
 

 

 

Na co powinien zwrócić uwagę inwestor zainteresowany 
nabyciem nieruchomości w Warszawie? 

Każdy inwestor planujący zakup 
nieruchomości na cele 
inwestycyjne, przed podjęciem 
decyzji o zakupie, powinien 
zbadać stan prawny nierucho-
mości oraz możliwość przepro-
wadzenia na niej planowanej 
inwestycji. W niniejszej publikacji    

przedstawiamy niezbędne kroki, 
jakie należy podjąć, w celu ustalenia 
czy dana nieruchomość umożliwi 
nam przeprowadzenie planowanej 
inwestycji, jak również omówimy w 
jaki sposób zidentyfikować 
ewentualne ryzyka, a następnie je 
wykluczyć lub zminimalizować. 
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1Księga wieczysta jest największym 

źródłem informacji o interesującej nas 
nieruchomości. Poza informacjami, które 
możemy pozyskać po zapoznaniu się z 
treścią samej księgi wieczystej, dostępnej 
każdemu, warto również zbadać dokumenty, 
które są do niej załączone. Dostęp do tych 
dokumentów jest jednak możliwy po 
wykazaniu interesu prawnego lub po 
uzyskaniu pełnomocnictwa od właściciela nieruchomości. Dostęp do 
dokumentów załączonych do księgi wieczystej mogą również uzyskać 
kancelarie prawnicze zajmujące się sporządzaniem due diligence nieruchomości.  

                                                           
1 Źródło wykorzystanego zdjęcia: https://pixabay.com/pl/archiwum-pola-dokumenty-foldery-1850170/ 

Dział I: 
Oznaczenie nieru-
chomości 
 
Dział I Księgi 
wieczystej zawiera 
m.in. następujące 
informacje: 

▪ położenie nieru-
chomości (jej ad-
res,  nr działki na 
jakiej się znajduje) 

▪ powierzchnia nie-
ruchomości 

▪ rodzaj działki (np. 
czy jest to nieru-
chomość rolna, 
przemysłowa,  
mieszkaniowa) 

▪ budynki znajdu-
jące się na nieru-
chomości, ich ro-
dzaj, powierzch-
nia, liczba kon-
dygnacji 

 
 

Dział II: 
Własność 
 
 
W dziale II Księgi 
wieczystej znajdują 
się informacje na 
temat obecnych i 
historycznych właś-
cicieli nieruchomoś-
ci, a ponadto, jeśli 
właścicielem nieru-
chomości jest Skarb 
Państwa lub jedno-
stka samorządu te-
rytorialnego, rów-
nież ewentualne in-
formacje na temat 
użytkowników wie-
czystych nierucho-
mości.  
 

Dział III: 
Prawa, roszczenia 
i ograniczenia 
 
W dziale III Księgi 

wieczystej znajdują 

się m.in. informacje 

na temat ewentual-

nych umów doty-

czących nierucho-

mości, np. umowy 

najmu, przedwstęp-

nej umowy sprzeda-

ży. Ponadto, jeżeli 

toczy się postępo-

wanie sądowe, któ-

rego wynik może 

mieć wpływ na stan 

prawny nierucho-

mości, to informa-

cje na ten temat 

mogą zostać ujaw-

nione w dziale III 

Księgi wieczystej.  

 

Dział IV: 
Hipoteka 
 
 
W ostatnim dziale 
Księgi wieczystej 
zatytułowanym Hi-
poteka znajdują się 
informacje dotyczą-
ce ustanowionych 
na nieruchomości 
hipotek. Mogą być 
to zarówno hipoteki 
umowne, jak i kau-
cyjne bądź przymu-
sowe. Ponadto 
wskazane są  wie-
rzytelności, które 
hipoteka zabezpie-
cza (np. kredyt mie-
szkaniowy), wierzy-
ciele hipoteczni (np. 
bank) oraz wysoko-
ść tych wierzytel-
ności.  
 

 



 

 

 

 

                                                           
3 Źródło wykorzystanego zdjęcia: https://pixabay.com/pl/noc-city-zdj%C4%99cie-satelitarne-1149700/ 

Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
określa przeznaczenie, 
warunki zagospodaro-
wania i zabudowy tere-
nu. W związku z tym, 
kolejnym krokiem 
powinno być ustalenie, 
czy interesująca nas 
nieruchomość objęta 
jest miejscowym pla-
nem zagospodarowa-
nia przestrzennego 
(MPZP) lub czy jego 
wprowadzenie jest co 
najmniej planowane.  

W Warszawie coraz 
większy obszar jest 
objęty MPZP.  Szcze-
gółowe informacje na 
ten temat można zna-
leźć na stronie interne-
towej Urzędu Miasta 
Stołecznego Warszawy, 
gdzie publikowane są 
wszystkie obowiązujące 
i planowane MPZP.  

Po ustaleniu czy na 
interesującym nas tere-
nie istnieje wiążący  
MPZP bądź planowane 
jest jego uchwalenie, 
należy sprawdzić prze-
znaczenie nieruchomo-
ści, którą jesteśmy 
zainteresowani. Może 
to być przykładowo 

zabudowa mieszkanio-
wa, zabudowa handlo-
wa, tereny zielone, 
tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe. 

Jeżeli okaże się, że 
nieruchomość, którą 
chcemy kupić ma w 
wiążącym MPZP  
przeznaczenie inne, niż 
planowana przez nas 
inwestycja, możli-we 
jest złożenie 
wniosku o zmianę 
MPZP.  

Natomiast jeżeli  
MPZP jest dopiero na 
etapie planowania , 
istnieje możliwość  
zgłoszenia uwag do 
projektu MPZP. Pra-
wo do zgłoszenie  
uwag przysługuje każ-
demu, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w 
projekcie.  

Przygotowanie wnios-
ku o zmianę MPZP, jak 
i zgłoszenie uwag do 
projektu MPZP 
najlepiej zlecić kance-
larii prawniczej3.  

Decyzja o warun-
kach zabudowy 
jest dokumentem, któ- 
ry należy uzyskać  
przed złożeniem 
wniosku o wydanie  
pozwolenia na budowę,  
jeżeli nie ma obowią-
zującego MPZP.   

Bardzo często zdarza 
się, iż właściciel nieru-
chomości posiada już 
decyzję o warunkach 
zabudowy (jak i poz-
wolenie na budowę) i 
wówczas należy prze-
analizować postanowie-
nia tej/ tych decyzji  pod 
kątem przydatności dla 
naszej inwestycji.  

Jeśli okaże się, że na 
podstawie wydanych już 
decyzji o warunkach za-
budowy, jak i poz-
wolenia na budowę, rea-
lizacja naszego zamie-
rzenia inwestycyjnego 
jest możliwa, nie musi-
my występować o kolej-
ne decyzje (co jest pro-
cesem długotrwałym), 
lecz właściciel nierucho-
mości/ adresat decyzji, 
może przenieść na nas 
taką/ takie decyzje. 

 

 



 

 

                                                           
2 Źródło wykorzystanego zdjęcia: https://pixabay.com/pl/polska-warszawa-stare-miasto-910490/ 
4 Źródło wykorzystanego zdjęcia: https://pixabay.com/pl/elektrowni-opalanych-w%C4%99giel-energii-
3767893/ 
5 Źródło wykorzystanego zdjęcia: https://pixabay.com/pl/stare-drzwi-zdobione-otwiera%C4%87-wrota-
3505413/ 

Roszczenia spad-
kobierców. W przy-

padku nieruchomości 
znajdujących się na te-
renie Warszawy, należy 
pamiętać, że po wojnie 
został wydany tzw. 
Dekret Bieruta, na 
podstawie którego  
wszystkie grunty znaj-
dujące się w granicach 
Warszawy przed woj-
ną, przeszły na włas-
ność miasta. Założe-
niem Dekretu była  
szybsza odbudowa 
Warszawy po wojnie2.  

 

Obecnie wielu spadko-
bierców byłych właści-
cieli dochodzi zwrotu 
tych nieruchomości  
bądź odszkodowania.  

Przed podjęciem decy-
zji o zakupie nierucho-
mości warto sprawdzić 
w tzw. Biurze Dekreto-
wym czy do intere-
sującej nas nierucho-
mości zostały zgłoszo-
ne jakieś roszczenia. 

Kwestie środowis-

kowe stanowią kolej-

ny obszar, który należy 

zbadać, przed podję-

ciem decyzji o zakupie 

nieruchomości4.  

  

Interesująca nas bo-
wiem nieruchomość 
może podlegać szcze-
gółowym przepisom 
dotyczącym ochrony 
środowiska, np. doty-
czącym emisji substan-
cji szkodliwych czy 
składowania odpadów.  

Ponadto interesująca 
nas nieruchomość mo-
że również znajdować 
się na obszarze chro-
nionego krajobrazu, a 
wówczas możliwości 
podjęcia planowanej 
inwestycji mogą zostać 
znacznie ograniczone.  

 

 

Ochrona konserwa-
torska jest równie waż-

nym aspektem prawnym 
niezbędnym do zbadania 
przed podjęciem decyzji 
o zakupie nierucho-
mości, a następnie pro-
wadzenia na niej pla-
nowanej inwestycji.  

Jeżeli bowiem interesu-
jąca nas nieruchomość 
lub obszar na której się 
znajduje jest objęta 
ochroną konserwator-
ską, wówczas przed 
rozpoczęciem inwestycji 
wymagane będzie naj-
prawdopodobniej uzys-
kanie zgody konserwa-
tora. Ponadto w wielu 
przypadkach inwestor 
może zostać zobowią-
zany do przeprowa-
dzenia badań  archeo-
logicznych, które są dość 
kosztowne, a ich wynik 
może  również  unie-
możliwić prowadzenie 
planowanej inwestycji na 
danym obszarze5.   

  



 

 

 

 

PRZYKŁADOWE RYZYKA 

 

Właściciel 

nabył nieru-

chomość od 

Skarbu 

Państwa 

 

Brak dostępu 

do drogi 

publicznej 

 

Nierucho-

mość to 

działka rolna 

powyżej 0,3 

ha 

 

Nierucho-

mość 

obciążona 

jest hipoteką 

 

Trwa postę-

powanie są-

dowe, które 

dotyczy nie-

ruchomości 

 

 

 

 

Skarbowi 

Państwa 

przysługuje 

prawo 

pierwokupu 

 

Analiza pla-

nów gminy w 

zakresie bu-

dowy drogi 

Brak możli-

wości naby-

cia nierucho-

mości przez 

„nierolnika” 

Analiza 

możliwości 

wykreślenia 

hipoteki 

Analiza 

wpływu wy-

niku postę-

powania na 

inwestycję  

Opisane w niniejszym opracowaniu kwestie to jedynie podstawowe 

informacje, jakie należy ustalić przed podjęciem decyzji o zakupie 

nieruchomości. Kancelaria Prawnicza może przygotować profesjonalne 

due diligence nieruchomości, w których zostaną przeanalizowane 

wszystkie istotne dane, z punktu widzenia stanu prawnego nieruchomości 

i planowanej inwestycji.  

W razie pytań, zachęcamy do 

kontaktu: 

Brevells Cekiera Sp. k.  

ul. Radna 12 lok. 5  

00-341 Warszawa 

tel. (22) 253 73 24 

email: kancelaria@brevells.pl 

mailto:kancelaria@brevells.pl

