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 Nieruchomości stanowią największą grupę aktywów w 
rozwiniętych gospodarkach rynkowych. Szacuje się, że wartość 
nieruchomości stanowi około połowę wartości wszystkich 
światowych aktywów. W USA nieruchomości generują 1/3 
produktu krajowego brutto. 

 Transakcje na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce w 
2016 roku wyniosły blisko 20 mld zł 

 Wartość nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych w 2016 roku 
w Polsce to ok. 40 mld zł. 

 
 
 

ZNACZENIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI. 
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 Lokalizacja a wartość nieruchomości – mit czy 
prawda? (3xL, względność lokalizacji). 
 Wartość nieruchomości stanowi pochodną jej 

cech fizycznych, lokalizacyjnych i prawnych. 
 Wartości nieruchomości jest pochodną 

interakcji trzech różnych sektorów gospodarki: 
sektora realnego, finansowego i publicznego. 
 

 
 
 

OGÓLNE CZYNNIKI WARTOŚCI 
NIERUCHOMOŚCI 
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 heterogeniczność produktów; 
 niemobilność produktów; 
 na rynek „ogólny” składa się wiele w zasadzie 

niezależnych rynków lokalnych; 
 wysoka segmentacja odbiorców; 
 poszukiwanie nieruchomości jest długie; 
 transakcje są negocjowane indywidualnie; 
 wysokie koszty transakcyjne 

 
 
 

 
 
 

CECHY SPECYFICZNE RYNKÓW 
NIERUCHOMOŚCI 1/2 
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 stosunkowo wysokie ceny; 
 wysokie zróżnicowanie ryzyka 

inwestycyjnego; 
 częste spekulacje; 
 częste zachowania monopolistyczne; 
 trudność zorganizowania przejrzystej 

informacji o nieruchomościach; 
 wolumen produkcji/sprzedaży i ceny na 

rynkach nieruchomości są cykliczne.  
 
 
 
 

 
 
 

CECHY SPECYFICZNE RYNKÓW 
NIERUCHOMOŚCI 2/2 
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 szybkie zmiany popytu; 
 wolne zmiany podaży; 
 elastyczność popytu vs. nieelastyczność 

podaży; 
 
 
 
 
 

 
 
 

TYPOWY PRZEBIEG CYKLU NA 
RYNKACH NIERUCHOMOŚCI 
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 rynek nieruchomości mieszkaniowych: 
• domów jednorodzinnych wolnostojących; 
• domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i 

szeregowej; 
• domów wielorodzinnych; 
• domów przenośnych. 

 rynek nieruchomości komercyjnych; 
 rynek nieruchomości przemysłowych; 
 rynek nieruchomości rolnych; 
 rynek nieruchomości specjalnych. 

 
 
 
 
 

 
 
 

SEGMENTACJA RYNKU NIERUCHOMOŚCI, 
KRYTERIUM FUNKCJI 
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 rynek lokalny; 
 rynek subregionalny; 
 rynek regionalny; 
 rynek krajowy; 
 rynek europejski; 
 rynek międzynarodowy. 

 
 
 
 
 

 
 
 

SEGMENTACJA RYNKU NIERUCHOMOŚCI, 
KRYTERIUM PRZESTRZENNE 
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 rynek najmu; 
 rynek lokat. 

 
 
 
 
 

 
 
 

SEGMENTACJA RYNKU NIERUCHOMOŚCI, 
KRYTERIUM PRAW DO NIERUCHOMOŚCI 
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 ryzyka związane z przyszłymi przepływami 
pieniężnymi; 
 ryzyka związane z kosztami inwestycji. 
 oczekiwany zysk vs. ryzyko. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

RYZYKA ZWIĄZANE Z INWESTOWANIEM 
W NIERUCHOMOŚCI 
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 duże ryzyko kosztowe przy niskim ryzyku 
przyszłych przepływów pieniężnych, 
 brak ryzyka kosztowego przy wysokim ryzyku 

przyszłych przepływów pieniężnych; 
 duże ryzyko kosztowe w połączeniu z dużym 

ryzykiem przyszłych przepływów pieniężnych  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3 KOMBINACJE RYZYKA INWESTYCYJNEGO 
W NIERUCHOMOŚCI 
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 Jaki typ nieruchomości poddajemy analizie? 
 Kto jest „konsumentem” takich nieruchomości? 
 Na jakim obszarze znajdują się konsumenci 

takich nieruchomości ? 
 Jakich cech produktu (nieruchomości) 

poszukują ci konsumenci? 
 Co stanowi i jaki jest zakres konkurencji wobec 

analizowanej nieruchomości (segmentu 
nieruchomości)? 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PYTANIA W ANALIZIE NIERUCHOMOŚCI 
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 analiza krótkookresowa – tylko popyt 
 analiza średnioterminowa – popyt i częściowo 

podaż 
 analiza długookresowa -  popyt i podaż 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PODEJŚCIA DO ANALIZY NIERUCHOMOŚCI 
W ZALEŻNOŚCI OD JEJ HORYZONTU 
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 liczba gospodarstw domowych (+) 
 struktura gospodarstw domowych (?) 
 wielkość gospodarstw domowych (?) 
 zmiany ogólnej struktury (w szczególności wiekowej) 

ludności (?) 
 poziom dochodów gospodarstw domowych (+) 
 zmiany długości życia (+) 
 zmiany zwyczajów ludności (dzietność, częstotliwość 

rozwodów, udział „singli”, mobilność) (?) 

 
 
 

RYNEK NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH 
OGÓLNE CZYNNIKI POPYTU 1/2 
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 zmiany znaczenia czynników „jakości życia”, jak: jakość 
edukacji, piękne widoki z okna, przestępczość, czystość 
powietrza, itd. (?) 

 koszt kredytów hipotecznych (-) 
 relacja koszty / koszty zakupu nieruchomości (+) 
 dostępność rządowych programów wspierania zakupu 

mieszkań: dofinansowanie kredytów, ulgi podatkowe (+) 
 aktualne i oczekiwane tempo wzrostu cen nieruchomości 

mieszkaniowych (+) 
 zmiany aspektów psychologicznych, takich jak poczucie 

bezpieczeństwa wynikającego z posiadania własnego 
mieszkania (?) 

 
 
 

RYNEK NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH 
OGÓLNE CZYNNIKI POPYTU 2/2 
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 aktualny lub oczekiwany wzrost popytu (+) 
 dostępność źródeł finansowania (giełda, kredyty 

inwestycyjne) (+) 
 koszt źródeł finansowania (-) 
 koszty realizacji inwestycji, takie jak materiały, 

wynagrodzenia, itd. (-) 
 wydarzenia losowe, np. katastrofy naturalne (-) 
 zmiany regulacji dotyczących budownictwa i 

wykorzystania nieruchomości (?) 
 zmiany w postrzeganiu ryzyka inwestycji w 

nieruchomości (-) 

 
 
 

RYNEK NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH 
OGÓLNE CZYNNIKI PODAŻY 
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 wielkość nieruchomości (+) 
 odległość od skupisk zatrudnienia (-) 
 odległość od instytucji, sklepów, centów rozrywki, itd. (-) 
 „jakość” sąsiedztwa (przestępczość, poziom szkół w 

okolicy, itd.)  (+) 
 czynniki naturalne i środowiskowe (widoki z okien, brak w 

pobliżu uciążliwych fabryk, poziom hałasu, itd.)    (?) 
 wielkość, dynamika i intensywność rynku pracy regionu 

(+) 

 
 
 

RYNEK NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH 
CZYNNIKI SPECYFICZNE NIERUCHOMOŚCI 
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 bieżące i przewidywane zmiany poziomu zatrudnienia, 
szczególnie w sektorach o dużym popycie na 
powierzchnie biurowe i przemysłowe (+) 

 dostępność źródeł finansowania inwestycji w 
nieruchomości (kredyty, giełda)   (+) 

 koszt źródeł finansowania inwestycji w nieruchom. (-) 
 stawki podatkowe, zarówno w zakresie podatków 

dochodowych, jak i podatku od nieruchomości (-) 
 zmiany dopuszczalnych okresów amortyzowania 

nieruchomości (-) 
 zmiany zwyczajów firm odnośnie lokalizacji swoich 

siedzib, biur i innych obiektów (np. „wypychanie” biur z 
centów miast na przedmieścia) (?) 

 
 
 

RYNEK NIERUCHOMOŚCI B+P 
OGÓLNE CZYNNIKI POPYTU 1/2 
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 zmiany ogólnej mobilności firm (?) 
 zmiany cen (zakupu, najmu) nieruchomości na rynkach 

geograficznie konkurencyjnych (+) 
 postęp tech. w komunikacji, zmniejszający zapotrzebo-

wanie na lokalizację pracowników w jednym miejscu (?) 
 postęp technologiczny w obszarach logistyki, 

magazynowania i wytwarzania dóbr i usług (?) 
 zmiany struktury gospodarki lokalnej, np. wzrost udziału 

sektora o dużym wskaźniku powierzchni biurowej na 
zatrudnionego, np. usług prawniczych, „call center” (+) 

 zmiany „awersji do ryzyka” wśród firm (?) 
 postęp w zakresie „mobilności” nieruchomości 

 
 
 

RYNEK NIERUCHOMOŚCI B+P 
OGÓLNE CZYNNIKI POPYTU 2/2 
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 wielkość nieruchomości (+) 
 dostępność (+) 
 wielkość, dynamika i intensywność gospodarki regionu 

(+) 

 
 
 

RYNEK NIERUCHOMOŚCI B+P 
CZYNNIKI SPECYFICZNE NIERUCHOMOŚCI 
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Należy rozróżnić trzy pojęcia: 
• wartość rynkowa, 
• wartość inwestycyjna, 
• cena transakcyjna. 

 
 
 

METODY WYCENY NIERUCHOMOŚCI 
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metoda porównawcza 
metoda dochodowa, 
metoda kosztowa, 

 
 
 

METODY WYCENY NIERUCHOMOŚCI 
3 PODSTAWOWE PODEJŚCIA 
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  (1) Sprawdzenie warunków stosowania: 
• istnienie danych o porównywalnych nieruch., 
• dane o niezależnych stronach, 
• dane o transakcjach w normalnych warunkach. 

 (2) Dobór próby: 
• bardziej porównywalne nieruchomości – mniejsza 
• mniej porównywalne nieruchomości – większa 

 (3) Korekty historycznych cen ze wzgl. na 
warunki transakcji: 
• warunki transakcji, 
• warunki finansowania transakcji, 
• ogólne warunki rynkowe, 

 
 

 

 

 
 
 

PROCEDURA METODY PORÓWNAWCZEJ 1/2 
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  (4) Korekty historycznych cen ze wzgl. na 

cechy nieruchomości: 
• lokalizacja, 
• cechy fizyczne, 
• cechy prawne, 
• obecność dodatków, 

 (5) Obliczenie średniej ważonej: 
• szeregowanie wg. podobieństwa 
• przypisywanie wag, 
• obliczenie. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

PROCEDURA METODY PORÓWNAWCZEJ 2/2 
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 Formuła szacowania wartości: 

 Szacowany koszt odtworzenia nieruchomości 
 - dotychczasowe zużycie 
 = zamortyzowany koszt odtworzenia 
 + szacunkowa wartość gruntu 
 = wartość nieruchomości wyceniona metodą 
 kosztową 
, 
 (1) Szacowanie kosztu odtworzenia: 

• koszt reprodukcji, 
• koszt zastąpienia. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

PROCEDURA METODY KOSZTOWEJ 1/2 
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  (2) Szacowanie dotychczasowego zużycia 
• zużycie fizyczne, 
• starzenie się funkcjonalne, 
• starzenie się „zewnętrzne”. 

 (3) Obliczanie zamortyzowanego kosztu 
odtworzenia. 
 (4) Szacowanie wartości gruntu. 
 (5) Obliczanie szacunkowej wartości 

nieruchomości. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

PROCEDURA METODY KOSZTOWEJ 2/2 
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PROCEDURA METODY DOCHODOWEJ 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



NIERUCHOMOŚĆ 
 

 

części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny 
przedmiot własności (grunty), jak również budynki 

trwale z gruntem związane lub części takich 
budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych 
stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności 

 



NIERUCHOMOŚĆ 
 

 

 

NIERUCHOMOŚĆ 

CZĘŚĆ BUDYNKÓW 

MIESZKANIE  

LOKAL 

BUDYNEK GRUNT 

DZIAŁKA GRUNT 
ROLNY 



NIERUCHOMOŚĆ BUDYNKOWA 
 

 
Budynek jest to rodzaj budowli, który posiada przegrody 
budowlane, takie jak ściany, strop i dach.  
Polskie prawo budowlane definiuje budynek jako: obiekt 
budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 
za pomocą przegród budowlanych, posiadający fundamenty i 
dach.  
  

 



NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA 
 

 
Grunt- część powierzchni ziemskiej, które stanowią odrębny 
przedmiot własności  
Do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i 
inne urządzenia trwale z gruntem związane oraz drzewa i inne 
rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania.  
Oznacza to, że właściciel gruntu jest właścicielem również 
wszystkich rzeczy ruchomych, które są trwale związane z 
gruntem. 
  

 



NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA 
 

 

 
SUPERFICIES SOLO CEDIT 

To, co jest na powierzchni, przypada gruntowi    
 



NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA 
 

 

 
SUPERFICIES SOLO CREDIT 

To, co jest na powierzchni, przypada gruntowi  
Wyjątki: 

• Użytkowanie wieczyste 
• Lokale 

• Urządzenia przesyłowe   
 



NIERUCHOMOŚĆ LOKALOWA 
 

 

Lokal  
część budynków stanowiący odrębny przedmiot własności.  
Właściciel lokalu jest jednocześnie współwłaścicielem lub 
współużytkownikiem wieczystym gruntu, na którym 
posadowiony jest budynek.  
Do lokalu jako składowe części mogą przynależeć również 
inne pomieszczenia.  
Są to np. strych, piwnica, komórka, garaż.  
Właściciel lokalu posiada również udział we wszystkich 
częściach wspólnych budynku.  
  

 



NIERUCHOMOŚĆ LOKALOWA 
 

 

Urządzenia przesyłowe 
urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania 
płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych urządzeń 
podobnych, które nie należą do części składowych 
nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.  
   

 



NIERUCHOMOŚĆ LOKALOWA 
 

 

Użytkowanie wieczyste 
ograniczone prawo rzeczowe 
Polega na oddaniu w użytkowanie nieruchomości gruntowej 
będącej własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 
terytorialnego, osobie fizycznej/prawnej   
na czas określony do 99 lat  
(wyjątkowo krócej, lecz nie mniej niż 40 lat).   

 



FUNKCJE NIERUCHOMOŚCI 
 

 

Zabezpie-
czenie 
kredytu 

Zaspokojenie 
potrzeb 

właściciela 

Lokata 
kapitału 



KSIĘGA WIECZYSTA 
 

 

 



KSIĘGA WIECZYSTA 
 

 

Księga wieczysta- rejestr publiczny określający stan prawny 
nieruchomości.  
 
Księgi wieczyste prowadzone są przez Sądy Rejonowe, wydziały 
wieczystoksięgowe.   
Głównym celem prowadzenia ksiąg wieczystych 
jest zapewnienie bezpieczeństwa w obrocie 
nieruchomościami.  
Zagadnienia związane z księgami wieczystymi reguluje ustawa z 
dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. 

 



KSIĘGA WIECZYSTA 

https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do 



KSIĘGA WIECZYSTA 
 

 

Księga wieczysta prowadzona w systemie elektronicznym  
opatrzona jest specyficznym trójczłonowym numerem,  

 
SW1W/0005555/5 

 
miejsce położenia,  
sąd prowadzący księgę,  

numer identyfikacyjny  
wg repertorium księgi wieczystej 

 
cyfra kontrolna 



ZASADY KSIĄG WIECZYSTYCH 
 

 

 

. 

JAWNOŚĆ 

ZGODNOŚĆ TREŚCI Z RZECZYWISTYM 
STANEM PRAWNYM 

RĘKOJMIA WIARY 
PUBLICZNEJ 



JAWNOŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ  
 

 

Zagwarantowanie każdemu możliwości swobodnego 
dostępu do ksiąg wieczystych w celu zapoznania się z 

ich treścią 
Każdy ma prawo przeglądać księgę wieczystą 

 



JAWNOŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ A 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

Czy sąd może udostępnić osobie postronnej księgę 
wieczystą, w której znajdują się moje dane 

osobowe? 



JAWNOŚĆ KSIĘGI WIECZYSTEJ A 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

 
GIODO: 
Tak, gdyż księgi wieczyste są jawne i każdy ma prawo je 
przeglądać. 

Uzasadnienie 
Przedstawione zagadnienie należy rozpatrywać na gruncie 
innych aktów prawnych, niż ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych. 
Stosownie do art. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach 
wieczystych i hipotece, księgi wieczyste są jawne. Nie można 
zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani 
wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę.  
https://giodo.gov.pl/pl/347/1340 



ZASADA WIARYGODNOŚCI KSIĘGI 
WIECZYSTEJ 

 

 

Domniemywa się, że prawo jawne w księdze 
wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym 

stanem prawnym 
 
 



RĘKOJMIA WIARY PUBLICZNEJ KSIĘGI 
WIECZYSTEJ 

 

 

 
 

W razie niezgodności między stanem prawnym 
nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a 

rzeczywistym stanem prawnym, treść księgi wieczystej 
rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną 

z osobą nieuprawnioną według treści księgi nabył 
własność lub inne prawo rzeczowe  



NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI 

 

 

 
 

Nieruchomość jest zawsze rzeczą oznaczoną co do 
tożsamości. Ma ściśle oznaczona powierzchnię̨, 

położona jest w konkretnym miejscu, ma wyznaczone 
granice i z reguły jest opisana w konkretnej księdze 

wieczystej.  



NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI 

 

 

 
 

W jaki sposób mogę stać się właścicielem 
nieruchomości? 



NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI 

 

 

 
 

W jaki sposób mogę stać się właścicielem 
nieruchomości? 

• Umowa kupna sprzedaży 



NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI 

 

 

 
 

W jaki sposób mogę stać się właścicielem 
nieruchomości? 

• Umowa kupna sprzedaży 
• Darowizna 



NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI 

 

 

 
 

W jaki sposób mogę stać się właścicielem 
nieruchomości? 

• Umowa kupna sprzedaży 
• Darowizna 

• Spadek  



NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI 

 

 

 
 

W jaki sposób mogę stać się właścicielem 
nieruchomości? 

• Umowa kupna sprzedaży 
• Darowizna 

• Spadek  
• Przetarg/licytacja 



NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI 

 

 

 
 

W jaki sposób mogę stać się właścicielem 
nieruchomości? 

• Umowa kupna sprzedaży 
• Darowizna 

• Spadek  
• Przetarg/licytacja 

• Wywłaszczenie 
 



PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI  
NIERUCHOMOŚCI 

 

 

 
 

Oznacza w terminologii prawa cywilnego przejście 
własności na podstawie umowy.  

 Osobę przenoszącą własność nazywa się zbywcą, 
a  osobę, która w wyniku takiej umowy nabywa 

prawo  własności nazywa  się nabywca ̨.  
 Osoby te  zawierają  umowę (przez  złożenie 

zgodnych  oświadczeń woli) np.̨  umowę 
sprzedaży, zamiany, darowizny.  



NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI 

 

 

 
 

Umowa zobowiązująca do przeniesienia własności 
nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu 

notarialnego. 
Niezachowanie tej formy powoduje nieważność 

umowy (art. 73 § 2 KC).  
 



NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI 

 

 

 
 

Umowa przedwstępna  
 

i ostateczna (przyrzeczona) 



UMOWA PRZEDWSTĘPNA 

 

 

 
 

• Nie ma obowiązku spisać umowy przedwstępnej ze sprzedającym.  
• Określone zostają w niej wstępne warunki umowy, gdzie powinna być 

uwzględniona  
• cena nieruchomości,  
• termin opuszczenia lokalu przez obecnego właściciela 
• termin/terminy płatności.  

• Nie ma obowiązku sporządzania jej w formie aktu notarialnego, jednak jest 
to zalecane w celu zabezpieczenia stron.  

• Często wiąże się z koniecznością uiszczenia zaliczki lub zadatku na rzecz 
sprzedającego. Może to być np. 10% całej kwoty zakupu nieruchomości. 



ZALICZKA A ZADATEK 

 

 

 
 

ZADATEK 
przy zawarciu, a przed wykonaniem umowy jedna ze stron wręcza 
drugiej określoną kwotę pieniężną (lub określoną ilość rzeczy określonych co 
do gatunku – np. 10 kilogramów jabłek). W wypadku, gdy jedna ze stron nie 
wykona umowy, druga będzie mogła od umowy odstąpić i zachować 
zadatek. Jeśli sama go dała, żądać zwrotu jego dwukrotności. 
 
ZALICZKA 
w wypadku gdy umowa nie dojdzie do skutku zaliczkę się zwraca.  
Natomiast zadatek, trzeba oddać w podwójnej wysokości.  
 



ZALICZKA A ZADATEK 

 

 

 
 

A co jeśli umowa milczy? Wtedy zadatek, czy 
zaliczka? 

 



ZALICZKA A ZADATEK 

 

 

 
 

A co jeśli umowa milczy? Wtedy zadatek, czy 
zaliczka? 

 
Zgodnie z art. 394 § 1 kodeksu cywilnego jeśli przy zawarciu umowy jedna 
strona wręcza drugiej jakąś kwotę, albo jakąś rzecz, to jeśli nic innego nie 

wynika z określonego zastrzeżenia umownego lub ze zwyczaju, to przyjmuje 
się, że ta przekazana kwota lub rzecz stanowią zadatek.   



NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI 

 

 

 
 

NABYCIE PIERWOTNE 

nabyciu pierwotnym brak jest więzi pomiędzy dotychczasowym a 

aktualnym właścicielem  

nabywca uzyskuje własność z zasady wolną od dotychczasowych 
obciążeń 

NABYCIE POCHODNE 

nabywca prawo własności uzyskuje to prawo od innej osoby 
drodze przeniesienia tego prawa i w dotychczasowych granicach, 
z wszystkimi obciążeniami  

 



LICYTACJA KOMORNICZA 

 

 

 
 

1. NABYCIE PIERWOTNE 

2. OFERTY www.licytacje.komornik.pl 

3. CENA  

4. KOSZTY TRANSAKCJI 

5. STAN NIERUCHOMOŚCI 

6. LOKATORZY DOTYCHCZASOWI 

7. OBCIĄŻENIE- DOZYWOCIE/NAJEM 



DZIĘKUJĘ 
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