


Akty prawne

▪ ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu

jednorodzinnego z dnia 11 września 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 232 poz.

1377)

▪ ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu

mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim

Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. 2021r., nr. 1177)



Cel ustawy • zwiększenie ochrony wpłat nabywcy poprzez wprowadzenie

dodatkowych zabezpieczeń dla środków gromadzonych na

mieszkaniowym rachunku powierniczym

• uregulowanie praw i obowiązków stron umowy deweloperskiej na

wypadek upadłości banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek

powierniczy

• obligatoryjność posiadania przez dewelopera w chwili rozpoczęcia

sprzedaży zgody banku lub innego wierzyciela zabezpieczonego

hipoteką na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego i

przeniesienie jego własności po wpłacie pełnej ceny przez nabywcę

• obowiązek zawarcia przez dewelopera umowy MRP dla tych

przedsięwzięć, które dotychczas takiego rachunku nie posiadają

• sankcje za brak rachunku

• Deweloperski Fundusz Gwarancyjny



Ustawa

z dnia

11 września 

2011 r.

art. 1

Ustawa reguluje zasady ochrony praw nabywcy, wobec którego

deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu

mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, albo do

przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej

domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości

gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego

stanowiącego odrębną nieruchomość.



Ustawa

z dnia

20 maja 

2021 r.  

art. 1

Ustawa określa:
1. środki ochrony wpłat dokonywanych przez nabywcę;

2. zasady wypłaty środków finansowych z mieszkaniowego rachunku

powierniczego;

3. obowiązki dewelopera przed zawarciem umowy, której celem jest

przeniesienie własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego;

4. zasady i tryb zawierania oraz treść umowy rezerwacyjnej;

5. zasady i tryb zawierania oraz treść umowy deweloperskiej oraz innych

umów zawieranych między nabywcą a deweloperem, których celem jest

przeniesienie własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego;

6. prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej oraz innych umów

zawieranych między nabywcą a deweloperem, których celem jest

przeniesienie własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego;

7. zasady i tryb dokonywania odbioru lokalu mieszkalnego albo domu

jednorodzinnego oraz zasady odpowiedzialności nabywcy i dewelopera w

tym zakresie;

8. zasady działania i zakres odpowiedzialności Deweloperskiego Funduszu

Gwarancyjnego.



Zakres 
ustawy

art. 2

1. Przepisy ustawy stosuje się do umów zawartych między nabywcą

a deweloperem, w których deweloper zobowiązuje się do:

1. wybudowania budynku oraz ustanowienia odrębnej własności lokalu

mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu oraz praw

niezbędnych do korzystania z tego lokalu na nabywcę;

2. ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego

i przeniesienia własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do

korzystania z tego lokalu na nabywcę;

3. przeniesienia na nabywcę własności lokalu mieszkalnego oraz praw

niezbędnych do korzystania z tego lokalu;

4. zabudowania nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot

własności lub użytkowania wieczystego domem jednorodzinnym i

przeniesienia na nabywcę własności tej nieruchomości lub

użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu

jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną

nieruchomość lub przeniesienia ułamkowej części własności tej

nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części

nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych;



Zakres 

ustawy

5. przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej

domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości

gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego

stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienia ułamkowej

części własności tej nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego

korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb

mieszkaniowych.

2. Przepisy ustawy stosuje się również do umów zawartych między

nabywcą a deweloperem, w których deweloper zobowiązuje się do:

1. wybudowania budynku i przeniesienia własności lokalu użytkowego,

2. przeniesienia własności lokalu użytkowego,

3. wybudowania budynku i przeniesienia ułamkowej części własności

lokalu użytkowego,

4. przeniesienia ułamkowej części własności lokalu użytkowego

5. – w przypadku gdy umowy te są zawierane wraz z jedną z umów,

o których mowa w ust. 1, i dotyczą tego samego przedsięwzięcia

deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego.

3. Przepisy ustawy stosuje się również do umowy, na podstawie której

deweloper zobowiązuje się do zawarcia jednej z umów, o których

mowa w ust. 1 i 2.



Zakres 

ustawy

art. 4

Przepisy art. 29–32, art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 41 ust. 1–3 stosuje

się również do:

1. umów sprzedaży zawieranych między nabywcą a przedsiębiorcą innym niż

deweloper, których przedmiotem jest przeniesienie na nabywcę własności

lokalu mieszkalnego oraz praw niezbędnych do korzystania z tego lokalu albo

przeniesienie na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem

jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i

własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego

odrębną nieruchomość lub przeniesienie ułamkowej części własności tej

nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części

nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, albo

2. umów, o których mowa w pkt 1, zawieranych wraz z umowami sprzedaży,

których przedmiotem jest przeniesienie własności lokalu użytkowego albo

przeniesienie ułamkowej części własności lokalu użytkowego, jeżeli dotyczą

tego samego przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego

– jeżeli przedmiot umowy powstał w wyniku realizacji przedsięwzięcia

deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego, a przeniesienie praw z

tych umów na nabywcę następuje po raz pierwszy.



Zakres 

podmiotowy 

ustawy

art. 5

1. deweloper – przedsiębiorcę w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i

2320), który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

realizuje przedsięwzięcie deweloperskie;

5. nabywca – osobę fizyczną, która w celu niezwiązanym

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową zawiera

z:

a) deweloperem jedną z umów, o których mowa w art. 2 albo art.

3, albo

b) przedsiębiorcą innym niż deweloper jedną z umów, o których

mowa w art. 4, albo

c) deweloperem albo przedsiębiorcą innym niż deweloper

umowę, o której mowa w art. 28 ust. 1;



Umowa

rezerwacyjna

art. 29

1. Umowa deweloperska albo umowa, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt

2, 3 lub 5 lub art. 3 albo art. 4, może być poprzedzona zawarciem

umowy rezerwacyjnej.

2. Umowa rezerwacyjna to umowa między deweloperem albo

przedsiębiorcą innym niż deweloper, o którym mowa w art. 4, a

osobą zainteresowaną ofertą sprzedaży, zwaną dalej

„rezerwującym”, której przedmiotem jest zobowiązanie do

czasowego wyłączenia z oferty sprzedaży lokalu mieszkalnego albo

domu jednorodzinnego wybranego przez rezerwującego.



Zakres 

ustawy

art. 30

1. Umowę rezerwacyjną zawiera się w formie pisemnej pod rygorem

nieważności.

2. Umowa rezerwacyjna określa w szczególności:

1. strony, miejsce i datę zawarcia umowy;

2. cenę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego wybranego

przez rezerwującego z oferty sprzedaży;

3. wysokość opłaty rezerwacyjnej, o której mowa w art. 32 ust. 1, jeżeli

taka opłata została przewidziana przez strony;

4. okres, na jaki lokal mieszkalny albo dom jednorodzinny wybrany przez

rezerwującego będzie wyłączony z oferty sprzedaży;

5. określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku;

6. określenie powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego albo domu

jednorodzinnego, powierzchni i układu pomieszczeń.



Zakres 

ustawy

art. 31

Strony zawierają umowę rezerwacyjną na czas określony. W

przypadku ubiegania się przez rezerwującego o kredyt czas ten

powinien uwzględniać okres niezbędny do uzyskania przez

rezerwującego decyzji kredytowej, o której mowa w art. 14 ust. 2

ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o

nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.

U. z 2020 r. poz. 1027 i 2320), lub przyrzeczenia udzielenia kredytu,

o którym mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.



Środki 

ochrony 

zapewniane 

nabywcom 

przez 
dewelopera

art. 6

1. Deweloper zapewnia nabywcy jeden z następujących środków 

ochrony wpłat dokonywanych przez nabywcę:

1. otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy;

2. zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy.

2. Deweloper ma obowiązek dokonywać terminowych wpłat składek na 

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny odpowiednio do wybranego 

rodzaju środka ochrony, o którym mowa w ust. 1, na zasadach 

określonych w art. 49.



Prawo 

bankowe

art. 59 - Rachunek powierniczy

4. W razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko

posiadaczowi rachunku powierniczego – środki znajdujące się na

rachunku nie podlegają zajęciu.

5. W razie ogłoszenia upadłości posiadacza rachunku powierniczego –

środki pieniężne znajdujące się na tym rachunku podlegają

wyłączeniu z masy upadłości.

6. W przypadku śmierci posiadacza rachunku powierniczego

zgromadzone na tym rachunku kwoty nie wchodzą do spadku po

posiadaczu rachunku.



Prawo 

bankowe

art. 59 - Rachunek powierniczy

1. Na rachunku powierniczym mogą być gromadzone wyłącznie środki

pieniężne powierzone posiadaczowi rachunku – na podstawie

odrębnej umowy – przez osobę trzecią.

2. Stronami umowy rachunku powierniczego są bank i posiadacz

rachunku (powiernik).

3. Umowa, o której mowa w ust. 2, określa warunki, jakie powinny być

spełnione, aby środki pieniężne osób trzecich wpłacone na rachunek

mogły być wypłacone posiadaczowi rachunku lub aby jego

dyspozycje w zakresie wykorzystania tych środków mogły być

zrealizowane.

3. Rachunek powierniczy jest prowadzony w sposób umożliwiający w

każdym czasie identyfikację osób trzecich, które wpłaciły środki

pieniężne na ten rachunek, oraz obliczenie ich udziału w kwocie

zgromadzonej na rachunku powierniczym.

a.



Zakres 

ustawy

art. 7

1. Deweloper, który rozpoczyna sprzedaż, ma obowiązek zawarcia

umowy otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego albo

zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego, zwanego

dalej „mieszkaniowym rachunkiem powierniczym”, dla danego

przedsięwzięcia deweloperskiego.

2. W przypadku wyodrębnienia z przedsięwzięcia deweloperskiego

zadania inwestycyjnego deweloper, który rozpoczyna sprzedaż, ma

obowiązek zawarcia umowy mieszkaniowego rachunku

powierniczego odrębnie dla każdego zadania inwestycyjnego.

3. Deweloper jest obowiązany do posiadania mieszkaniowego

rachunku powierniczego prowadzonego dla danego przedsięwzięcia

deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego do dnia, w którym

nastąpi przeniesienie praw z ostatniej umowy deweloperskiej lub

ostatniej umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 lub ust.

2, w ramach tego przedsięwzięcia lub zadania.



Zakres 

ustawy

art. 7

4. Bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy

ewidencjonuje wpłaty i wypłaty odrębnie dla każdego nabywcy, a na

żądanie nabywcy podaje szczegółowe informacje dotyczące wpłat i

wypłat dokonanych w wykonaniu umowy, której stroną jest nabywca

występujący z żądaniem udzielenia informacji, takie jak data oraz

kwoty wpłat i wypłat.

5. Deweloper, który zawiera umowę mieszkaniowego rachunku

powierniczego z oddziałem instytucji kredytowej w rozumieniu art. 4

ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe,

zapewnia, aby poziom ochrony wpłat dokonywanych przez nabywcę

na ten mieszkaniowy rachunek powierniczy odpowiadał co najmniej

poziomowi ochrony wpłat nabywcy określonemu w ustawie.



Zasady 

wpłaty 

środków na 

rachunek 

art. 8

Nabywca dokonuje wpłat na mieszkaniowy rachunek powierniczy 

zgodnie z postępem realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego lub 

zadania inwestycyjnego.

1. Wysokość wpłat dokonywanych przez nabywcę jest uzależniona od

faktycznego stopnia realizacji poszczególnych etapów

przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego,

określonych w ich harmonogramach.

2. Nabywca dokonuje wpłat na mieszkaniowy rachunek powierniczy po

zakończeniu danego etapu przedsięwzięcia deweloperskiego lub

zadania inwestycyjnego, określonego w ich harmonogramach.

Deweloper informuje nabywcę na papierze lub innym trwałym

nośniku o zakończeniu danego etapu przedsięwzięcia

deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego.



Wypowie-

dzenie

umowy

art. 9

Prawo wypowiedzenia umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego 

przysługuje wyłącznie bankowi i tylko z ważnych powodów.

1. Termin wypowiedzenia umowy mieszkaniowego rachunku

powierniczego wynosi 60 dni, z zastrzeżeniem że termin ten ulega

skróceniu, w przypadku gdy przed jego upływem deweloper zawrze

umowę mieszkaniowego rachunku powierniczego z innym bankiem.

2. Bank informuje nabywcę na papierze lub innym trwałym nośniku

o terminie, w którym wypowiedział umowę mieszkaniowego

rachunku powierniczego, w terminie 10 dni od dnia jej

wypowiedzenia.

art. 10

W przypadku wypowiedzenia umowy mieszkaniowego rachunku 

powierniczego deweloper niezwłocznie zawiera z innym bankiem umowę 

mieszkaniowego rachunku powierniczego, jednak nie później niż w 

terminie 60 dni od dnia wypowiedzenia tej umowy



Zakres 

ustawy

art. 10  

przez bank, z zastrzeżeniem że przedmiotem zawieranej

umowy jest prowadzenie takiego samego rodzaju

mieszkaniowego rachunku powierniczego, jak w przypadku

umowy, która została wypowiedziana.

2. Środki zgromadzone na likwidowanym mieszkaniowym rachunku

powierniczym są niezwłocznie przekazywane przez bank, w którym

dotychczas prowadzono taki rachunek, na mieszkaniowy rachunek

powierniczy otwarty przez dewelopera w innym banku, po

przedstawieniu przez dewelopera oświadczenia z tego banku

potwierdzającego, że rachunek, na który mają być przekazane

środki, jest mieszkaniowym rachunkiem powierniczym w rozumieniu

ustawy.

3. W przypadku gdy deweloper nie przedstawi oświadczenia banku, o

którym mowa w ust. 2, w terminie 60 dni od dnia wypowiedzenia

umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego, bank

niezwłocznie zwraca nabywcom środki znajdujące się na tym

rachunku.



Wypowie-

dzenie

umowy

art. 10 

4. W czasie obowiązywania umowy, o której mowa w art. 7 ust. 1, oraz

w terminie, o którym mowa w ust. 3, umowa o prowadzenie

mieszkaniowego rachunku powierniczego nie może ulec zmianie

bez zgody nabywcy, z wyjątkiem wysokości oprocentowania

środków pieniężnych gromadzonych na tym rachunku, z tym że

sposób ustalania wysokości oprocentowania jest określony w tej

umowie.

art. 11  

1. Deweloper, w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy 

mieszkaniowego rachunku powierniczego w trybie, o którym mowa 

w art. 10 ust. 1, informuje nabywcę na papierze lub innym trwałym 

nośniku o dokonanej zmianie.

2. Nabywca może wstrzymać dokonywanie kolejnych wpłat na 

mieszkaniowy rachunek powierniczy do czasu wykonania przez 

dewelopera obowiązku, o którym mowa w ust. 1.



Zakres 

ustawy

art. 12

1. Deweloper, w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej

wiadomości informacji o spełnieniu warunku gwarancji w rozumieniu

art. 2 pkt 57 lit. a lub b ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r.

o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania

depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz.

842 oraz z 2021 r. poz. 680 i …) wobec banku prowadzącego

mieszkaniowy rachunek powierniczy dla przedsięwzięcia

deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego tego dewelopera,

zawiera umowę mieszkaniowego rachunku powierniczego z innym

bankiem.

2. W terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy mieszkaniowego

rachunku powierniczego z innym bankiem deweloper informuje

nabywcę na papierze lub innym trwałym nośniku o dokonanej

zmianie i przekazuje mu oświadczenie banku, o którym mowa w art.

10 ust. 2.



Wypłata 

środków

z ZMRP

art. 15 

Bank wypłaca deweloperowi środki pieniężne wpłacone przez nabywcę

na zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy po otrzymaniu wypisu

aktu notarialnego umowy przenoszącej na nabywcę prawa wynikające z

umowy deweloperskiej albo umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3

lub 5 lub ust. 2, w stanie wolnym od obciążeń, praw i roszczeń osób

trzecich, z wyjątkiem obciążeń, na które wyraził zgodę nabywca.



Wypłata 

środków

z OMRP –

terminy

art. 16 

1. W związku z realizacją przez dewelopera umowy deweloperskiej lub

umowy, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 lub 3, bank wypłaca

deweloperowi środki pieniężne wpłacone przez nabywcę na otwarty

mieszkaniowy rachunek powierniczy, nie wcześniej niż po 30 dniach

od dnia zawarcia umowy deweloperskiej i po stwierdzeniu

zakończenia danego etapu realizacji przedsięwzięcia

deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego, w wysokości kwoty

stanowiącej iloczyn procentu kosztów danego etapu określonego w

harmonogramie przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania

inwestycyjnego oraz:

1. ceny lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego albo

2. ceny lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego albo domu

jednorodzinnego i lokalu użytkowego – w przypadku umowy,

o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 lub 3.



Wypłata 

środków

z OMRP –

terminy

art. 16  

2. W przypadku zakończenia ostatniego etapu przedsięwzięcia
deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego, określonego w ich
harmonogramach, bank wypłaca deweloperowi pozostałe na otwartym
mieszkaniowym rachunku powierniczym środki pieniężne wpłacone przez
nabywcę na poczet realizacji ostatniego etapu prac po otrzymaniu wypisu
aktu notarialnego umowy przenoszącej na nabywcę prawa wynikające z
umowy deweloperskiej lub umowy, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 lub
3, w stanie wolnym od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, z wyjątkiem
obciążeń, na które wyraził zgodę nabywca.



Obowiązki 

kontrolne 

banku

art. 17 

1. Bank dokonuje kontroli zakończenia każdego z etapów

przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego przed

wypłatą środków pieniężnych, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 3.

2. W trakcie kontroli bank ma prawo wglądu do rachunków bankowych

dewelopera oraz kontroli dokumentacji w zakresie dotyczącym

przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego.

3. Koszty kontroli ponosi deweloper.

4. Kontrola obejmuje:

1) sprawdzenie, czy:

a. deweloper posiada tytuł własności albo prawo użytkowania

wieczystego nieruchomości, na której jest prowadzone

przedsięwzięcie deweloperskie lub zadanie inwestycyjne, albo zgodę

właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości na wpis

roszczeń nabywcy, o których mowa w art. 38 ust. 2, w przypadku gdy

deweloper nie jest właścicielem albo użytkownikiem wieczystym

nieruchomości,



Obowiązki 

kontrolne 

banku

art. 17  

b. wobec dewelopera nie zostało wszczęte postępowanie

restrukturyzacyjne albo upadłościowe, przez weryfikację wpisu w

Krajowym Rejestrze Sądowym oraz informacji zawartych w Krajowym

Rejestrze Zadłużonych,

c. deweloper posiada pozwolenie na budowę albo dokonał zgłoszenia

budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. – Prawo budowlane, do którego organ administracji

architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu,

d. planowane przez dewelopera przeznaczenie środków, które będą

wypłacone z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego,

jest zgodne ze sposobem wydatkowania środków określonym w art.

13,

e. wydatkowanie środków wypłaconych z otwartego mieszkaniowego

rachunku powierniczego jest zgodne ze sposobem wydatkowania

środków określonym w art. 13,

f. deweloper nie zalega z podatkami i składkami na ubezpieczenie

społeczne i zdrowotne,

g. deweloper uregulował wymagalne i bezsporne zobowiązania

pieniężne wobec wykonawców lub podwykonawców,



Obowiązki 

kontrolne 

banku

art. 17  

g. deweloper nie zalega ze zobowiązaniami wobec nabywców, którzy

w ramach danego przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania

inwestycyjnego odstąpili od umowy na podstawie art. 43 ust. 1–6,

h. deweloper nie zalega wobec Deweloperskiego Funduszu

Gwarancyjnego ze zobowiązaniem wynikającym z realizacji przez ten

fundusz zwrotu wpłat nabywcy w sytuacji, o której mowa w art. 48

ust. 1 pkt 6;

2. ustalenie przez wyznaczoną przez bank osobę posiadającą

odpowiednie uprawnienia budowlane, czy deweloper zakończył

określony w harmonogramie etap realizacji przedsięwzięcia

deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego, polegające

w szczególności na sprawdzeniu:

b. wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy,

c. udokumentowania faktycznego zaawansowania robót budowlanych

na poziomie wymaganym dla kontrolowanego etapu,

d. uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie albo dokonania

zawiadomienia o zakończeniu budowy – w przypadku zakończenia

robót budowlanych.

5. Czynności kontrolne, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. d, f, g,

i oraz j, są wykonywane na podstawie oświadczeń dewelopera.



Obowiązki 

kontrolne 

banku

art. 17  

6. Przed dokonaniem wypłaty środków pieniężnych, o których mowa w

art. 16 ust. 3, bank przeprowadza czynności kontrolne, o których

mowa w ust. 4 pkt 1 lit. a, b, d oraz f–j oraz pkt 2, oraz przeprowadza

weryfikację posiadania przez dewelopera:

a. decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu
budowy, do którego organ nadzoru budowlanego nie wniósł sprzeciwu, oraz

b. zaświadczenia o samodzielności lokalu – w przypadku umowy, o której
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lub 3.

7. W przypadku:

a. negatywnej oceny jednego z elementów określonych w ust. 4 pkt 1 lit. a, c–
e oraz h lub pkt 2,

b. braku oświadczeń dewelopera, na podstawie których są wykonywane
czynności kontrolne, o którychmowa w ust. 4 pkt 1 lit. f, g, i oraz j,

c. wszczęcia wobec dewelopera postępowania restrukturyzacyjnego albo
upadłościowego, o którymmowa w ust. 4 pkt 1 lit. b

– bank wstrzymuje wypłatę środków pieniężnych, o których mowa w art.

16 ust. 1 lub 3, i wyznacza deweloperowi termin na usunięcie

nieprawidłowości.



Obowiązki 

kontrolne 

banku

art. 17 

Bank wypłaca deweloperowi środki pieniężne, o których mowa w art. 16 

ust. 1 lub 3, wyłącznie po usunięciu nieprawidłowości, o których mowa w 

ust. 7.

8. Bank może dokonać kontroli zakończenia każdego z etapów

przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego przed

wypłatą środków pieniężnych, o których mowa w art. 16 ust. 1 lub 3,

także w zakresie szerszym niż określony w ust. 4, jeżeli wynika to

z umowy zawartej z deweloperem.



Przepisy 

karne

art. 62

Kto wypłaca deweloperowi środki zgromadzone na:

1. zamkniętym mieszkaniowym rachunku powierniczym niezgodnie

z art. 15,

2. otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym niezgodnie

z art. 16,

3. otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym bez

przeprowadzenia kontroli zakończenia każdego z etapów

przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego

zgodnie z art. 17 ust. 4–6,

4. otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym niezgodnie z art.

17 ust. 8

– podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze

pozbawienia wolności do lat 2.



Zakres 

ustawy

art. 46

1. Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, zwany dalej „Funduszem”,

stanowi wyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu

Gwarancyjnym.

2. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia obsługę

Funduszu.

art. 47

1. Środki Funduszu są gromadzone na wyodrębnionym rachunku

bankowym Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

2. Środki Funduszu pochodzą:

1. ze składek należnych od deweloperów odprowadzanych zgodnie z

art. 49;

2. z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku

bankowym, o którym mowa w ust. 1, oraz przychodów z lokat

środków Funduszu;

3. z roszczeń, o których mowa w art. 48 ust. 8;



Zakres 

ustawy

art. 47

4. z wpływów z tytułu zaspokojenia się z masy upadłościowej w

przypadku upadłości dewelopera;

5. ze środków uzyskanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz

Gwarancyjny z pożyczek i kredytów na rzecz Funduszu;

6. z innych wpływów

art. 49

1. Podstawą wyliczenia wysokości składki na Fundusz jest wartość

wpłaty dokonanej przez nabywcę na mieszkaniowy rachunek

powierniczy w związku z realizacją umowy deweloperskiej lub

umowy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, 3 lub 5 lub ust. 2,

zgodnie z zasadami określonymi w art. 8, a w przypadku, o którym

mowa w art. 32 ust. 4, podstawą wyliczenia wysokości składki jest

wartość wpłaty dokonanej przez dewelopera.

1. Składka stanowi iloczyn stawki procentowej określonej zgodnie z ust.

7 i 8 oraz:

2. wartości wpłaty dokonanej przez dewelopera – w przypadku

określonym w art. 32 ust. 4.



Zakres 

ustawy

art. 49

3. Składka jest należna od dnia dokonania wpłaty, o której mowa w ust.

1.

4. Składka przekazana na Fundusz nie podlega zwrotowi.

5. Deweloper dokonuje wyliczenia wysokości składki na Fundusz i

wpłaca ją do banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek

powierniczy w terminie 7 dni od dnia dokonania wpłaty, o której

mowa w ust. 1, i nie później niż przed wypłatą środków na rzecz

dewelopera. Bank odprowadza tę składkę do Funduszu w terminie 7

dni od dnia wpłaty składki przez dewelopera i nie później niż w dniu

wypłaty środków na rzecz dewelopera.

6. Wysokość składki na Fundusz jest wyliczana według stawki

procentowej obowiązującej w dniu rozpoczęcia sprzedaży lokali

mieszkalnych lub domów jednorodzinnych w ramach danego

przedsięwzięcia deweloperskiego lub zadania inwestycyjnego.



Zakres 

ustawy

art. 49

3. Maksymalna wysokość stawki procentowej, według której jest

wyliczana wysokość składki na Fundusz, nie może przekraczać:

1. 1% – w przypadku otwartego mieszkaniowego rachunku

powierniczego albo

2. 0,1% – w przypadku zamkniętego mieszkaniowego rachunku

powierniczego.

Art. 50

1. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny prowadzi w systemie

teleinformatycznym, który spełnia minimalne wymagania dla

systemów teleinformatycznych oraz zapewnia interoperacyjność

systemu na zasadach określonych w Krajowych Ramach

Interoperacyjności, Ewidencję Deweloperskiego Funduszu

Gwarancyjnego, zwaną dalej „Ewidencją”.



Zakres 

ustawy

art. 51

1. Dane i informacje, o których mowa w art. 50 ust. 2, są przekazywane

do Ewidencji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez:

1. bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy – w zakresie

określonym w art. 50 ust. 2 pkt 1 lit. a–d, f, h, i oraz l, pkt 2 lit. a oraz

b, pkt 3 lit. a–d, pkt 4 lit. a, b oraz f, pkt 5 lit. a, c, d oraz g, pkt 6 i 7,

2. syndyka – w zakresie określonym w art. 50 ust. 2 pkt 1 lit. e, g, j oraz

k,

3. dewelopera – w zakresie określonym w art. 50 ust. 2 pkt 4 lit. c–e

oraz pkt 5 lit. b, e, f oraz h

- niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia

skutkującego obowiązkiem przekazania danych do Ewidencji.



Przepisy 

przejściowe 
i końcowe

art. 81

Ustawa wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia,

z wyjątkiem:

1. art. 46, art. 47, art. 48 ust. 6 i art. 72 pkt 1, które wchodzą w życie po

upływie 30 dni od dnia ogłoszenia;

2. art. 68 i art. 73, które wchodzą w życie z dniem następującym po

dniu ogłoszenia.

art. 80

Traci moc ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy 

lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1805, z 2020 r. poz. 471 oraz z 2021 r. poz. …).



Przepisy 

przejściowe 
i końcowe

art. 76

3. Deweloper, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzi

przedsięwzięcie deweloperskie, dla którego nie zawarto umowy

mieszkaniowego rachunku powierniczego, o którym mowa w art. 5

ustawy uchylanej w art. 80, ma obowiązek zawarcia umowy

o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego, o którym

mowa w art. 7, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej

ustawy.



Przepisy 

przejściowe 
i końcowe

art. 78

1. Do umów o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego,

o którym mowa w art. 5 ustawy uchylanej w art. 80, stosuje się

przepisy dotychczasowe oraz przepisy art. 10 ust. 1–3 i art. 11

niniejszej ustawy.

2. Do umów o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego,

o którym mowa w art. 5 ustawy uchylanej w art. 80, których stroną

był bank, wobec którego przed dniem wejścia w życie niniejszej

ustawy nastąpiło spełnienie warunku gwarancji w rozumieniu art. 2

pkt 57 lit. a lub b ustawy zmienianej w art. 75, w zakresie ustalania

roszczeń z tytułu wypłat środków gwarantowanych, stosuje się

przepisy dotychczasowe.
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Katarzyna Marczyńska


