.).
Konkluduj¹c, nie sposób uznaæ za fakultatywne elementów umowy, je¿eli
ich pominiêcie stanowi ustawow¹ przes³ankê do jej unicestwienia.

Dla stron umowy deweloperskiej, w szczególno�ci za� dla dewelopera,
dotkliwo�æ zastosowanej sankcji zale¿eæ bêdzie od konkretnego przypad-
ku. Mo¿e siê tak zdarzyæ, ¿e dana sankcja nie bêdzie dla dewelopera
w ogóle dotkliwa. Nie oznacza to bynajmniej jej braku, lecz jedynie jej
ma³¹ skuteczno�æ.

W kontek�cie powy¿szych regulacji b³êdne jest stanowisko H. Ciep³ej,
jakoby elementy tre�ci wskazane w art. 22 ust. 1 u.o.p.n. mia³y charakter
�nie obligatoryjnych, lecz po¿¹danych sk³adników tre�ci umowy�6. Po-
gl¹d ten nie zas³uguje na aprobatê, ju¿ choæby z tego wzglêdu, ¿e nie niesie
ze sob¹ ¿adnej warto�ci poznawczej. Autorka pos³uguje siê enigmatycz-
nym pojêciem �po¿¹dania�, nie precyzuj¹c, jak nale¿y je rozumieæ, a tak¿e
nie wyja�niaj¹c, o czyje po¿¹danie jej chodzi. W rezultacie nie wiadomo,
czy ma ona na my�li po¿¹danie dewelopera, po¿¹danie nabywcy czy mo¿e
po¿¹danie ustawodawcy, je�li przyj¹æ b³êdne za³o¿enie, ¿e o �po¿¹daniu
ustawodawcy� da siê w ogóle debatowaæ. Z wypowiedzi autorki wynika
tylko tyle, ¿e elementy tre�ci umowy wskazane w art. 22 ust. 1 u.o.p.n.
s¹ z czyjego� punku widzenia (nie wiadomo czyjego) �mile widziane�,
a taka wyk³adnia normy prawnej niczego nie wyja�nia. Nie da siê zreszt¹
obroniæ pogl¹du, ¿e tak kluczowe elementy tre�ci umowy deweloperskiej,

6 Tak H. C i e p ³ a, [w:] H. C i e p ³ a, B. S z c z y t o w s k a, Ustawa o ochronie..., s. 109.
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jak cena lokalu mieszkalnego albo jego wielko�æ s¹ tylko �po¿¹danymi�
lub �mile widzianymi� sk³adnikami tej umowy, a taki wniosek wynika
z wywodu autorki.

Jest rzecz¹ oczywist¹, ¿e katalog postanowieñ umowy deweloperskiej,
zamieszczony w art. 22 ust. 1 u.o.p.n., nie jest list¹ zamkniêt¹. Umowa
ta mo¿e zawieraæ tak¿e inne uzgodnienia, a klauzule wymienione w tym
przepisie nale¿y traktowaæ jako jej minimaln¹ tre�æ, przy uwzglêdnieniu
jej przedmiotu oraz specyfiki konkretnej transakcji, co jest rzecz¹ oczy-
wist¹. Dodatkowymi postanowieniami umowy deweloperskiej, niewy-
mienionymi w omawianym tu przepisie, mog¹ byæ m.in. klauzule dopusz-
czaj¹ce mo¿liwo�æ odst¹pienia nabywcy od umowy deweloperskiej
z przyczyn innych ni¿ wskazane w art. 29 ust. 2 u.o.p.n. lub klauzule
okre�laj¹ce sposób pokrycia przez strony kosztów zwi¹zanych z zawar-
ciem umowy ostatecznej (rozporz¹dzaj¹cej), takie jak choæby wynagro-
dzenie notariusza.

Wnioski
Podsumowuj¹c przedstawione wy¿ej rozwa¿ania stwierdziæ nale¿y, ¿e:
1) Sk³adniki wymienione w art. 22 ust. 1 u.o.p.n. obejmuj¹ minimaln¹

tre�æ umowy deweloperskiej, która mo¿e zostaæ rozszerzona wol¹ stron,
przy uwzglêdnieniu jej przedmiotu, którym mo¿e byæ zarówno lokal
mieszkalny, jak i dom jednorodzinny.

2) Zamieszczenie w umowie deweloperskiej elementów wymienio-
nych w art. 22 ust. 1 u.o.p.n., z uwzglêdnieniem konkretnego przedmiotu
tej umowy oraz specyfiki danej transakcji, jest obligatoryjne, przy zró¿-
nicowanych skutkach prawnych (sankcjach) wynikaj¹cych z ich pomi-
niêcia.

Abstract
Act on protection of rights of the purchaser of a dwelling or one-

family house came into force on 29th April 2012. Art. 22 subparagraph
1 of the Act mentioned above sets forth elements of the developer�s
contract. The author has interpreted the regulation of this provision and
has reached the conclusion that:
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1) Art. 22 subparagraph 1 specifies minimum elements (provisions)
of the developer�s contract, what means that parties can extend these
elements for other provisions not mentioned in this legal article, taking
into account the subject matter of this contract.

2) Placing the elements (provisions) specified in art. 22 subparagraph
1 in developer�s contract is obligatory, though legal sanction for omitting
each of them is different.
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