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Witaj!
Pracowałem ponad 7 lat w 2 firmach deweloperskich (w jednej firmie około 6 lat, był to deweloper głównie mieszkaniowy). Byłem asystentem architekta, potem zajmowałem się sprzedażą i obsługą klientów oraz reklamacjami z poprzednich inwestycji.
W czasach gdy pracowałem, firma (nie chcę podawać nazwy) oddała do
użytku ponad 440 lokali mieszkalnych i 25 komercyjnych w 7 inwestycjach.
Sam przeszedłem pewną ścieżkę, poznając wszystkie szczegóły procesów realizacji projektów deweloperskich, począwszy od projektu koncepcyjnego budynku i zagospodarowania działki po uzgodnienia, realizację
– budowę, sprzedaż mieszkań i lokali komercyjnych, horrendalnie drogich
miejsc parkingowych, reklamacji, a także sądów, gdy mój szef nie chciał
naprawiać usterek.
Byłem również klientem, bo zamieszkałem w jednej z nieruchomości budowanych przez firmę, dla której dumnie wówczas pracowałem.
Byłem mieszkańcem i członkiem wspólnoty, powołaliśmy (wspólnie z innymi mieszkańcami) zarząd właścicielski, zmieniając zarząd powierzony,
zleciliśmy ekspertyzę, w wyniku której wspólnota odzyskała część odszkodowania z tytułu usterek (tym samym niestety, co zrozumiałem po czasie,
spaliłem mosty, referencje 6 lat pracy… Life).
Całość to bardzo szeroki temat, stąd został podzielony na 6 części.
Nowe ustawy wciąż usprawniają procedurę i chronią interes klienta, ale
pamiętajmy o tym, że sami też musimy być świadomi tego, jakie decyzje
podejmujemy.
Pozdrawiam
Artur Dołowski
E-mail: artur@antydeweloper.com

ROZDZIAŁ 16.

PUM – powierzchnia użytkowa mieszkalna

Czyli jaką powierzchnię mieszkania kupujemy,
a za jaką płacimy
Na pewno spotkaliście się z określeniem MAX PUM, tzn. maksymalna powierzchnia użytkowa, czyli zabudowujemy działkę maksymalnie – minimalna ilość korytarzy, terenów zielonych, chodników, a maksymalizacja powierzchni do sprzedaży. Powierzchnia użytkowa mieszkalna, czyli to, czego
używamy, termin ten dotyczy tylko mieszkania, bez klatki schodowej czy
balkonu, tarasu, garażu, komórki.
W umowie deweloperskiej powinno być sprecyzowane, w jaki sposób będzie zmierzona powierzchnia mieszkania. Może być tak, że kupimy
mieszkanie o powierzchni 75 m2, a w rzeczywistości będziemy użytkować
73 m2. Różnica polega na określeniu, jak jest zmierzona powierzchnia, kiedy, i według jakiej normy.
Obecnie mamy dwie normy budowlane, które regulują pomiar lokali
mieszkalnych i nie mieszkalnych, dla inwestycji zgłoszonych do pozwolenia na budowę po 29 kwietnia 2012 norma zalecana to ISO (ale występują dwie interpretacje).
Norma stara: PN- 70/B-02365 – pozwala mierzyć w świetle murów
(z roku 1970)
Norma nowa: PN ISO 9836:1997 – mierzy powierzchnie faktycznie użytkową w świetle tynków (z roku 1997)
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Norma PN-70 pozwalała na mierzenie w świetle murów, tzn. surowych
ścian, natomiast norma PN ISO 9836 mierzy powierzchnię w świetle tynków, czyli tą, którą faktycznie użytkujemy. Jaka może być różnica pomiędzy tymi normami dla mieszkania o powierzchni 75 m2? Grubość tynków
gipsowych (kładzionych maszynowo) to min 20 mm, różnica powierzchni, jaką zajmują tynki, będzie wynosić 1,5–2,5 m2. Czyli mieszkanie będzie
miało powierzchnię użytkową około 73 m2 pomimo, że płacimy za 75 m2.
Normy różnią się jeszcze w zakresie wysokości pomiaru, według starej na wysokości 1 metra od podłogi, według nowej tuż przy podłodze.
Inaczej jest interpretowana również powierzchnia poniżej 2,2 m wysokości, ale z punktu widzenia nabywcy mieszkania nie ma to praktycznie żadnego znaczenia, ponieważ prawo budowlane precyzuje minimalną wysokość lokalu mieszkalnego, tj. 2,5 m. W przypadku domu jednorodzinnego
lub mieszkania na poddaszu możemy uwzględnić zmiany wysokości: powierzchnię, nad którą jest strop, niżej niż 2,2 m dzielimy przez pół. 50%
tej powierzchni wlicza się do PUM-u.
Samo sprecyzowanie w umowie deweloperskiej normy pomiaru jako:
PN ISO 9836:1997, nie wystarczy. Zdarzają się różne interpretacje przez
deweloperów, np. deweloperzy lubią wmawiać klientom, że wymurowane
i otynkowane ściany działowe nadają się do demontażu, i dlatego wliczają ich powierzchnie do powierzchni użytkowej, pomimo stosowania normy ISO, która mówi o pomiarze po zakończeniu wszelkich prac. Nie rozumiem, jak można traktować ścianę z pustaka, otynkowaną, z instalacjami
(elektrycznymi, wodnymi czy c.o.) oraz płytkami od strony łazienki jako „łatwą do demontażu”. Liczenie powierzchni wg. interpretacji, z „ścianami
do demontażu” to dodatkowe m2 powierzchni, której klient nie wykorzysta, a za którą musi zapłacić.
Ściany, które można łatwo zdemontować, powinny zostać skonsultowane na aranżacji (np. ścina pomiędzy kuchnią i salonem lub ściany wydzielające szafy wnękowe). Deweloper powinien rozliczać się za produkt i stan
jaki sprzedaje i oddaje, a nie wychodzić z założenia, że nabywca mieszkania będzie skuwał ściany od łazienki i sypialni (żart).
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Ważne jest również nie tylko według jakiej normy,
ale kto i kiedy wykonuje pomiar
Idealne rozwiązanie jest wtedy, gdy używając normy ISO uprawniony geodeta wykona profesjonalny obmiar mieszkania, po tynkach. Wtedy mamy
jedyny i niepodważalny dowód na to, jaka jest rzeczywista powierzchnia
mieszkania, za którą płacimy. Proszę pamiętać, że nie chodzi tylko o zakup, ale również o podstawę do naliczania czynszu, ponieważ czynsz płacimy od wielkości mieszkania.
Dla sprecyzowania, w powierzchnię użyteczną nie wlicza się przestrzeni
zajmowanych przez drzwi, (kiedyś robiło się) wnęki na kaloryfery, geodeta natomiast powinien obmierzyć każdy wystający pilaster, słup itp.. i odjąć go od powierzchni mieszkania. Idealnie byłoby, gdyby na podstawie
takiego odbioru wykonać samodzielność lokalową, która będzie załącznikiem do aktu notarialnego.
Jeżeli po obmierzeniu lokalu (po tynkach) będzie (a powinna być) różnica w stosunku do metrażu z umowy, wtedy powinna nastąpić korekta
rozliczeniowa różnicy w metrażu i kwocie. Ale to znowu precyzuje umowa (dlatego na etapie umowy musimy sprecyzować zapisy). Stosowanie
różnych norm miało i dalej ma sens np. lokale usługowe często są sprzedawane w stanie surowym, tj. bez tynków. Tak samo garaże, komórki lokatorskie, więc zastosowanie pomiaru bez tynków ma sens, w niektórych
przypadkach.

Co możemy zrobić?
Domagać się sprecyzowania w umowie sposobu obmiaru mieszkania (oraz
niewliczania powierzchni ścian działowych). Jeżeli ma to być wyjątek, niech
deweloper go zrobi i tylko w jednej umowie zmieni zapis, i jedno z mieszkań niech będzie pomierzone inaczej. Wbrew pozorom możemy na takim
zapisie i sposobie mierzenia zaoszczędzić bardzo dużo, płacąc za mieszkanie oraz płacąc później w czynszu, za nie.
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Korzystanie z niemiarodajnego sposobu pomiaru, sprawi, że będziemy płacić za powierzchnie, której nigdy nie wykorzystamy. Np. przepłacamy o 2, 3 lub 4 metry kwadratowe za dużo, a przy cenie np. 7 tys. zł
za metr kwadrantowy daje to 14–28 tys. zł! Tak samo płacąc za czynsz, za
extra 3 m2 (przy czynszu np. 10 zł za m2, mamy 3 × 10 zł = 30 zł × 12 miesięcy = 360 zł, 360 zł × 20 lat = 7200 zł).
Powinno być tak, że w umowie deweloperskiej mamy sprecyzowaną normę, według której mieszkanie zostanie obmierzone oraz kiedy to nastąpi.
Powinno to być po zakończeniu prac budowlanych, ale przed odbiorem
przez kupującego, tak aby ostatnia rata za mieszkanie była wynikiem obmiaru. W umowie deweloperskiej powinien figurować zapis:
Obmiar zostanie wykonany według normy PN ISO 9836:1997, do dwóch
miejsc po przecinku, zgodnie ze stanem faktycznym, bez uwzględniania w powierzchni ścian wewnętrznym, murowanych. Jeżeli powierzchnia
mieszkania zmieni się po obmiarze o więcej niż 1%, cena ulegnie korekcie. Wychodzę z założenia, że klient jak i sprzedawca chcą uczciwie rozliczyć się z transakcji.
Takie zapisy powinny znaleźć się w umowie. Uczciwa firma nie będzie
miała problemów z ich stosowaniem.
Podpisując akt notarialny, mamy załącznik graficzny do umowy, tzw. samodzielność lokalową.
Samodzielność lokalowa to projekt mieszkania zatwierdzony, któremu w imieniu starosty powiatowego nadano status samodzielnego lokalu mieszkalnego lub niemieszkalnego (np. lokal usługowy, garaż, komórka). Na „samodzielności” powinna być pieczątka geodety z adnotacją,
według jakiej normy został wykonany obmiar mieszkania.
Odradzałbym próbowanie zmian raz już ustalonej powierzchni i zapisanej w akcie notarialnym i księdze wieczystej.
W każdej wspólnocie, w której mamy więcej niż ośmiu właścicieli lokali, mamy udziały w nieruchomości wspólnej, które stanowią wynik dzielenia powierzchni naszego mieszkania przez sumę powierzchni wszystkich
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mieszkań. Jeżeli z jakiegoś powodu zmieni się powierzchnia naszego mieszkania, to teoretycznie konieczna będzie zmiana udziałów całego osiedla,
we wszystkich księgach wieczystych, a każdy taki wniosek to koszt około
200–300 zł. Jeżeli łączymy mieszkania, zabudowujemy korytarz lub temu
podobne operacje, prawnie taka zmiana pociąga za sobą zmianę powierzchni całego budynku, zmianę udziałów itd. Jest to wykonalne, ale
bezsensowne i kosztowne.

Przykład prawidłowo dokonanego pomiaru mieszkania
Nie uwzględnia się powierzchni pod nadprożami (drzwiami), odejmuje się
wszelkie nierówności ścian, kominy, wszelkie kolumny, pilastry itp. Kiedyś
nie uwzględniano również wnęk pod oknami na kaloryfery, ale obecnie już
się ich nie stosuje. Nie wlicza się również powierzchni balkonów, logii ani
tarasów. Każde pomieszczenie powinno mieć podany niezależny pomiar.

102

Na przykładzie tego mieszkania podam różnice w pomiarach:
A. 55,01 m2 – pomiar po tynkach wg. PN ISO 9836:1997, jak na rysunku, przy założeniu, że tynk ma grubość 2 cm (prawidłowy i rzeczywisty pomiar mieszkania)
B. 56,38 m2 – pomiar po obrysie ścian murowanych, przed tynkami
(zgodnie ze starą normą PN- 70/B-02365)
C. 57,15 m2 – pomiar po tynkach (jak przykład A), ale bez uwzględnienia ścian wewnętrznych, działowych (zaznaczonych kolorem jasno
niebieskim). Są to ściany murowane, w których mogą być instalacje
wodne, elektryczne oraz c.o. Ponownie, nie rozumiem, jak można
traktować te ściany jako łatwe do demontażu, i wliczać powierzchnię, którą zajmują do powierzchni użytkowej mieszkania.
Różnica jest widoczna i kosztowna.
• 1,37 m2 różnicy pomiędzy przykładem A i B – ok 2,5%
• 2,14 m2 różnicy pomiędzy przykładem A i C – ok 3,7%
Natomiast dla mieszkania większego, o powierzchni 80 m2, będzie to proporcjonalnie większa różnica, czyli ok 2 m2 dla przykładu A i B, i nawet 5
m2 dla przykładu A i C, w zależności od planu mieszkania.
Dla dewelopera jest to spory zysk, zróbmy prostą kalkulacje:
2,5% x 60 m2 = 1,5 m2 x 100 mieszkań = 150 m2 x (przyjmijmy) 8000 zł/
m2 = 1 200 000 zł
3,7% x 60 m2 = 2,2 m2 x 100 mieszkań = 220 m2 x (przyjmijmy) 8000 zł/
m2 = 1 760 000 zł
Jak widzimy dla deweloperów różne sposoby pomiarów to dodatkowe
milionowe zyski, dla klientów to dodatkowe koszty zakupu, czynszu i podatku od nieruchomości. Warto więc upierać się o sprecyzowanie w umowie deweloperskiej sposobu, w jaki mieszkanie zostanie pomierzone.
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