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W ielorodzinne budynki
mieszkalne zwykle buduje
się w systemie deweloper-
skim, chociaż nie ma ujed-

noliconej definicji tego pojęcia. Na ryn-
ku budowlanym można spotkać się m.in.
ze standardem deweloperskim podwyż-
szonym, rozszerzonym, deweloperskim
plus, deweloperskim premium, dewelo-
perskim gold itp. Można zatem wyobra-
zić sobie także podstawowy/minimalny
stan deweloperski. Z uregulowań zawar-
tych w Prawie budowlanym [5] wynikają
wymagania, jakie należy spełnić, aby móc
zgłosić obiekt budowlany/budynek do
uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
To w istocie prowadzi do określenia stan-
dardowego stanu deweloperskiego. Jest to
zwykle surowy, zamknięty stan budynku
(kompletna konstrukcja nośna z dachem
i schodami oraz ze stolarką otworową),
z ociepleniem, wykończoną elewacją
i wszystkimi instalacjami wewnętrzny-
mi, otynkowanymi ścianami, wylewkami
pod podłogi, ale bez prac wykończenio-
wych, m.in. bez ścianek działowych, po-
sadzek. Odnosi się to także do szczegó-
łowości projektu budowlanego. Jednym
z istotnych problemów do rozwiązania

jest zasada ustalania powierzchni użytko-
wej. Ogólnie wiadomo, że powierzchnia
użytkowa budynku jest sumą powierzch-
ni wszystkich pomieszczeń, które pełnią
funkcje mieszkalne i pomocnicze. Po-
mieszczeniami podstawowymi są pokoje
dzienne, sypialnie, gabinety, pokoje rekre-
acyjne. Pomieszczeniami pomocniczymi
są natomiast np. kuchnie, łazienki, garde-
roby, pralnie, hole, klatki schodowe. Pro-
blemy wynikają też z faktu, że nawet
w normach używa się pojęć „ściany dzia-
łowe” i „ścianki działowe” bez jakiejkol-
wiek próby definiowania tych ważnych
terminów budowlanych [5]. Brak rozróż-
nienia tych pojęć ma swoje niejednoznacz-
ności w niektórych publikacjach [3, 4],
a w publikacji [6] przedstawiono sposób
ustalania powierzchni użytkowej budyn-
ków wg norm obowiązujących w 2016 r.,
natomiast w publikacji [1] prawne zasady
obliczania powierzchni użytkowej budyn-
ków. Jak się okazuje, wymienione publi-
kacje nie zawierają rozwiązania i wystar-
czającej wykładni prawnej do rozwiązania
istniejących problemów.

Faktyczna powierzchnia użytkowa
lokalu mieszkalnego w budynku w sta-
nie deweloperskim jest często powo-
dem istotnych nieporozumień pomię-
dzy deweloperem a nabywcą/kupują-
cym. Taki przypadek przedstawiono
w artykule.

Opis przypadku związanego
z ustaleniem powierzchni
użytkowej lokalu

Nabywca lokalu wniósł uwagi do ak-
tu notarialnego odnoszące się do ustale-
nia jego powierzchni użytkowej. Anali-
zowany budynek wielorodzinny, wybu-
dowany na podstawie projektu budow-
lanego i projektu wykonawczego ma na-
stępującą projektowaną charakterysty-
kę techniczno-materiałową:

■ budynek wolnostojący, trzypiętro-
wy, niepodpiwniczony, z garażami wbu-
dowanymi w kondygnację parteru,
z jedną centralną klatką schodową
i z windą wewnętrzną;

■ ściany nośne nadziemia ocieplone
styropianem, ściany wydzielenia po-
szczególnych lokali mieszkalnych zapro-
jektowano z elementów silikatowych;

■ stropy żelbetowe, półprefabryko-
wane typu filigran oparte na ścianach
i podciągach żelbetowych.

Rozważany lokal mieszkalny, o łącznej
powierzchni 73,87 m2 składa się, wg pro-
jektu, z holu, łazienki, dwóch pokojów
i pokoju z aneksem kuchennym. Proble-
my zaczęły się podczas ustalania jego fak-
tycznej powierzchni użytkowej. Wynika
to z analizy następujących dokumentów:

● z aktu notarialnego, zawierającego
umowę deweloperską, wynika, że po-
wierzchnia użytkowa wynosi 74,78 m2.
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W dokumencie tym zapisano m.in. Po-
wierzchnia użytkowa lokalu w projekcie
architektoniczno-budowlanym, w niniej-
szej umowie i w załącznikach do niniej-
szej umowy, określona jest w oparciu
o normę PN-ISO 9836-1997 z 28 paź-
dziernika 1997 roku pn. „Właściwości
użytkowe w budownictwie”. Ostateczna
powierzchnia użytkowa lokalu zostanie
ustalona po wybudowaniu budynku
na podstawie inwentaryzacji powyko-
nawczej, przeprowadzonej przez upraw-
nionego geodetę (…);

● starosta na podstawie wykonanych
pomiarów geodezyjnych (przeprowa-
dzonych przez uprawnionego geodetę)
wydał zaświadczenie mówiące o po-
wierzchni użytkowej 73,04 m2;

● potencjalny nabywca rozważanego
lokalu zlecił wykonanie specjalnej in-
wentaryzacji w celu ustalenia powierzch-
ni wybudowanego lokalu mieszkalnego
(inwentaryzację wykonali kierownik bu-
dowy i rzeczoznawca majątkowy); usta-
lono, że wynosi ona 72,68 m2.

Wykazane niezgodności w ustale-
niu faktycznej powierzchni użytkowej
rozważanego lokalu stały się podstawą
do sporządzenia specjalnej opinii, na
podstawie której opracowano artykuł.

Uregulowania zawarte
w PN-ISO 9836:1997

Norma PN-ISO 9836:1997 [2] wyróż-
nia i definiuje następujące powierzch-
nie: zabudowy; całkowita kondygnacji;
wewnętrzna kondygnacji; kondygnacji
netto; konstrukcji; użytkowa; usługowa;
ruchu; obudowy budynku.

Powierzchnię użytkową określono
w tej normie następująco:

● powierzchnia użytkowa kondygnacji
jest to część powierzchni kondygnacji netto;

● powierzchnia użytkowa określona
jest oddzielnie dla każdej kondygnacji
i dodatkowo dzielona jest wg podanych
w normie zasad;

● powierzchnie użytkowe kondygnacji
są zgodne z celem i przeznaczeniem bu-
dynków, dla których są one oznaczone.
Dzieli się je zwykle na powierzchnie użyt-
kowe podstawowe i powierzchnie po-
mocnicze. Klasyfikacja tych powierzch-
ni jest określona w PN-ISO 9836:1997
(rysunek).

Całkowita powierzchnia kondy-
gnacji ma związek z powierzchnią cał-

kowitą budynku. Powierzchnia całko-
wita budynku to suma powierzchni cał-
kowitych wszystkich kondygnacji. Po-
wierzchnia całkowita każdej kondy-
gnacji mierzona jest na poziomie po-
sadzki po obrysie zewnętrznym budyn-
ku, z uwzględnieniem tynków, okła-
dzin, balustrad.

Wewnętrzna powierzchnia kondy-
gnacji jest powierzchnią całkowitą po-
mniejszoną o powierzchnię zajętą przez
ściany zewnętrzne. Powierzchnia we-
wnętrzna kondygnacji składa się z po-
wierzchni netto oraz powierzchni prze-
gród wewnętrznych.

Powierzchnia kondygnacji netto
jest ograniczona przez elementy zamy-
kające (ściany zewnętrzne i wewnętrz-
ne) i liczona z uwzględnieniem wymia-
rów budynku w stanie wykończonym.
Do tej powierzchni wliczone są ele-
menty nadające się do demontażu, np.
ścianki działowe.

Powierzchnia konstrukcji jest czę-
ścią całkowitą powierzchni kondygnacji
i jest to powierzchnia utworzona przez
elementy zamykające (tj. ściany ze-
wnętrzne i wewnętrzne), powierzchnie
słupów, pionów wentylacyjnych, komi-
nów, ścian działowych itp. oraz przez
powierzchnie, przez które nie można
przejść (…). Powierzchnia kondygnacji
może być także obliczona jako różnica
całkowitej powierzchni kondygnacji
i powierzchni kondygnacji netto. Ozna-

cza to, że przy obliczaniu powierzchni
konstrukcji uwzględniana jest po-
wierzchnia zajmowana przez ściany
zewnętrzne, ściany wewnętrzne oraz
przez ściany działowe. Przy definiowa-
niu powierzchni konstrukcji używa się
terminu ściany działowe, a przy definio-
waniu powierzchni konstrukcji netto
stosuje się termin ścianki działowe.
Trzymając się ściśle tego, że powierzch-
nia konstrukcji może być także obliczo-
na jako różnica całkowitej powierzchni
kondygnacji i powierzchni kondygnacji
netto, można stwierdzić wprost, że
przy obliczaniu powierzchni całkowi-
tej kondygnacji i powierzchni kondy-
gnacji netto nie uwzględnia się po-
wierzchni zajmowanej przez ścianki
działowe. Zatem pojęcia ściany dzia-
łowe i ścianki działowe stosowane
w PN-ISO 9836:1997 [2] oznaczają co
innego, ale nie jest to dokładnie wyjaś-
nione/zdefiniowane.

W analizowanej normie, przy defi-
niowaniu powierzchni kondygnacji
netto, podaje się, że ta powierzchnia
dzieli się na: powierzchnię użytkową,
usługową oraz powierzchnię ruchu.
Powierzchnię usługową i powierzchnię
ruchu dość dobrze zdefiniowano, nato-
miast w przypadku powierzchni użytko-
wej podano, że jest to część powierzch-
ni kondygnacji netto, która odpowiada
celom i przeznaczeniu budynku. Moż-
na z tego wysnuć praktyczny wniosek,
że powierzchnia użytkowa kondygna-
cji to powierzchnia kondygnacji netto
pomniejszona o powierzchnię usługo-
wą i powierzchnię ruchu. Do po-
wierzchni usługowej zalicza się po-
wierzchnie przeznaczone do usytuowa-
nia wszelkiego rodzaju instalacji i urzą-
dzeń technicznych, a do powierzchni
ruchu powierzchnie przeznaczone do
ruchu wewnątrz budynku. Można też
wysnuć natychmiast oczywisty wniosek,
że powierzchnia użytkowa kondygnacji
budynków mieszkalnych to powierzch-
nia użytkowana wprost przez ludzi (po-
koje, kuchnie, hole, łazienki itp.).

Wnioski
1. Wszelkie wskaźniki kubaturowe

i powierzchniowe budynków zdefinio-
wane w PN-ISO 9836:1997 dotyczą sta-
nu wykończonego (przede wszystkim
po wykonaniu tynków zewnętrznych

UŻYTKOWANIE I UTRZYMANIE OBIEKTÓW

2/2022 (nr 594) ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X www.materialybudowlane.info.pl

1

2

3

4

5

Oznaczenia: 1 – całkowita powierzchnia kondygna-
cji; 2 – wewnętrzna powierzchnia kondygnacji;
3 – powierzchnia użytkowa; 4 – powierzchnia kon-
strukcji; 5 – powierzchnia zabudowy

Rodzaje charakterystycznych powierzchni
budynku zawarte w PN-ISO 9836:1997 [2]
Ilustration of characteristic surfaces of the buil-
ding, distinguished in thePN-ISO9836:1997[2]
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i wewnętrznych). Tymczasem w przy-
padku stanu deweloperskiego, prace wy-
kończeniowe nie są zwykle w pełni zre-
alizowane, m.in. mogą nie obejmować
wykonania ścianek działowych, tynków
wewnętrznych w poszczególnych loka-
lach mieszkalnych. W projekcie budow-
lanym nie muszą być uwzględnione
ścianki działowe i ich rozmieszczenie.

2. Przy ustaleniu powierzchni użytko-
wej kondygnacji podstawowe znaczenie
ma, wg PN-ISO 9836:1997, zdefiniowa-
nie powierzchni kondygnacji netto.
Zgodnie z tą normą, powierzchnia kon-
dygnacji netto jest ograniczona przez ele-
menty zamykające (ściany zewnętrzne
i ściany wewnętrzne), przy czym do tej
powierzchni wlicza się elementy nada-
jące się do demontażu, np. ścianki
działowe. Oznacza to, że każda ścianka
działowa nie pełni funkcji nośnej, dlate-
go też można dokonać jej demontażu.
Wynika to także z możliwości zmienia-
nia liczby ścianek działowych i ich usy-
tuowania w trakcie użytkowania lokalu
mieszkalnego/budynku. Warto jeszcze
wyraźnie rozróżnić terminy budowlane:
ściany działowe i ścianki działowe, któ-
re nie są zdefiniowane jednoznacznie
w ustawie Prawo budowlane [5] ani
w związanych z nim rozporządzeniach
i normach. W tej sytuacji należy skorzy-
stać z wiedzy specjalistycznej, z której
wynika, że wśród przegród pionowych
wyróżniamy ściany zewnętrzne i ściany
wewnętrzne. Ściany wewnętrzne na pew-
no pełnią funkcję ścian działowych – no-
śnych lub nienośnych. Natomiast ścian-
ki działowe na pewno nie pełnią żadnej
funkcji nośnej, ale zarazem na pewno
pełnią funkcję działową. W naszej opinii
ściany działowe mogą stanowić kon-
strukcję nośną lub nienośną, ale są przede
wszystkim przegrodami oddzielającymi
poszczególne lokale mieszkalne. Ściany
te o grubości min. ok. 25 cm raczej nie
powinny być wyburzane/demontowane
w trakcie użytkowania budynku. Ścian-
ki działowe o grubości max. ok. 12 cm
nie pełnią żadnej funkcji nośnej i mogą
być bez problemu demontowane. Naj-
ważniejsze jest to, że ścianki działowe
dzielą lokale mieszkalne na pomieszcze-
nia (np. pokoje, kuchnie itp.).

3. Powierzchnia użytkowa kondygna-
cji pokrywa się z powierzchnią kondy-
gnacji netto pomniejszoną o powierzch-

nię usługową i powierzchnię ruchu.
Istotne jest to, że powierzchnia użyt-
kowa kondygnacji nie jest pomniej-
szana o ścianki działowe, co oznacza,
że ścianki działowe nie wpływają na
powierzchnię użytkową kondygnacji.

4. Lokale mieszkalne są elementem
składowym powierzchni użytkowej
kondygnacji. Na dowolnie wybranej
kondygnacji może być różna liczba lo-
kali mieszkalnych. Istotne jest to, że po-
wierzchnia użytkowa kondygnacji do-
kładnie dzieli się na konkretną (wyli-
czalną) liczbę mieszkań, tzn. że każdy
lokal mieszkalny rozważanej kondygna-
cji ma dokładnie przypisaną powierzch-
nię użytkową.

5. Z uregulowań zawartych w normie
PN-ISO 9836:1997 wynika, że do po-
wierzchni użytkowej kondygnacji/loka-
lu mieszkalnego nie wlicza się po-
wierzchni zajmowanej przez ścianki
działowe, gdyż można je zdemontować
(nie są to elementy nośne konstrukcji
budynku). Ponadto w przypadku budyn-
ków mieszkalnych w stanie deweloper-
skim właściciel lokalu mieszkalnego
może dowolnie lokalizować ścianki
działowe i może je zmieniać podczas
użytkowania lokalu. Należy jeszcze za-
znaczyć, że norma [2] została znoweli-
zowana w 2015 r., ale to nic nie zmieni-
ło w ustalaniu powierzchni użytkowej.
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