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Wprowadzenie  

 

W związku z opublikowaniem pierwszej części Rekomendacji ZBP w styczniu 2012 
r., celem uzupełnienia wypracowanych wtedy standardów rynkowych obsługi 
konsumentów i deweloperów przez banki w zakresie prowadzenia mieszkaniowych 
rachunków powierniczych przedstawiana jest druga część Rekomendacji. 

Rekomendacje zostały przygotowane przez grupę roboczą Rady Prawa Bankowego 
oraz Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości ZBP na takich samych zasadach, 
jakie przyjęto w przypadku pierwszej Rekomendacji.  

W drugiej części poruszono kolejne kluczowe kwestie, które mają pozwolić 
uczestnikom rynku na zastosowanie jednolitej dobrej praktyki rynkowej.  

Rekomendacje obejmują następujące kwestie: 

• ujednolicenie definicji przedsięwzięcia deweloperskiego niezbędnej przy 
otwieraniu i zamykaniu mieszkaniowych rachunków powierniczych, 

• warunki otwierania instrumentów ochrony środków nabywcy, 

• zasady i terminy zamykania mieszkaniowego rachunku powierniczego, 

• transfer środków na nowy mieszkaniowy rachunek powierniczy założony w 
innym banku, 

• wypłatę środków z zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego, 

• zakładanie mieszkaniowego rachunku powierniczego dla przedsięwzięć, 
których sprzedaż nastąpiła przed wejściem w życie Ustawy. 

 

Warszawa, 14 lutego 2012 roku 
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Definicja przedsi ęwzięcia deweloperskiego a otwieranie i zamykanie 
mieszkaniowych rachunków powierniczych 

 

Art. 3. 6)przedsięwzięcie deweloperskie – proces, w wyniku realizacji 
którego na rzecz nabywcy ustanowione lub przeniesione zostaje prawo, o 
którym mowa w art. 1, obejmujący budowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 
późn. zm.) oraz czynności faktyczne i prawne niezbędne do rozpoczęcia 
budowy oraz oddania obiektu budowlanego do użytkowania, a w 
szczególności nabycie praw do nieruchomości, na której realizowana ma 
być budowa, przygotowanie projektu budowlanego lub nabycie praw do 
projektu budowlanego, nabycie materiałów budowlanych i uzyskanie 
wymaganych zezwoleń administracyjnych określonych odrębnymi 
przepisami; częścią przedsięwzięcia deweloperskiego może być zadanie 
inwestycyjne dotyczące jednego lub większej liczby budynków, jeżeli 
budynki te, zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego, 
mają zostać oddane do użytku w tym samym czasie i tworzą całość 
architektoniczno-budowlaną 

 

Rekomendacja nr 11: 

W świetle definicji w ustawie przedsi ęwzięcia deweloperskiego, jak nale ży 
rozumie ć przedsi ęwzięcie deweloperskie, maj ąc na uwadze potrzeb ę 
okre ślenia wymogów otwierania i zamykania mieszkaniowych  rachunków 
powierniczych? 

W celu określenia wymogów otwierania i zamykania mieszkaniowych rachunków 
powierniczych bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy powinien 
przyjąć określenie przedsięwzięcia deweloperskiego jako przedsięwzięcie opisane  
w prospekcie informacyjnym sporządzonym przez dewelopera. Również zadanie 
inwestycyjne, na które jest przygotowany odrębny prospekt jest traktowane jako 
przedsięwzięcie deweloperskie na potrzeby stosowania Ustawy. 

Jednocześnie, w celu ujednolicenia i doprecyzowania definicji przedsięwzięcia 
deweloperskiego należy przyjąć, iż:  

a) Przedsięwzięcie deweloperskie, o którym mowa w art. 3 pkt 6 Ustawy,  

─ to przedsięwzięcie rozumiane jako całość, albo jeden etap, albo kilka 
etapów procesu realizacyjnego, 

─ w przypadku prowadzenia mieszkaniowego rachunku powierniczego dla 
przedsięwzięcia deweloperskiego rozumianego jako jeden etap, czy kilka 
etapów - zakres przedmiotowego etapu albo przedmiotowych etapów (np. 
pum) wynika z dotyczącego ich pozwolenia na budowę (w tym 
dokumentów składanych wraz z wnioskiem o jego wydanie np. projektu 
budowlanego),  

─ zakres przedsięwzięcia deweloperskiego (całość, czy jeden etap lub kilka 
etapów) określa prospekt informacyjny przedkładany w banku wraz z 
wnioskiem o otwarcie i prowadzenie mieszkaniowego rachunku 
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powierniczego (jednocześnie deweloper powinien być zobowiązany do 
przedłożenia w banku aktualnej wersji prospektu, co będzie determinowało 
wypłatę środków z rachunku po zakończeniu kolejnego etapu 
wynikającego z harmonogramu), 

─ w przypadku prowadzenia mieszkaniowego rachunku powierniczego dla 
przedsięwzięcia deweloperskiego rozumianego jako jeden etap czy kilka 
etapów - wypłata środków zgromadzonych na tym rachunku odbywa się 
zgodnie z harmonogramem dotyczącym przedmiotowego etapu albo 
przedmiotowych etapów, 

b) Jedno pozwolenie na budowę może dotyczyć kilku przedsięwzięć 
deweloperskich, definiowanych jak w lit a.  

c) Jedna umowa z generalnym wykonawcą może dotyczyć kilku przedsięwzięć 
deweloperskich, definiowanych jak w lit a.  

d) Posiadacz rachunku zobowiązany jest udokumentować rozpoczęcie sprzedaży, 
o którym mowa w art. 3 pkt 10 Ustawy, dla przedmiotowego etapu albo  
przedmiotowych etapów. 

 

Rekomendacja nr 12:  

Jak post ępować w przypadku, gdy przedsi ęwzięcie deweloperskie obejmuje 
jednocze śnie: 

a. sprzeda ż na rzecz osób fizycznych i prawnych lokali mieszka lnych 

b. wybudowanie lokali usługowych? 

W jaki sposób okre ślać (na jakiej podstawie) podział kosztów inwestycji n a 
podlegaj ące i niepodlegaj ące rygorom wypłat z otwartego mieszkaniowego 
rachunku powierniczego, oraz odpowiednim ich uwzgl ędnianiu  
w harmonogramie przedsi ęwzięcia?  

Na rachunek powierniczy powinny być wpłacane wyłącznie środki pochodzące  
z wpłat osób fizycznych za lokale mieszkalne lub domy jednorodzinne. Deweloper 
powinien prowadzić osobny rachunek bankowy, na który wpłacane są należności za 
lokale inne niż mieszkalne, na przykład za samodzielne garaże, komórki itp., a także 
wpłaty od osób prawnych.  

Bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy nie ma obowiązku 
weryfikowania tego, czy deweloper poprawnie wskazuje rachunki wpłat  
w zawieranych z klientami umowach, ani tego, czy wpłaty dokonywane są na 
odpowiednie rachunki. Wydaje się, że możliwym jest przyjęcie (aczkolwiek konkretne 
okoliczności mogą przemawiać przeciwko temu) domniemania faktycznego, iż 
wszystkie środki, które wpłynęły na mieszkaniowy rachunek powierniczy są środkami 
pochodzącymi z wpłat osób fizycznych za lokale mieszkalne lub domy 
jednorodzinne. 

Jeżeli deweloper realizujący przedsięwzięcie, które oprócz lokali mieszkalnych 
zawiera inne powierzchnie (np. lokale użytkowe, niezależnie sprzedawane garaże, 
itp.) przygotował jeden prospekt informacyjny dla całego przedsięwzięcia, wówczas 
bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy może przyjąć zawarty w nim 
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harmonogram oraz podział kosztów jako podstawę do obliczania kwot należnych do 
wypłaty z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego.  

Jeżeli deweloper przygotował prospekt informacyjny dotyczący tylko części 
mieszkaniowej przedsięwzięcia, wówczas przedstawiony w nim harmonogram 
dotyczący wyłącznie części mieszkaniowej powinien być dla banku prowadzącego 
mieszkaniowy rachunek powierniczy podstawą do obliczania kwot należnych do 
wypłaty z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego. 

 

Rekomendacja nr 13: 

Czy dopuszczalne jest wymaganie przez bank, na etap ie podejmowania decyzji 
o udzieleniu nabywcy kredytu hipotecznego, innego d okumentu ni ż umowa 
notarialna z deweloperem okre ślająca wszystkie niezb ędne cechy nabywanej 
nieruchomo ści oraz warunki przedsi ęwzięcia deweloperskiego (lokalizacja, 
powierzchnia, cena, terminy płatno ści, termin przekazania własno ści)? 

Na etapie podejmowania przez bank decyzji co do udzielenia kredytu nabywcy 
nieruchomości dopuszczalne jest rozpatrzenie wniosku na podstawie dostarczonego 
przez nabywcę jednostronnego zobowiązania dewelopera do zawarcia umowy 
deweloperskiej przed upływem konkretnego terminu, na określonych warunkach lub 
na podstawie prospektu informacyjnego, z wypełnioną częścią indywidualną. 

Należy jednak wskazać, iż zawarty w zobowiązaniu dewelopera lub dostarczonym 
prospekcie informacyjnym opis nieruchomości musi być zgodny z opisem 
przedstawionym następnie w dokumentacji przedkładanej przez nabywcę bankowi, 
przed podpisaniem umowy kredytu. W przeciwnym wypadku bank może odmówić 
podpisania umowy kredytowej, lub uzależnić jej podpisanie od ponownego nadania 
zdolności kredytowej nabywcy oraz wartości nieruchomości. 

 

Warunki otwierania instrumentów ochrony środków nabywcy 

 

Art. 4. Art. 4 Deweloper zapewnia nabywcom co najmniej jeden z 
następujących środków ochrony: 

1) zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy; 

2) otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancję 
ubezpieczeniową;  

3) otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancję bankową; 

4) otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy. 

 

Rekomendacja nr 14: 

Czy bank prowadz ący mieszkaniowy rachunek powierniczy musi dokonywa ć 
weryfikacji/akceptacji do realizacji ka żdej podpisanej umowy deweloperskiej w 
zakresie zapisów, które powinny si ę w niej znale źć? W szczególno ści, czy 
można przyj ąć, iż bank prowadz ący mieszkaniowy rachunek powierniczy 
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powinien zastrzec konieczno ść zapisów na etapie akceptacji projektu umowy 
deweloperskiej?  

Bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy (zgodnie z Rekomendacją 1) 
powinien ocenić wzór umowy stosowanej przez dewelopera.  

Dodatkowo deweloper powinien złożyć oświadczenie, że wzór ten będzie stosowany 
w przypadku sprzedaży lokali mieszkaniowych realizowanych dla przedsięwzięcia, 
dla którego został otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy. Niedotrzymanie tego 
warunku mogłoby skutkować wypowiedzeniem umowy rachunku deweloperskiego. 

 

Zasady i terminy zamykania mieszkaniowego rachunku 
powierniczego 

 

Art. 5. 1. Dla przedsięwzięcia deweloperskiego deweloper zawiera umowę 
o prowadzenie otwartego albo zamkniętego mieszkaniowego rachunku 
powierniczego, zwanego dalej ,,mieszkaniowym rachunkiem 
powierniczym”.  

2. Bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy ewidencjonuje 
wpłaty i wypłaty odrębnie dla każdego nabywcy. 

3. Bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy na żądanie 
nabywcy informuje nabywcę o dokonanych wpłatach i wypłatach. 

4. Prawo wypowiedzenia umowy, o której mowa w ust. 1, przysługuje 
wyłącznie bankowi i tylko z ważnych powodów. 

 

Rekomendacja nr 15: 

Jakie powinny by ć zasady i terminy zamykania zamkni ętego i otwartego 
mieszkaniowego rachunku powierniczego?  

Rekomenduje się stosowanie następujących zasad i terminów zamykania 
zamkniętego i otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego:  

1. Ustawa nie stanowi wprost, jak długo powinien być prowadzony mieszkaniowy 
rachunek powierniczy. Zgodnie z art. 5 Ustawy deweloper zawiera umowę  
o prowadzenie otwartego lub zamkniętego mieszkaniowego rachunku 
powierniczego dla przedsięwzięcia deweloperskiego. Należy więc zakładać, iż 
umowa powinna wiązać dewelopera z bankiem prowadzącym mieszkaniowy 
rachunek powierniczy co najmniej tak długo, jak długo trwa przedsięwzięcie 
deweloperskie.  

Legalna definicja przedsięwzięcia deweloperskiego stanowi, że jest to proces,  
„w wyniku realizacji którego” na rzecz nabywcy ustanowione lub przeniesione 
zostaje prawo, o którym mowa w art.1 Ustawy. Taki zapis nie przesądza, jaka 
czynność kończy przedsięwzięcie deweloperskie, a w szczególności, czy 
czynność ustanowienia lub nabycia prawa, o którym mowa w art. 1 Ustawy, jest 
częścią przedsięwzięcia deweloperskiego, czy też czynność ta wykracza poza 
zakres definicji. Natomiast definicja umowy deweloperskiej wskazuje, że 
ustanowienie lub przeniesienie prawa, o którym mowa w art. 1 Ustawy, następuje 
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„po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego”, co pozwala przyjąć, że 
przeniesienie lub ustanowienie prawa nie jest częścią przedsięwzięcia 
deweloperskiego. 

2. W przypadku zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego każda 
wypłata środków pieniężnych deweloperowi następuje z sub-rachunku, po 
otrzymaniu odpisu aktu notarialnego przenoszącego prawo, o którym mowa w  
art. 1 Ustawy, na warunkach określonych w art. 10 Ustawy. Tym samym 
zamknięcie mieszkaniowego rachunku powierniczego zamkniętego powinno 
nastąpić po otrzymaniu ostatniego odpisu aktu notarialnego przenoszącego 
prawo, o którym mowa w art. 1 Ustawy. Przy czym nie jest istotne, z punktu 
widzenia ochrony interesów nabywcy, jeżeli nastąpiło przeniesienie prawa, o 
którym mowa w art. 1 Ustawy, czy dokonał on na zamknięty mieszkaniowy 
rachunek powierniczy wpłaty całości czy części kwoty należnej deweloperowi.  

3. W przypadku otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego wypłata  
z rachunku następuje po zakończeniu każdego z etapów przedsięwzięcia 
deweloperskiego. 

Zakładając, że przedsięwzięcie deweloperskie kończy się z chwilą oddania 
obiektu budowlanego do użytkowania, należy konsekwentnie dopuścić dokonanie 
ostatniej wypłaty z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego  
i zamknięcie tego rachunku przed ustanowieniem lub przeniesieniem prawa,  
o którym mowa w art.1 Ustawy, a po spełnieniu warunków wynikających z umowy 
otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego. Także w przypadku tego 
rachunku dopuszczalne jest jednak umowne ustalenie, że ostatnia część 
należności dewelopera zostanie wypłacona po przedstawieniu odpisów aktów 
notarialnych przenoszących prawo, o którym mowa w art. 1 Ustawy.  

4. W przypadku otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego, w ramach 
którego mieszkaniowe sub-rachunki powiernicze dla poszczególnych nabywców 
otwarto przed oddaniem obiektu budowlanego do użytkowania, rekomenduje się 
utrzymywanie tego rachunku do czasu rozliczenia ostatniego z sub-rachunków tj. 
przejścia całej kwoty należnej deweloperowi przez otwarty mieszkaniowy 
rachunek powierniczy.  

5. W szczególnym przypadku, gdyby przedstawione zostały odpisy aktów 
notarialnych przenoszących prawo, o którym mowa w art. 1 Ustawy, dla 
wszystkich nabywców, w stanie wolnym od obciążeń, praw i roszczeń osób 
trzecich, z wyjątkiem obciążeń na które wyrazili zgodę nabywcy, a więc nie 
zachodziłoby ryzyko uszczuplenia praw nabywców, za dopuszczalne należy 
uznać zamknięcie także otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego po 
wypłaceniu deweloperowi należnych mu kwot zgromadzonych na 
mieszkaniowych sub-rachunkach powierniczych, niezależnie od tego, czy 
wszyscy nabywcy wywiązali się ze swoich zobowiązań wobec dewelopera. 

6. Skutkiem przyjęcia rekomendacji, o której mowa w pkt 4, jest obowiązek banku 
prowadzącego otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy, polegający na 
kontrolowaniu, czy wszystkie opłaty przewidziane umową deweloperską zostały 
wniesione na rachunek powierniczy. Odstąpienie od umowy deweloperskiej lub jej 
rozwiązanie czyni ten obowiązek bezprzedmiotowym.  

7. Deweloper może zawrzeć w umowie deweloperskiej postanowienia umożliwiające 
mu odstąpienie od umowy z nabywcą w przypadku braku wpłat od nabywcy na 
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mieszkaniowy rachunek powierniczy lub niestawienia się nabywcy w celu 
podpisania aktu notarialnego w terminach umownych, co umożliwi deweloperowi 
uniknięcie sytuacji długotrwałego prowadzenia rachunku powierniczego po 
oddaniu obiektu budowlanego do użytkowania.  

8. Umowa mieszkaniowego rachunku powierniczego powinna stanowić, że bank ma 
obowiązek zamknąć rachunek na wniosek dewelopera, o ile zostały spełnione 
warunki zamknięcia rachunku, określone w tej umowie.  

 

Transfer środków na nowy mieszkaniowy rachunek powierniczy 
założony w innym banku 

 

Art. 6. 1. W przypadku wypowiedzenia umowy mieszkaniowego rachunku 
powierniczego deweloper niezwłocznie zakłada nowy mieszkaniowy 
rachunek powierniczy w innym banku, nie później niż w ciągu 60 dni od 
dnia wypowiedzenia tej umowy.  

2. Środki zgromadzone na likwidowanym mieszkaniowym rachunku 
powierniczym są przekazywane przez bank, w którym dotychczas 
prowadzono taki mieszkaniowy rachunek powierniczy, na mieszkaniowy 
rachunek powierniczy otwarty przez dewelopera w innym banku. 

3. W przypadku niezłożenia przez dewelopera dyspozycji przelewu 
środków, o których mowa w ust. 2, na mieszkaniowy rachunek powierniczy 
w innym banku, w terminie 60 dni od dnia  wypowiedzenia tej umowy, bank 
zwraca środki znajdujące się na mieszkaniowego rachunku powierniczego 
nabywcom. 

4. W czasie obowiązywania umowy, o której mowa w art. 5 ust. 1, oraz w 
okresie, o którym mowa w ust. 3,  umowa o prowadzenie mieszkaniowego 
rachunku powierniczego nie może ulec zmianie bez zgody nabywcy, z 
wyjątkiem oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na 
mieszkaniowego rachunku powierniczego, z tym że sposób ustalania 
wysokości oprocentowania określony jest w tej umowie. 

 

Rekomendacja nr 16 

Jakie powinny by ć wymogi informacyjne odno śnie zawartej nowej umowy 
mieszkaniowego rachunku powierniczego, w przypadku wypowiedzenia 
umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego przez b ank dotychczas 
prowadz ący mieszkaniowy rachunek powierniczy? 

W przypadku wypowiedzenia umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego bank 
prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy, w celu przekazania środków do 
nowego banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy, powinien co 
najmniej wymagać wskazania przez dewelopera nazwy nowego banku 
prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy i potwierdzić bezpośrednio z tym 
bankiem fakt zawarcia nowej umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego. 
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Wypłata środków z 
zamkni ętego mieszkaniowego rachunku powierniczego 

 

Art. 10. Bank wypłaca deweloperowi środki pieniężne wpłacone  przez 
nabywcę na zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy po otrzymaniu 
odpisu aktu notarialnego umowy przenoszącej na nabywcę prawo, o 
którym mowa w art. 1, w stanie wolnym od obciążeń, praw i roszczeń osób 
trzecich, z wyjątkiem obciążeń na które wyraził zgodę nabywca. 

 

Rekomendacja nr 17 

Czy wypłaty z zamkni ętego mieszkaniowego rachunku powierniczego b ędą 
mogły by ć dokonywane wył ącznie po przedstawieniu odpisu aktu notarialnego, 
czy równie ż wypisu tego aktu ? 

Biorąc pod uwagę ratio legis przepisu art. 10 Ustawy, wypełnieniem dyspozycji tego 
przepisu będzie przedstawienie zarówno wypisu aktu notarialnego, jak również 
odpisu tego aktu rozumianego jako poświadczona przez innego notariusza niż 
sporządzającego dany akt kopia wypisu aktu notarialnego.  

Pojęcie wypisu aktu notarialnego określone jest w ustawie – Prawo o notariacie. 
Zgodnie z art. 110 § 1 ustawy wypisy aktu notarialnego wydaje się stronom aktu lub 
osobom, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu, a także ich 
następcom prawnym. Art. 109 ustawy stanowi z kolei, że wypis ma moc prawną 
oryginału. Natomiast, odpisy i wyciągi sporządza się z innych dokumentów niż akt 
notarialny. Zgodnie z art. 96 Prawa o notariacie, notariusz poświadcza zgodność 
odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym oryginałem (instytucja poświadczenia). Biorąc 
pod uwagę przepis art. 2 § 2 Prawa o notariacie, który stanowi, że czynności 
notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu 
urzędowego, należy uznać, że również poświadczona przez notariusza kopia danego 
dokumentu ma  charakter dokumentu urzędowego.  

Wskazując ratio legis przepisu z art. 10 Ustawy należy uznać, że odpis aktu 
notarialnego jest znaczeniowo tożsamy z wypisem, z tą różnicą, że tylko wypis ma 
moc prawną oryginału (jest dokumentem wyższej rangi w stosunku do odpisu 
dokumentu). 

Tym samym, użycie przez ustawodawcę pojęcia „odpisu” sugeruje, że wypłata 
deweloperowi środków pieniężnych może nastąpić nie tylko po otrzymaniu wypisu 
aktu notarialnego, ale dopuszczalna będzie również forma odpisu aktu notarialnego 
rozumianego jako odpis z wypisu tego aktu. Ten ostatni przypadek ma miejsce 
wtedy, kiedy wypis aktu notarialnego jest poświadczany przez innego notariusza niż 
ten, który sporządził akt notarialny (notariusz, który sporządził akt notarialny wydaje 
jedynie wypisy tego aktu zgodnie z art. 110 § 1 Prawa o notariacie). 
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Rekomendacja nr 18 

Czy i w jakim zakresie „harmonogram wypłat” powinie n być zgodny z 
procentowym, szacunkowym podziałem kosztów poszczeg ólnych etapów w 
całkowitych kosztach przedsi ęwzięcia, o którym mowa w art. 24 Ustawy?  

Bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy może wypłacić, po 
stwierdzeniu zakończenia danego etapu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego,  
maksymalnie kwotę będącej iloczynem procentu kosztów danego etapu 
przedsięwzięcia deweloperskiego w całości kosztów przedsięwzięcia 
deweloperskiego i ceny lokalu mieszkaniowego albo domu jednorodzinnego (chodzi 
o przeniesienie procentów koszów z harmonogramu przedsięwzięcia 
deweloperskiego do warunków wypłat określonych w umowie otwartego 
mieszkaniowego rachunku powierniczego) np.: 

Kwoty środków pieniężnych wypłacane deweloperowi, na podstawie dyspozycji 
dewelopera, nie mogą przekroczyć: 

1/ a %  ceny nabycia przez nabywcę prawa określonego w umowie 
deweloperskiej - w przypadku zakończenia pierwszego etapu realizacji 
przedsięwzięcia deweloperskiego (etapu opisanego w harmonogramie 
przedsięwzięcia deweloperskiego), 

2/ b %  ceny nabycia przez nabywcę prawa określonego w umowie 
deweloperskiej - w przypadku zakończenia drugiego etapu realizacji 
przedsięwzięcia deweloperskiego (etapu opisanego w harmonogramie 
przedsięwzięcia deweloperskiego), 

3/ c %  ceny nabycia przez nabywcę prawa określonego w umowie 
deweloperskiej - w przypadku zakończenia trzeciego etapu realizacji 
przedsięwzięcia deweloperskiego (etapu opisanego w harmonogramie 
przedsięwzięcia deweloperskiego), 

4/ d %  ceny nabycia przez nabywcę prawa określonego w umowie 
deweloperskiej - w przypadku zakończenia czwartego etapu realizacji 
przedsięwzięcia deweloperskiego (etapu opisanego w harmonogramie 
przedsięwzięcia deweloperskiego), 

gdzie a, b, c, d to liczby odzwierciedlające udział procentowy kosztów danego 
etapu przedsięwzięcia deweloperskiego w całości kosztów przedsięwzięcia 
deweloperskiego.  
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Zakładanie mieszkaniowego rachunku powierniczego dl a 
przedsi ęwzięć, których sprzeda ż nastąpiła przed wej ściem w życie 

ustawy 

 

Art. 37. Przepis art. 4 ustawy stosuje się do przedsięwzięć 
deweloperskich, w odniesieniu do których rozpoczęcie sprzedaży 
nastąpiło po dniu wejścia w życie ustawy. 

Art. 38. W przypadku przedsięwzięć deweloperskich, w odniesieniu do 
których rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło przed dniem wejścia w życie 
ustawy, deweloper w prospekcie informacyjnym zamieszcza w sposób 
widoczny dla nabywcy informację o braku stosowania środków ochrony, o 
których mowa w art. 4. 

 

Rekomendacja nr 19 
Poniewa ż, zgodnie z art. 37, deweloper zapewnia nabywcom środki ochrony do 
przedsi ęwzięć deweloperskich, w odniesieniu do których rozpocz ęcie 
sprzeda ży nast ąpiło po dniu wej ścia w życie Ustawy, to czy w przypadku 
dewelopera, który zgłosi si ę do banku z pro śbą o otwarcie mieszkaniowego 
rachunku powierniczego dla przedsi ęwzięcia deweloperskiego, którego 
sprzeda ż rozpocz ęła si ę przed wej ściem w życie Ustawy, bank mo że taki 
rachunek otworzy ć, czy kieruj ąc si ę zapisem art. 38 powinien odmówi ć?  
Jeżeli cz ęść umów deweloperskich zostało zawartych bez wymagane go 
Ustaw ą instrumentu ochrony, a deweloper wyst ępuje otwarcie mieszkaniowego 
rachunku powierniczego przed wej ściem w życie Ustawy, a bank zawarłby 
umow ę o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczeg o, to czy i jakie, 
oprócz wymogów Ustawy, warunki musiałby by ć spełnione przez dewelopera?  

Zgodnie z art. 37 Ustawy przepis art. 4 stosuje się do przedsięwzięć deweloperskich, 
w odniesieniu do których rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło po dniu wejścia w życie 
Ustawy. Oznacza to, że art. 4 zobowiązujący dewelopera do zapewnienia nabywcom 
co najmniej jednego z wymienionych w nim środków ochrony będzie miał 
zastosowanie dopiero do przedsięwzięć deweloperskich rozpoczętych po dniu 
wejścia w życie niniejszej Ustawy. Powyższe rozwiązanie ustawodawca uzasadniał 
tym, że „często mogą mieć miejsce przypadki, kiedy w jednym budynku w momencie 
ogłoszenia upadłości dewelopera będą znajdować się lokale objęte ochroną 
wynikającą z przepisów projektowanej ustawy oraz te, które takiej ochrony będą 
pozbawione. Więc w okresie przejściowym w ramach przedsięwzięcia 
deweloperskiego będzie możliwa różna sytuacja prawna ochrony nabywców, w 
zależności od momentu rozpoczęcia konkretnego zadania inwestycyjnego. 
Natomiast wszystkie nowe przedsięwzięcia deweloperskie będą miały w zakresie 
wszystkich zadań inwestycyjnych ten sam rodzaj ochrony.”  

Wobec powyższego należy uznać, że dla przedsięwzięć deweloperskich, w 
odniesieniu do których nastąpiło już rozpoczęcie sprzedaży przed wejściem w życie 
Ustawy, nie należy otwierać „zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego” 
bądź „otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego”.  
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Używanie wskazanych niniejszą ustawą pojęć, zastrzeżonych jako środki ochrony 
wyłącznie dla przedsięwzięć rozpoczętych po dniu wejścia w życie Ustawy, w 
odniesieniu do wcześniejszych inwestycji, może wprowadzać nabywców w błąd co 
do istnienia ochrony ich interesów w procesie deweloperskim w sytuacji, kiedy takiej 
ochrony de facto są pozbawieni. Tym bardziej, że art. 38 Ustawy nakazuje, by  w 
przypadku przedsięwzięć deweloperskich, w odniesieniu do których rozpoczęcie 
sprzedaży nastąpiło przed dniem wejścia w życie Ustawy, deweloper w prospekcie 
informacyjnym zamieszczał w sposób widoczny dla nabywcy informację o braku 
stosowania środków ochrony, o których mowa w art. 4. 

W przypadku ewentualnego zawierania umów rachunku bankowego z deweloperem 
przed wejściem w życie Ustawy zastosowanie mogą mieć jedynie przepisy Ustawy – 
Prawo bankowe, w szczególności art. 59 odnoszący się do rachunku powierniczego, 
a także kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 3531 kc strony zawierające umowę mogą 
ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie 
sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia 
społecznego. Tym samym, do umowy rachunku powierniczego z art. 59 Prawa 
bankowego można wprowadzić postanowienia charakterystyczne dla specyfiki 
przedsięwzięcia deweloperskiego, o ile nie będą one sprzeczne z przepisami 
bezwzględnie obowiązującymi. Jednakże nie będzie to mieszkaniowy rachunek 
powierniczy w rozumieniu Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub 
domu jednorodzinnego i takim pojęciem nie należy posługiwać się w odniesieniu do 
rachunków dla przedsięwzięć deweloperskich, które nie podlegają tej ustawie. 

 

Warszawa, 14 lutego 2012 roku 
 


