
Deweloper budt{e mieszk
Inwestorzy budowlani coraz czq(ciej realizuj4 projekty za pomoc4 sp6lek
c6rek. W ten spos6b unikajq odpowiedzialno3ci za ewentualne wady

nak sprawy, 2e umowq kupna
mieszkania czy domu podpizu-
j4 ze sp6lk4 zale2n4 dewelope-
14 anie z nimsamym - m6wi
Michal Gruca-

Potwierdza to Joailta Chnr-
Sciel radca pnwny prowadz4-
cy wlasn4 kancelariq.

- Zmojej kilkuletniej prak-
tyki wynik4 2e konsumenci
nie bardzo w o g6le rczr62nia-
j4jedne sp6lki danej grupy od
innych" Nabywcom wystarczy,
2e w nazwie sp6lki jest czlon
stwierdzaj4cy pruynaleirni(
do danej grupy - wskazuje Jo-
anna Chru6ciel

Ta r62nica ma jednak istot-
ne znaczenie jtu2 po nabyciu
prawa wlasno6ci lokalu, po-
niewr2 umo2liwia flrmuj4ce-
mu inwestycjq deweloperowi
unikniqcie odpowiedzialno6ci
za znb owt4zatla sp6lki c6rki.

- Ustawa deweloperska
milczy na temat dodatko-
wych 6rodk6w ochrony pzed
sp6lkami o minimalnym ka-
pitale zakladowym, utworzo-
nymi specjalrrie na cele reali-
zacji danego przedsiqwziqcia
deweloperskiego - wskazuje
lukq Michal Clinski, prawnik
z departamentu nieruchomo -

Sci i inwestycji budowlanyth
Wardyiskiiwsp6lnicy sp. z o.o.

Wadyobiektu
W praktyce czqsto zdarza-
j4 siq sytuacje, gdy dewelo-
per oddaje inwestycjq, kt6ra
obarczona jest wadami - czq-
sto naruszaj4crymi przepisy
lub dobre praktyki budowla-
ne. Wady mog4 dotyczye nie
tylko mieszkani4 ale r6wnie2

Anna Krzyianowska
an na.krzvzanowska@infor.pl

Wchodz4ca w kwietniu
zorz r. wZycie ustawao ochro-
nie praw nabywcy lokalu
mieszkalnego lub domu jed-
norodzinnego, choi stano-
wi milowy krok w dziedzinie
ochrony praw klient6w dewe-
loper6w, nadal nie gwarantu-
je im calkowitego bezpieczeri-
stw-a Potwierdzaj4 to liczne
wpisy na forach interneto-
wydr, gdzie ludzie 2al4 siq,2e
padli ofiar4 nieuczciwego de-
welopera - sp6lki ceiowej, kt6-
ra ma,,kapital5o ooo zlotych
inic wiqcej pozadhryami".

- se to sp6lki tworzone
w celu realizacji konkremej in-
westycji" W zwipku z tym cha-
rakteryanje je s zczeg6lny cyltJ
iycia w czasiebudowy dzialaje
bardzo prq2nie, ale po zel<ofl^-

czeniu inw.estydi przedndz4
w stan uSpienia lub s4 calko-
wicie likwidowane, poniewa2
nie s4 ju2 potrzebne - wyja.6nia
adwokatMichal Cruca-

Marka jest najurainiejsza
Zauw a2a on, 2e prowadzenie
inwestycji z wykorzystaniem
sp6lek celowych przlmosi de-
weloperowi znacz4ce korzy6ci
W rozmowach z potencjalny-
mi klientami budowa danego
osiedla jest bowiem przedsta-
wiarn jako przedsiqwziqcie fir-
mowane przez sp6lkq matkg.

- Marka deweloper4 jej pre-
str2 i rwi4zane z ni4 do6wiad-
czenie i wiarygodnoSi poma-
gaj4 zyskai zaufanie klient6w.
Czqsto nie zdaj4 sobie onijed-

Iak sie ustrzec przed nierzetelnym deweloperem

SprawdziE, jak duio inwestyeji.lu2 zrealizowal

Sprewdzi€, jak du:ly ma ka;:itat Takladowy

pokiadnie ezyEa€ pasten@r,rrienia srn6w i prosii o wyjaSnienie
niezrozumialych sformulowafi

Sprewdzi€ aktualny stan ksiqgi wiec:ystej prowadzonej dla
interesujqcej nas nieruchomo:ici

2Eda* kopii ektdreEnego odpisu z Krajowego Rejestru SEdowego
(aby sprawdzi(, czy jest wyp+acalny)

Eqdai przedstawienia pozwo!enia na irudowq dla interesujqcej
nas nieruchomo6ci

#d eg kwEeem*& effiTp r.
Deweloper bqdzie miat obowiqzek posiadat w banku
zamkniety lub otwarty rachunek powierniczy
z gwarancl4 bankowQ albo ubezpiecleniowe

Deweloper bqdzie mia+ obowiEzek przedstawii na 2qdanie klienta
sprawozdanie finansowe za ostatnie dwa lata Mc

RyneJ< mieszkaniowy pozostaje rynkiem deweloper6w, a nie natrywc6w

budynku, w kt6rym siq ono
znajduje.

- Nierzadko po ujawnieniu
wad deweloper odmawia ich
usuniqci4 co ka2e mieszkari-
com dochodzid praw przed
s4dem. Caly proces: najpierw
wykrycie wystqpuj4cych wad
budynkq a nxtepnie zorgani-
zowanie dzialaf przez mtesz-
karic6w i przygotowanie do
procesu s4dowego, tr\Na za-
zwyczaj kilka Lat Wgrm czasie
sp6lka celowa,wykorzystaxra
przez dewelopera do realiza-
cji inwestycji, mo2e znikn4i
z rynku na wiele sposob6w:
pocz4wszy od likwidacji, po-
przez upadlo6i czy te2 proste

pozostawienie sp6tki samej so-
bie, np.bez maj4tku ibez obsa-
dzenia organ6w stafi .rtowych
- przestrzega Michal Gruca

Likruidacja sp6lki celowej
Powyisze powoduje, i2 do-
chodzenie roszczeri staje
siq niezwykle utrudnione.
A w sytuacji zlikwidowania
sp6lki celowej wrqcz nie-
mo2liwe.

- Niestety, po zlikwidowa-
niu sp6lki z o.o. mo2e nie byi
mo2liwo6ci zglaszania jakich-
kolwiek roszczeri reklamacyj -

nyctr- Likwidacja tei sp6lki,
a w konsekwencji jej wykre6le-
nie z rejestru skutkuj4ce utra-
t4 bynr prawnego, powoduje
wygainiqcie jej zobowipafr
- wyja6nia Pawel Nowa-\ rad-
ca prawny w kancelarii Peter
Nielsen & Partners Law ofrce.

Zauwa2a on r6wnie2, 2e
mo2liwe jest wykre6lenie z re-
jesmr sp6lki nawet w przypad-
ku, gdy po zakoriczeniu po-
stqpowania likwidacyjnego
zostanie spieniq2ony caly jej
maj4telg a mimo to niespla-
cone pozostarq zobowi4zania
ciE24ce na sp6lce.

- W przlryadku likwidacji
dewelopera roszczenia z rq-
kojmi za wady s4 uzale2nio-
ne przede wszystk!.m od tego,
jakiego rcdzaja form4 praw-
n4 byl deweloper - zauwa2a
dodatkowo Joanna Chruiciel

Wyja.6ni+ 2e je2eli nieuczci-
wy deweloperbyl sp6lk4 cywil-

IERZY NAUMANN

adwol<at

worzenie przez deweloper6w sp6lek
celowych to pomysl, kt6ry niesie ze
sob4 same plusy. Po stronie
deweloperajednak, a nie jego

klient6w. Nale24 do nich m.in. takie
udogodnienia, jak wydzielenie przeplyw6w
pieniq2nych zwi4zanych ze sp6lk4 celow4
od przeplyw6w finansowych zwi4zanych
z innymi inwestycjami deweloper4 brak
konieczno6ci wykazywania kredytu sp6lki
celowej zaci4gniqtego na realizacjq
inwestycii w sprawozdaniach flnansowych
dewelopera, o wiele wy2szy pulap

dostepnych dla sp6lki celowej kredyt6w,
ni2 bylby w stanie uzyskad jej udzialowiec,
co w jqzyku finansist6w okre6la siq jako

,,wy2szy pozrom dZwigni finansowej".
)ak wolno twierdzii, temat pravrrnego nie-
uporz4dkowania rynku nowo budowanych
nieruchomo6ci pozostaje cQgle otwarty.
Jednym z wielu na to przyklad6w jest nie-
ograniczone ryzyko klient6w deweloper4
kt6ry u2ywa wygodnego dla siebie instru-
mentu, jakim jest sp6lka celowa- Rynek in-
westycji mieszkaniowych pozostaje wiqc
rynkiem deweloper4 a nie nabywcy miesz-
kania A2 dziw,2e polityry nie podchwycili
tego tematq kt6ry przecie2 2ywotnie ob-
chodzi dziesi4tki tysigcy obywateli. Tak wigc
nadal kilkuset deweloper6w mieszkaniowych
rz4dzi pieniqdzmi kilku milion6w Polak6w.
To bardzo ciekawa prawnie sytuacja-



rych udzralow
e udzialy tak2e w celu
nia- Poza tym w toku
iq sp61ek, sp6lka Przej-
e nabyi wlasne udzialY
rto6ci nominalnej nie-
4cej ro proc. kaPitalu
r, dla umoZliwienia ob-
iw wsp6lnikom sP6lki
rej. Dopuszcza siq te2
iat6w wlasnYch w toku
zialu sP6lek (stosownie
ar.5 k.s.h.).
ejmowania, nabYwa-
zyjmowania w zastaw

wlasnych udzial6w stosuje siq od-
powiednio do czqSci udzialu oraz
fu amkowej czq6ci udzialu. Analizo -

wany zakaz dotYczY r6wnie2 obej-
mowania lub nabYwania udzial6w
bad2przyjmowania ich w zastaw
priez ip6lkq albo sp6ldzielniq zale2-

n4 Czlonek zarz4du albo likwidator
sp-6tt<i, kt6ry dopuszcza do nabY-
claprrez sp6lkq wlasnYch udzial6w
albo do brania ich w zastaw, Podlega
grzyr,rrnie, karze ograniczenia wol-
no6ci albo pozbawienia wolno6ci do

6 miesiqcY. not. KT

Filtrowanie tre6ci jest
niezgodne z Prawem Unii

Orzeczenie
Dobromila
Niedzielska-JakubczYk
dobromila.niedzielska@infor.pl

Prawo Unii nie Pozwala s4-
dom krajowYm nakazYwa6
dostawcy internetu stosowa-
nia filtr6w, kt6re blokowalo-
by pirackie Pobieranie Plik6w.
Zdaniem TrYbunalu SPrawie -

dliwo6cijest to skutek zakazu
nakladania na ushrgodawc6w
og6lnego obowi4zku nadzoru

Orzeczenie TS wYwolalo sP6r

miqdzy Scarlet Extended SA
dostawc4 interneft, a SABAIVI,

belgijsk4 organizacj 4 zarz4dza-
j4c4 prawami autorskimi Ta
ostatraia stwierdzila,
2e intemauci korzv- wii..; ""staj4cy z uslug Scar- :. www.
letpobieraj4bezze- prawo.

zwolenia i bez oPlat gazeta

*""Vtg zaPisin4 Prawna Pl

wkataloguSABA 4"

S4d pierwszej- instancji
w Brukseli nakazal Pozwanel
sp6lce - pod' gro2b4okreso-
wej kary Pieniq2nej - doPro-
wadzenie do zaPrzestania
naruszeri Praw autorskictr.
Mialo siq to wiryat z nadzo-
rowaniem Pol4czeri w sieci.
Scarlet wniosla jednak aPela-

cjq, powoluj4c siq na sPrzecz-

no66 nakazu filtrowania Po-
laczeiz dyrektyw4 o handlu
eiektroniclnym i z Prawami
podstawowymi- 

Trybunal SPrawiedliwo5ci'
do kt6rego awr6cil sig belgd-
ski s4d Itinstancji o ocenq tej
sytuac3i przYPomniat' 2e Pod-

mioty wlasnoSci intelektualnej
mog4 wystepowad o wYdanie
nakazu pzeciwko Po6redni-
kom (np. dostawcom inter-
netu). Chodzi o tYch, kt6rych
ushrgi s4 wYkorzYstYwane do

naruszania praw autorskich.
Nakazy podlegaj4 Prawu kra-
jowemu, kt6re jednak musi re-
spektowai ograniczenia wlmi-
kaj4ce z przePis6w Unii. A te
zakazuj4 zobowi44nvania Pro-
vider6w do prowadzenia o96l-
nego nadzoru nad informacja-
mi przekazywanYmi w sieci-
Taki nakaz bYlbY niezgodnY
rurwet z Kart4 Praw Podsta-
wowyctr UE. Zdaniem Trybu-
natu nakaz filtrowania wYdanY

dostawcY internetu
stanowi kwaliflko-

: Wane narUsZenie
Q wobroScidzialalnoSci\J gospodarczej.Dodat-

kowYmargumentem
jest fakg 2e wProwa-

dzenie blokuj4cego systemu
informarycznego odbYwalo-
by siq na wYQcznY koszt Pro-
videra. Poza tym filtrowanie
- w celach zaPobiegawczYch
- obejmowalobY wszYstkich
klient6w uslugodawcY. To
natomiast wymagaloby gro-
madzenia i identYfikacji ad-
res6w IP ulYtkownik6w, kt6re
s4 bezwzglqdnie chronioqrmi
danymi osobowYmi.

w*.t i."uri"ru iP..*i.all-
wd'3ci unii EuroPejskiej z z+

listopada 2oll r. w sprawie c-70llo,
scariet Extended 5A przeciwko Soci-
6tA belge des auteurs, compositeurs
et editeurs SCRL (SABAM)
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