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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 10 maja 2021 r. 

Opinia do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu 

jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym 

(druk nr 386) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem uchwalonej przez Sejm ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego 

lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym jest zwiększenie 

efektywności ochrony prawnej nabywców mieszkań i domów w relacji z deweloperami. 

Proponuje się zarówno doprecyzowanie istniejących już przepisów ustawowych, jak i nowe 

rozwiązania. 

Ustawa wprowadza zmiany i uzupełnienia w obszarach związanych m.in. z: 

prowadzeniem przez bank mieszkaniowego rachunku powierniczego, uprawnieniami 

kontrolnymi banku, umową deweloperską, umową rezerwacyjną, prospektem informacyjnym, 

procedurą odbioru, prawami i obowiązkami stron umowy deweloperskiej w przypadku 

upadłości banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy oraz sankcji za brak 

środków ochrony, utworzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, którego źródłem 

zasilania mają być opłaty wnoszone przez deweloperów.  

Do najważniejszych proponowanych rozwiązań należy zaliczyć: 

– doprecyzowanie przedmiotu umów pomiędzy nabywcą a deweloperem, 

w szczególności odpowiedzialności dewelopera (art. 2 – art. 4),  

– wprowadzenie katalogu środków ochrony wpłat nabywcy w postaci otwartego 

mieszkaniowego rachunku powierniczego, zamkniętego mieszkaniowego rachunku 

powierniczego oraz wypłat tych środków,  
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– doprecyzowanie zasad zawierania przez dewelopera umowy z bankiem w zakresie 

prowadzenia mieszkaniowego rachunku powierniczego poprzez zobowiązanie dewelopera do 

posiadania tego rachunku w momencie rozpoczęcia sprzedaży, czyli podania do publicznej 

wiadomości informacji o rozpoczęciu procesu oferowania lokali mieszkalnych lub domów 

jednorodzinnych, odrębnie dla każdego zadania inwestycyjnego aż do momentu przeniesienia 

prawa własności z ostatniej umowy deweloperskiej zawartej w ramach danego 

przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego albo do momentu przeniesienia 

prawa wynikającego z innych umów zawartych przez dewelopera z nabywcą (art. ), 

doprecyzowanie zakresu informacji o wpłatach i wypłatach z MRP, jakich może żądać 

nabywca od banku prowadzącego taki rachunek na podstawie umowy zawartej przez niego z 

deweloperem, 

– określenie zasad dokonywania wpłat na mieszkaniowy rachunek powierniczy, 

przesłanek wypowiedzenia umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego przez bank, 

uprawnień kontrolnych banku oraz obowiązków informacyjnych dewelopera wobec nabywcy 

(art. 6– art. 19),  

– nałożenie na dewelopera obowiązku doręczenia prospektu informacyjnego przed 

umowy rezerwacyjnej oraz umowy deweloperskiej, wprowadzenie dodatkowego załącznika 

do prospektu w postaci szkicu koncepcji zagospodarowania terenu inwestycji i jego otoczenia 

oraz lokalizacji inwestycji (art. 20 – art. 25), 

– wprowadzenie umowy rezerwacyjnej, której przedmiotem będzie zobowiązanie 

dewelopera do wyłączenia z oferty sprzedaży, na czas określony, wybranego przez 

rezerwującego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego. W ramach umowy 

rezerwacyjnej może być pobierana opłata rezerwacyjna, w maksymalnej wysokości 1% ceny 

lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego określonej w prospekcie informacyjnym 

(art. 28 – art. 34), 

– w przypadku umów sprzedaży lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego 

dokonywanej przez dewelopera albo przedsiębiorcę niebędącego deweloperem wprowadzenie 

wymogu, aby przedmiotem takich umów były wyłącznie nieruchomości w stanie wolnym od 

obciążeń oraz praw i roszczeń osób ujawnionych w księdze wieczystej (art. 15, art. 16, art. 

36), 

– wprowadzenie prawa nabywcy do odmowy odbioru przedmiotu świadczenia 

wskazanego w umowie ze względu na istotne wady. Nabywca uzyska możliwość rezygnacji z 

zawarcia umowy przenoszącej własność w przypadku nieusunięcia przez dewelopera wad 
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zgłoszonych do protokołu odbioru, dzięki temu będzie miał możliwość wyegzekwowania od 

dewelopera usunięcia wad zanim zostanie przeniesiona na niego własność lokalu lub domu 

(art. 40–art. 44), 

– ustanowienie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego prowadzonego przez 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, którego głównym źródłem zasilania mają być 

składki deweloperów, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, wpływy 

z tytułu zaspokojenia roszczeń z masy upadłościowej w przypadku upadłości dewelopera lub 

środki uzyskane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z pożyczek i kredytów na 

rzecz Funduszu, przy czym maksymalna wartość stawki procentowej służącej do obliczenia 

kwoty składki odprowadzanej przez deweloperów na Fundusz ma wynieść 2% dla otwartego 

mieszkaniowego rachunku powierniczego oraz 0,2% dla zamkniętego mieszkaniowego 

rachunku powierniczego (art. 45 – art. 55), 

– wprowadzenie sankcji za niezapewnienie przez dewelopera jednego z obowiązkowych 

środków ochrony wpłat nabywców oraz uzupełnienie o sankcję za nieposiadanie przez 

dewelopera w dniu rozpoczęcia sprzedaży zgody wierzyciela hipotecznego (art. 56–art. 61). 

Zmiany przepisów innych ustaw zawarte w art. art. 62 – art. 73 zasadniczo mają 

charakter dostosowujący do rozwiązań zaproponowanych w ustawie o ochronie praw 

nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu 

Gwarancyjnym. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 

przepisów dotyczących utworzenia Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, które wejdą 

w życie 30 dni po ogłoszeniu. Z dniem następującym po dniu ogłoszenia mają wejść  przepisy 

nowelizujące ustawę z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania 

budownictwa mieszkaniowego oraz ustawę z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw 

nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę w dniu 20 kwietnia 2021 r. Projekt ustawy stanowił przedłożenie 

rządowe (druk sejmowy nr 985). Prace nad ustawą prowadziła Komisja Infrastruktury, która 

przedstawiła sprawozdanie w druku nr 1066. Komisja wprowadziła szereg zmian 

o charakterze doprecyzowującym oraz poprawiających projekt pod względem legislacyjnym. 
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W drugim czytaniu zgłoszono wniosek o odrzucenie ustawy oraz 43 poprawki. Sejm 

uchwalił ustawę z trzema poprawkami. Poprawka pierwsza miała na celu podział kosztów 

opinii rzeczoznawcy budowlanego tak, aby w przypadku niestwierdzenia istnienia wady 

istotnej koszty sporządzenia tej opinii obciążały w całości nabywcę. Dwie kolejne poprawki 

zmierzały do uzupełnienia ustawy o nowelizację ustawy z dnia 26 października 1995 r. 

o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego w zakresie możliwości 

przekazywania środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa do Funduszu Dopłat 

oraz do Funduszu Termomodernizacji i Remontów, a także określiły termin wejścia w życie 

tego przepisu. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) z treści art. 17 ustawy wynika, że bank prowadzący mieszkaniowy rachunek 

powierniczy dokonuje kontroli zakończenia każdego z etapów przedsięwzięcia 

deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego przed wypłatą środków pieniężnych 

deweloperowi. Szczegółowy zakres tej kontroli określa ust. 4. Jednocześnie zgodnie z ust. 9 

bank może dokonać kontroli zakończenia każdego z etapów przedsięwzięcia deweloperskiego 

lub zadania inwestycyjnego także w zakresie innym niż określony w ust. 4.  

Takie sformułowanie może oznaczać węższy lub szerszy zakres kontroli. W celu 

wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych należy użyć jednoznacznego sformułowania. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 17 w ust. 9 wyraz „innym” zastępuje się wyrazem „szerszym”; 

2) z brzmienia art. 40 ust. 19 ustawy wynika, że regulacje dotyczące procedury 

reklamacji wad stwierdzonych w trakcie odbioru lokalu mieszkalnego albo domu 

jednorodzinnego znalazły zastosowanie w odniesieniu do wad, które zostały stwierdzone po 

dokonanym odbiorze lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego ale przed 

przeniesieniem prawa własności. Zgodnie z art. 40 ust. 19 odpowiednie zastosowanie znajdą 

regulacje zawarte w art. 40 ust. 4–8 ustawy. Jednocześnie ustawodawca zdecydował się 

doprecyzować, że termin na usunięcie wady ma być liczony od dnia zgłoszenia wady. 

Wydaje się zatem, że należy przyjąć taką samą zasadę i doprecyzować, że termin na 

wyrażenie stanowiska przez dewelopera w sprawie zgłoszonej wady ma być liczony od dnia 

jej zgłoszenia.  
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Propozycja poprawki: 

– w art. 40 w ust. 19 w zdaniu drugim wyrazy „z tym że termin na usunięcie wady 

wynosi 30 dni od dnia jej zgłoszenia” zastępuje się wyrazami „z tym że bieg terminów, o 

których mowa w ust. 4 i 6, rozpoczyna się od dnia zgłoszenia wady”; 

3) korekty wymaga brzmienie art. 57 ustawy w zakresie prawidłowego 

sformułowania sankcji za czyn określony w przepisie. 

W Polsce przyjął się zwyczaj
1)2)

, że w przepisach karnych dotyczących: 

– przestępstw zagrożonych karą grzywny używa się zwrotu „podlega grzywnie”, 

a wysokość zagrożenia określa się w stawkach dziennych,  

– wykroczeń zagrożonych karą grzywny używa się zwrotu „podlega karze grzywny”, 

a wysokość zagrożenia określa się kwotowo. 

Ponadto, zgodnie z § 81 Zasad Techniki Prawodawczej, jeżeli na podstawie sankcji 

karnej określonej w przepisie karnym nie da się ustalić, czy dany czyn zabroniony jest 

przestępstwem czy wykroczeniem, na końcu przepisów karnych zamieszcza się przepis 

określający tryb orzekania w sprawach o ten czyn i nadaje mu się brzmienie: „Orzekanie w 

sprawach o czyny, o których mowa w art. ..., następuje w trybie przepisów Kodeksu 

postępowania ...”. 

W literaturze podnosi się, że w przypadku czynu zagrożonego sankcją grzywny nie 

można wyłącznie na podstawie rodzaju sankcji przesądzić, czy wskazany czyn jest 

wykroczeniem, czy też przestępstwem. Brak określenia górnej granicy sankcji nie pozwala 

kategorycznie stwierdzić przynależności tego czynu zabronionego do rodzaju zachowań 

zabronionych
3)4)

.  

Mając powyższe na uwadze, przy określaniu sankcji karnej powinno się dążyć do jak 

największej precyzji, pozwalającej na jednoznaczne ustalenie czy przedmiotowe czyny są 

przestępstwami, czy wykroczeniami. 

                                                 

1)
  Grzegorz Wierczyński, Komentarz do §81 rozporządzenia w sprawie "Zasad techniki prawodawczej", 

[w:] Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, wyd. II, WK, 2016 r. 

 
2)

 Jarosław Krzysztof Warylewski w Bąkowski T., Bielski P., Kaszubowski K., Kokoszczyński M., Stelina J., 

Warylewski J.K., Wierczyński G. "Zasady techniki prawodawczej. Komentarz do rozporządzenia", wyd. 

ABC, 2003 r. 
3)

 Wojciech Radecki "Dezintegracja polskiego prawa penalnego", Prokuratura i Prawo nr 9, 2014 r. 
4)

 Paweł Czarnecki, "Ustawa o języku polskim. Komentarz", LexisNexis 2014 r. 
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Propozycja poprawek: 

– w art. 57: 

a)  w ust. 1 wyrazy „podlega grzywnie” zastępuje się wyrazami „podlega karze 

grzywny”, 

b) skreśla się ust. 2; 

–w art. 59 skreśla się ust. 2; 

– po art. 61 dodaje się art. 61a w brzmieniu: 

„Art. 61a. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. 57, następuje w trybie 

przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach 

o wykroczenia (Dz. U. z 2021 r. poz. 457)”. 

4) w art. 66 zawarta jest nowelizacja ustawy z dnia 26 października 1995 r. 

o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Nowelizacja tej ustawy 

została wprowadzona na etapie drugiego czytania w Sejmie, przy czym jej zakres nie jest 

w żaden sposób związany z przedmiotem ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu 

mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. 

Nie kwestionując prawa ustawodawcy do podjęcia decyzji o zmianie w/w ustawy, 

należy stwierdzić, że wątpliwości budzi tryb w jakim ta zmiana została dokonana.  

Zakres poprawki Sejmu, podobnie jak zakres poprawki Senatu, jest ograniczony. 

Ograniczenia wynikają z Konstytucji (przede wszystkim art. 118 i art. 119). Problematyka 

zakresu poprawki Sejmu była niejednokrotnie przedmiotem analizy dokonywanej przez 

Trybunał Konstytucyjny. Swój pogląd w sprawie wyraził on w szeregu orzeczeń (por. wyrok 

z 24 marca 2004 r. (K 37/03), wyrok z 24 marca 2009 r. (K 53/07), wyrok z 7 listopada 2013 

r. (K 31/12)). 

Przepis art. 119 ust. 1 Konstytucji stanowi, że Sejm rozpatruje projekt ustawy w trzech 

czytaniach. Zdaniem TK, wymóg rozpatrywania projektów ustaw przez Sejm w trzech 

czytaniach oznacza konstytucyjny nakaz, by podstawowe treści, które znajdą się ostatecznie 

w ustawie przebyły pełną drogę procedury sejmowej, tak by nie zabrakło czasu i możliwości 

na przemyślenie przyjmowanych rozwiązań i zajęcie wobec nich stanowiska. W ocenie TK, 

nakazowi temu sprzeciwia się takie stosowanie procedury poprawek, które pozwala na 
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wprowadzenie do projektu nowych, istotnych treści na ostatnich etapach procedury sejmowej. 

Podkreśla się, że dotyczy to zwłaszcza poprawek zgłoszonych dopiero w drugim czytaniu 

(por. wyrok z 23 lutego 1999 r., (K 25/98)). Trzeba mieć na względzie, że drugie czytanie jest 

ostatnim etapem procedury sejmowej, podczas którego można zgłaszać poprawki do projektu.  

TK w wyroku z 24 marca 2004 r. (K 37/03) stwierdził, że przekroczenie zakresu 

przedmiotowego poprawek dopuszczalnych na etapie drugiego czytania projektu ustawy w 

Sejmie prowadzi do naruszenia art. 119 ust. 2 Konstytucji dotyczącego instytucji poprawki do 

projektu ustawy, a przez to do naruszenia zasady rozpatrywania przez Sejm projektu ustawy 

w trzech czytaniach (art. 119 ust. 1) oraz do obejścia przepisów o inicjatywie ustawodawczej 

(art. 118 ust. 1). Stanowi to naruszenie istotnych zasad konstytucyjnych. W wyroku podkreśla 

się, że ustawodawca konstytucyjny stanął na stanowisku, iż gwarancje odpowiedniego 

procedowania (zwłaszcza procedura trzech czytań) wchodzą w zakres standardów 

demokratycznego państwa prawnego. 

Mając powyższe na względzie, należy stwierdzić, że art. 66 ustawy budzi wątpliwości 

co do zgodności z Konstytucją w zakresie trybu, w jakim został uchwalony. 

Propozycja poprawki: 

– skreśla się art. 66; 

– w art. 79 w pkt 2 wyrazy „art. 66 i art. 71, które wchodzą” zastępuje się wyrazami 

„art. 71, który wchodzi”. 

 

Aldona Figura 

Główny legislator 


