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Może góry,
może morze?

Taki teraz
mamy klimat...
Wakacyjny czas dobiegł właśnie końca. Lato roku 2014 możemy już śmiało
podsumować. Pogoda była dobra, chociaż klimat w naszej strefie nieustannie
się zmienia, czego dowodem były kolejne trąby powietrzne, wichury i rzęsiste opady. Jeżeli trend się utrzyma, to sezon wakacyjny będzie
można definiować: czerwiec-sierpień. W drugiej połowie sierpnia w miejscowościach wakacyjnych co prawda turystów i oferowanych usług jest nieco mniej, ale to pewnie wina właśnie zmian
klimatycznych. My tak samo chętnie – czy to na początku sezonu, czy na końcu – wybieramy się na wędrówki piesze, wypady
pod namioty, spływy kajakowe. Szkoda tylko, że na koniec lata
jakoś szybciej temperatura spada i słońca jest też trochę mniej.
Trochę szybciej jesień daje się we znaki. Taki teraz mamy klimat...
W wakacyjnym czasie postanowiliśmy odświeżyć naszą gazetę,
która ukazuje się już od ponad trzech lat. Nowa koncepcja odpowiada zapotrzebowaniom naszych Czytelników. Listy do redakcji
bardziej uświadomiły nam misję. W każdym numerze będziemy
chcieli poruszyć sprawy prawne i urbanistyczne towarzyszące nieruchomościom, a także zaprezentować nowe inwestycje, technologie oraz projekty na sprzedaż. Mając w pamięci nasze wakacje,
niniejsze wydanie poświęcone jest w dużej mierze wartościom
wynikającym z inwestowania w nieruchomości wakacyjne. Wakacje są dobre. Wakacje się lubi. Na wakacje się jeździ. Można podróżować daleko i blisko. Można pieszo i rowerem, można samochodem, pociągiem lub samolotem. Można też promem. Jak kto
woli, i na ile komu budżet pozwala... Dla każdego odległość stanowi większe lub mniejsze wyzwanie. Ja osobiście coraz chętnie
poznaję uroki i walory kraju pochodzenia, które przez lata omijałem wyprawiając się zagranicę.
Jak poznawać Polskę? Jak na wakacjach zarabiać, jak inwestować i jakie z inwestycjami wiążą się pułapki podatkowe – o tym
między innymi w numerze. Deweloperzy już jakiś czas temu rozpoczęli produkcję „na wakacje”. To słuszna koncepcja. Deweloperzy chcą na wakacjach zarabiać i pozwalają zarabiać innym.
Zapraszam do lektury!
Rafał Gorączniak
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inwestycje

Dom nad morzem to bardzo dobra inwestycja
Rozmowa z Jackiem Tokarskim i Krzysztofem Stępą, właścicielami spółki ST INVESTMENTS

Firma od początku zajmuje się inwestycja- ściami. A dlaczego nad morzem? Wie- Oczywiście to atrakcyjne miejsca, jednak
mi wakacyjnymi, czy też zaczęło się od cze- le osób wybiera tę lokalizację z uwagi większość z nas nie wyobraża sobie, aby
goś innego?
zarówno na wspaniałą możliwość wy- nie spędzić choć kilku dni w roku właśnie
– Firma ST INVESTMENST została założona specjalnie pod kątem nieruchomości
nad morzem. Wcześniej jednak wspólnie
prowadziliśmy już interes w branży poligraficznej. Posiadając dom w miejscowości nadmorskiej wspólnie uznaliśmy,
iż jest bardzo duże zainteresowanie tego
typu produktami na rynku. Przeanalizowaliśmy solidnie rynek, przeprowadziliśmy badania i dzięki temu wszystkiemu dodatkowo jeszcze utwierdziliśmy
się w przekonaniu, iż jest to bardzo dobra inwestycja. Dzięki rozpoznaniu rynku wiedzieliśmy jakiego rodzaju dokładnie nieruchomości są poszukiwane przez
klientów – w jakich miejscowościach,
czym się muszą charakteryzować, jakie
muszą spełniać wymogi i w jakim standardzie mają zostać wykonane. W ten
sposób zrealizowaliśmy kilka inwestycji pod postacią Osiedli Żubrów I-IV. Te
same przesłanki ukierunkowały nas na
kolejne projekty.

Dlaczego obiekty nad morzem? Skąd wziął
się pomysł na biznes w tym właśnie rejonie?
– Pomysł na biznes w tym regionie zrodził
się z faktu, iż posiadając własne domy właśnie nad morzem, zauważyliśmy ogromne
zainteresowanie tego typu nieruchomo-

poczynku, niezapomniane atrakcje, ale
i dobroczynne zdrowotne właściwości
pobytu w tym regionie.
Jest to atrakcyjna alternatywa również
dla osób, które lubią aktywny wypoczynek. Praktycznie większość miejscowości
położonych w pasie nadmorskim w celu
przyciągnięcia klientów stworzyła olbrzymie bazy rozrywek, restauracji i innych
atrakcji. Jest jednak również segment
klientów, którzy uwielbiają spokój, łono
natury i odpoczynek z dala od gwaru
miejskich ulic. My postanowiliśmy połączyć wszystkie te wymagania klientów. Nasze domy są zarówno dla osób,
które pragną odpocząć w ciszy i spokoju, ale i dla aktywnie spędzających wolne
chwile i lubiących nadmorskie atrakcje.

Czym przyciąga wczasowiczów polskie morze, że są skłonni inwestować w budowane
tam,, drugie domy”?

nad morzem. Nie tylko z uwagi na dobroczynny jod, uspokajające właściwości
wody i możliwość pływania w otwartym
akwenie, ale i z uwagi na fakt, iż każdy
z nas od małego jeździł z naszymi najbliższymi nad Bałtyk i dla wielu z nas to
wspaniałe, niezapomniane chwile, które
pragniemy na nowo przeżywać.

Od czego zaczęła się Państwa działalność w zakresie budowania nieruchomości wakacyjnych, jakie były pierwsze projekty?
– Pierwszym naszym projektem było
Osiedle Żubrów I w Łukęcinie. Domy
zostały wybudowane w odległości około
300 metrów od morza w otoczeniu lasu
sosnowego. Wszystkie są domami całorocznymi, wykończonymi „pod klucz”, na
terenie zamkniętym w cichej i spokojnej
okolicy. Aby uprzyjemnić przyszłym właścicielom zamieszkiwanie, doprowadziliśmy również sieć kablową i telefoniczną, całe osiedle zostało przekazane pod
nadzór agencji ochrony oraz monitoring
elektroniczny, a dodatkowe elementy typu
karty magnetyczne stanowiły już niejako
kompendium bezpieczeństwa i wygody.

– Polskie morze przede wszystkim przyciąga wczasowiczów swoją aurą. To miejsce piękne, pełne uroczych i niezapomnianych chwil, które od małego magnetyzuje
każdą osobę swoim urokiem. Rozmawiając niejednokrotnie z wieloma osobami
zauważyliśmy, iż ani jeziora, ani góry nie Jacy specjaliści pracują nad przygotowaniem
tworzą tak unikatowego mikroklimatu. i sprzedażą nieruchomości, jakie są ich kom-

petencje i doświadczenia?

– Specjalistami, którzy pracują nad przygotowaniem i sprzedażą nieruchomości,
są nasi handlowcy. Są to osoby o wysokich kwalifikacjach i olbrzymim doświadczeniu. Oprócz olbrzymiej wiedzy i wyczucia, posiadają również dużą dawkę
empatii i elastyczności względem klienta. Wszystkie oferowane przez nich produkty są każdorazowo dostosowywane
do potrzeb klienta, jak również każda
negocjacja jest traktowana indywidual-
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nie. Nie traktujemy żadnego klienta szablonowo, wręcz przeciwnie! W dobie tak
silnej konkurencji jesteśmy otwarci na
sugestie klientów i staramy się pod każdym względem dążyć do jego satysfakcji nieustannie się doskonaląc.

atrakcyjnej działki, ale i projektu domu
spośród dowolnego katalogu domów gotowych, technologii budowy (w ofercie
posiadamy praktycznie wszystkie technologie budowlane – w tym energooszczędne i pasywne) oraz możliwość budowy „domu inteligentnego”.

ło 4 lata temu, jest nieustannie pełen gości i funkcjonuje bardzo dobrze. Zarówno
nasi goście, jak i właściciele apartamentów są zadowoleni, nad czym nieustannie
trzymamy swoją własną pieczę.

– Standard realizowanych przez nas obiektów jest wyjątkowo wysoki pod wieloma
względami. Pierwszorzędnym celem naszej działalności jest pozyskanie atrakcyjnych terenów, rzetelna realizacja i sprzedaż inwestycji dostosowanych do potrzeb
naszych klientów. To co wyróżnia nasze
inwestycje to przede wszystkim elegancka architektura oraz wyjątkowe położenie
w otoczeniu przyrody, wykorzystywanie
najlepszych nowoczesnych i sprawdzonych technologii oraz najwyższej jakości materiałów.
Dużą uwagę przykładamy również do
poziomu urbanistyczno-architektonicznego inwestycji, a także ich estetycznego wizerunku. Opieramy się na starannie
dobranych specjalistach, dążąc do realizacji jak najbardziej atrakcyjnych inwestycji. Staramy się również, aby jak najJak wygląda obecna oferta dewelopera, ja- wyższy standard budowanych inwestycji
kie inwestycje są realizowane i sprzedawane? towarzyszył wyjątkowo atrakcyjnej cenie.
– Aktualnie jesteśmy w trakcie sprzedaży
apartamentów w Baltic Cliff Apartments Jedną z form funkcjonowania apartamenSpa&Wellness w Niechorzu. Apartamen- tów wakacyjnych jest system condo, któty są wyjątkowo atrakcyjne, zarówno pod ry Państwo propagujecie według hasła,, 10
kątem położenia, architektury obiektu, procent zwrotu rocznie”. Proszę powiedzieć
wyposażenia, jak i designu. Dodatkowo więcej na ten temat...
jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji – Oferowane przez nas apartamenty są
Osiedla Kryształowego oraz Osiedla Eu- luksusowymi, komfortowymi i atrakropejskiego w Morzyczynie. Łącznie są cyjnymi lokalami oferowanymi przez
to osiedla stanowiące około 350 domów cały rok. Naszym klientom oferujemy je
wolno stojących w uroczej miejscowo- w wariancie inwestycyjnym, który zakłaści Morzyczyn nad jeziorem Miedwie. da zwrot do 10 procent rocznie od warMało tego... Wychodząc naprzeciw tości apartamentu. Stanowią one nieoczekiwaniom naszych klientów oraz rozłączną część kompleksu Baltic Cliff
trendów panujących na rynku, założy- Apartments Spa&Wellness, w skład któliśmy pierwszą i jedyną taką inicjatywę rego wchodzą między innymi: strefa SPA,
w Polsce jaką jest Wioska Deweloper- basen, sauny sucha i mokra, restauracja,
ska. Jest to zrzeszenie najlepszych spe- kawiarnia, sala konferencyjna oraz inne
cjalistów z branży budowlanej w jednym liczne atrakcje.
miejscu, nad którą sprawujemy pieczę Podobny i działający również na tej
i rozwój. Dzięki naszej inicjatywie nasi zasadzie obiekt Lido Apartments & Spa
klienci mają możliwość nie tylko wyboru w Sarbinowie, który uruchomiliśmy oko-

wielu przywilejów, które są każdorazowo inne pod kątem ważności. Dla wielu
osób istotnym jest uzyskanie atrakcyjnych rabatów na zakup inwestycyjny, dla
innych możliwość inwestycji długookresowej. Kolejne osoby cenią sobie możliwość spędzenia dwa razy w roku dwóch
tygodni we własnym apartamencie (lub
dłużej), a jeszcze inne rabaty na pobyty
w dowolnie wybranym przez siebie terminie. Istotną kwestią jest również fakt,
iż prawo własności każdego apartamentu jest przenoszone na nabywcę, a osobną jest umowa operatorska. Są to bardzo cenione przez klientów rozwiązania.

Jakie są przywileje uczestników inwestycji,
Czym w takim razie mogą się Państwo poktórzy kupują apartamenty wakacyjne dla
chwalić, co do tej pory udało się Państwu Jaki jest standard realizowanych obiektów, siebie i do wynajęcia?
zbudować?
na co pod tym względem mogą liczyć klienci? – Nasi klienci mają możliwość uzyskania
– Głównym naszym sukcesem jest realizacja wielu inwestycji, które zgodnie
doprowadziliśmy wspólnymi siłami do
celu. Zrealizowaliśmy cztery osiedla domów nad morzem: Osiedla Żubrów I-IV,
obiekt Lido Apartments & Spa w Sarbinowie, Rezydencję Mare Balticum w Rewalu oraz obiekt Baltic Cliff Apartments
Spa & Wellness w Niechorzu. Wszystkie
te inwestycje są wynikiem stworzenia
prężnie i sprawnie działającego przedsiębiorstwa, które jest zdolne do szybkiego rozwoju zarówno pod względem
kapitałowym, jak i organizacyjno-technicznym. Zdobyte doświadczenie oraz
intuicja są również gwarantem sukcesu,
do którego osobiście dołożyliśmy starań
czynnie biorąc udział we wszystkich inwestycjach.

Jak firma wygląda dzisiaj, jakie są jej kolejne plany?
– Aktualnie dążymy do finalizacji Osiedli Europejskiego i Kryształowego w Morzyczynie, rozwijamy inicjatywę Wioski
Deweloperskiej i koordynujemy w pełni funkcjonowanie naszych obiektów
apartamentowych. Od lipca tego roku
uruchomiony został obiekt Baltic Cliff
Apartments Spa&Wellness w Niechorzu, który będzie przez nas nieustannie
monitorowany. Serdecznie zapraszam na
naszą stronę www.BalticCliff.pl.
Nie zamierzamy jednak na tym skończyć. Nasze plany obejmują już kolejne
inwestycje, które będą dążyły do zaspokojenia potrzeb nawet najbardziej wymagających klientów. Dzięki wielu rozmowom, jakie prowadzimy z naszymi
zadowolonymi klientami, jesteśmy upewniani, że to co robimy ma sens. Sprawiamy, że wiele osób dzięki nam realizuje
swoje marzenia, a nieustanne doskonalenie się powoduje, iż jesteśmy w stanie
zaoferować produkt, który jest odzwierciedleniem dzisiejszego popytu. Jest to
olbrzymią siłą napędową do kolejnych
działań.

Barbara

kwiecińska - kielczyk
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Jaki VAT za duże mieszkania, czyli
dylematy prawne inwestora
W działalności podmiotów działających na rynku nieruchomości nie brak sytuacji nietypowych.
Przykładem jest casus inwestora, który wybudował domy szeregowe, ale z uwagi na przepisy
regulujące zasady zagospodarowania terenu domy te musiał sprzedać jako lokale mieszkalne.
Oczywiście w takich sytuacjach powstała wątpliwość według jakiej stawki VAT należało sprzedać
lokale, biorąc pod uwagę fakt, iż każdy z tych lokali mieszkalnych miał więcej niż 150 m kw.

W sensie przepisów prawa budowlanego
każdy z tych budynków był wolno stojącym domem mieszkalnym jednorodzinnym. Dylatacja między budynkami wynosi 5 cm, zatem wyburzenie jednego
z nich nie spowodowałoby naruszenia
konstrukcji stojącego obok budynku.
Każdy z domów miał również własne
wejście z poziomu gruntu oraz garaż. Zatem nie ma wątpliwości, iż inwestor wybudował kilka domów w zabudowie szeregowej, które należy zaklasyfikować wg
PKOB do działu 11 kl. 1110.
Inwestor chciał wszystkie dostawy nieruchomości rozliczyć według zasad jak
sprzedaż domu (tj. według jednej stawki
VAT, wynoszącej 8 proc. z uwagi na nie-

przekroczenie 300 m kw.), co oczywiście
nie znalazło zrozumienia w oczach fiskusa. Ostatecznie spór został rozstrzygnięty przez Naczelny Sąd Administracyjny
w Warszawie w wyroku z 5 grudnia 2013
r. (syng. akt I FSK 1721/12).
W tym miejscu należy wskazać, iż
sprzedaż lokali mieszalnych/domów
mieszkalnych z zasady podlega opodatkowaniu obniżoną stawką VAT, wynoszącą obecnie 8 proc, jednakże w przypadku
sprzedaży nieruchomości przekraczających określony metraż polski ustawodawca wprowadził już 10 lat temu przepisy, które nakazują stosować dwie stawki
VAT w odniesieniu do sprzedaży takiej
nieruchomości. W rezultacie dokonu-

jąc sprzedaży mieszkania o powierzchni przekraczającej 150 m kw. należało
by zastosować dwie stawki podatku – 8
proc. dla powierzchni do 150 m kw. i 23
proc. dla powierzchni powyżej 150 m
kw. Przepisy, które regulują tę zasadę to
art. 12, 12a, 12b i 12 c ustawy z dnia 11
marca 2004 r. (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177,
poz. 1054 ze zm., dalej ustawa o VAT).
Ponadto zgodnie z art. 12 pkt 12 ustawy
o VAT: ilekroć w przepisach jest mowa
o „obiektach budownictwa mieszkaniowego” należy przez to rozumieć budynki
mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11. Uzupełnieniem powyższych zapisów jest regulacja

Mieszkania powyżej 150 m kw. znajdują się m. in. w Willach Sołackich
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art. 5a ustawy o VAT, zgodnie z którą
towary lub usługi będące przedmiotem
czynności opodatkowanych (wymienionych w art. 5 ustawy o VAT), wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są
identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług
przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na tej podstawie powołują
symbole statystyczne.
Pełnomocnik inwestora powoływał się
przez sądem na te przepisy argumentując, iż pojęcia „lokal mieszkalny” i „budynek mieszkalny” nie muszą być interpretowane wyłącznie w znaczeniu jakie
nadaje im prawo cywilne, w sytuacji gdy
ustawa o VAT w art. 5a wskazuje, iż dla
potrzeb VAT-u istotę i charakter towarów i usług identyfikuje się za pomocą
tych klasyfikacji (tj. w przypadku domów i mieszkań w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Obiektów Budowlanych). Jak już o tym
wspomniałem dopiero Naczelny Sąd Administracyjny podzielił stanowisko pełnomocnika inwestora. W ocenie składu
orzekającego: budynek mieszkalny i lokal mieszkalny dla celów podatku VAT
należy definiować z uwzględnieniem postanowień Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. Jednym słowem jeśli
budynek zgodnie z PKOB stanowi dom
jednorodzinny, to inwestor może stosować zasady jakie zostały przewidziane
dla opodatkowania sprzedaży domów.
Zaciekawiło mnie uzasadnienie wyroku NSA z 5 grudnia 2013 r. Z opisu stanu
faktycznego wynikało, iż warunki określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla działki, na
której inwestor wybudował domy unie-

możliwiały podzielenie działki stosownie do ilości domów i wielkości obszaru, jaki zajmowały poszczególne domy.
Dlatego też inwestor wyodrębnił lokale
mieszkalne, podlegające zgodnie z ustawą o własności lokali, ustanowieniu odrębnej własności lokali. Zatem w sensie
cywilistycznym inwestor sprzedawał lokale mieszkalne, a nie domy sklasyfikowane PKOB w dziale 11 kl. 1110. Zatem
gdyby przyjąć cywilistyczny punkt widzenia, inwestor musiałby wykazać wyższy
podatek VAT od sprzedaży, niż początkowo zakładał, bowiem swojego rodzaju
lokale mieszkalne były większe niż limit
uprawniający do stosowania stawki VAT
8 proc. (wynoszący 150 m kw.).
Jak już wskazałem Naczelny Sąd Administracyjny przyjął odmienne od cywilistycznego podejście do problemu
inwestora. Skład orzekający stanął na
stanowisku, iż „dla potrzeb podatku od
towarów i usług ustawodawca posługuje się swoistymi pojęciami, często abstrahującymi o terminologii prawa cywilnego. Prawodawca akcentuje w ten sposób
ekonomiczny aspekt przedmiotu opodatkowania w podatku od towarów i usług”.
Orzeczenie sądu nie jest zaskoczeniem,
bowiem od dłuższego czasu, w orzecznictwie NSA dotyczącym spraw z zakresu VAT, można zaobserwować swojego
rodzaju trend „ostrożnego” stosowania
instytucji pochodzących z odmiennych
źródeł prawa, w tym w szczególności
prawa cywilnego. Również i w wyroku
z 5 grudnia 2013 r. sędziowie wskazali,
iż akty prawne dotyczące harmonizacji
unijnego VAT konsekwentnie odwołują
się do aspektów ekonomicznych, pomijając elementy cywilistyczne. Zatem również polski ustawodawca kładzie nacisk
na ekonomiczny aspekt transakcji. Sę-
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dziowie wskazali, że gdyby polski ustawodawca w procesie tworzenia prawa
odwoływał się do instytucji prawa cywilnego, cel ten nie mógłby zostać nigdy osiągnięty, bowiem każde państwo
członkowskie posiada inne regulacje w
zakresie prawa cywilnego, inne pojęcia,
instytucje.
Reasumując, jeśli polska ustawa o VAT
odsyła wprost do pojęć i definicji budynku lub lokali zawartych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, to do
rozliczenia określonej sprzedaży nieruchomości nie należy posiłkowo stosować instytucji znanych z prawa cywilnego. Zatem jeśli dany budynek spełnia
warunki określone w PKOB w dziale 11
kl. 1110 to należy jego sprzedaż rozliczyć zgodnie z zasadami przewidzianymi do sprzedaży domów, a nie mieszkań.
Dla inwestora oznaczało to, iż zgodnie z
wykładnią dokonaną przez NSA mógł
sprzedaż danego lokalu opodatkować w
całości według stawki 8 proc., pomimo
iż powierzchnia użytkowa „lokalu” przekraczała limit 150 m kw.

Marcin Ratajczak
– Absolwent Wydziału
Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału
Zarządzania Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu. Od 2006 r. jest członkiem
Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
W swojej praktyce zawodowej specjalizuje
się w sprawach z zakresu optymalizacji
struktur biznesowych (przekształcenia
formy prowadzenia działalności gospodarczej, transakcje dotyczące zbycia
lub wniesienia aportem przedsiębiorstwa lub samych nieruchomości).
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Decyzje dla inwestycji celu publicznego
W polskim prawie prace budowlane można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Tylko nieliczne prace budowlane można wykonać po dokonaniu zgłoszenia
organowi architektoniczno-budowlanemu, którym co do zasady jest starosta. Decyzja o pozwoleniu na budowę musi być w zgodzie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego albo z ostateczną decyzją o warunkach zabudowy zabudowy i zagospodarowania terenu.

Kiedy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a kiedy decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
przestrzennego? Zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2012, poz. 647 ze zm.),
zwanej dalej upzp, zasadą jest że ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz
określenie sposobów zagospodarowania
i warunków zabudowy terenu następuje
w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego. Miejscowy plan jest aktem prawa miejscowego obowiązującym
na terenie, dla którego został uchwalony
przez radę gminy. I podlega publikacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa.
Każdy ma prawo wglądu do planu miejscowego. W sytuacji, w której dla danego
obszaru brak jest planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków
zabudowy terenu następuje w drodze
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu stanowi substytut miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego i jest
pojęciem abstrakcyjnym zawierającym
decyzję o warunkach zabudowy i decyzję
o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Dla inwestycji celu publicznego wydaje się decyzję o lokalizacji inwestycji celu
publicznego, zwaną dalej również decyzją celu publicznego. Dla inwestycji nie
będących inwestycjami celu publicznego
wydaje się decyzję o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania obu
decyzji – z wyjątkiem terenów zamkniętych – jest wójt, burmistrz, albo prezydent miasta. Należy zwrócić uwagę, że
o tym czy dla terenu wydawana jest de-

cyzja celu publicznego czy też nie decyduje nie rodzaj wnioskodawcy, lecz rodzaj samej inwestycji. O tym czy dana
inwestycja jest inwestycją celu publicznego decydują przepisy ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2014, poz. 518 ze
zm.), zwaną dalej ugn. Przepis art. 6 ugn
wymienia cele publiczne kwalifikując do
nich m.in. wydzielanie gruntów pod drogi
publiczne, lotniska, drogi kolejowe budowę i ich utrzymanie, budowę i utrzymanie
ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, gazu, energii elektrycznej,
budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla
urzędów organów władzy, administracji,
sądów i prokuratur, państwowych szkół
wyższych, szkół publicznych, a także publicznych: obiektów ochrony zdrowia,
przedszkoli, domów opieki społecznej,
placówek opiekuńczo-wychowawczych
i obiektów sportowych.
Zatem jeżeli inwestycja jest jedną z inwestycji wymienionych w przepisie art. 6
ugn należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji celu publicznego, a nie z wnioskiem o decyzję o warunkach zabudowy.
Nie wymagają wydania decyzji roboty budowlane polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują
zmiany zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie
zmieniają jego formy architektonicznej,
a także nie są zaliczane do przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Brak jest również obowiązku
uzyskania decyzji celu publicznego dla
robót budowlanych niewymagających
pozwolenia na budowę.
Decyzję celu publicznego wydaje się na
wniosek inwestora – w terminie 65 dni

od dnia złożenia wniosku. O wszczęciu
postępowania zawiadamia się w formie
obwieszczenia, przy czym inwestor, właściciel, czy też użytkownik wieczysty nieruchomości zawiadamiani są na piśmie.
Nie można odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli zamierzenie jest zgodne z przepisami odrębnymi. Decyzja nie może być wydana
dla inwestycji lokalizowanych na gruntach rolnych klasy I-III oraz gruntach leśnych, dla których wymagana jest zgoda
na zmianę przeznaczenia na cele nierolne
i nieleśne. Decyzja jest wiążąca dla organu wydającego pozwolenie na budowę.
Właściciel nieruchomości, na terenach
którego lokalizowana jest inwestycja celu
publicznego, a który to nie zgadza się na
tę inwestycję, musi mieć na względzie
fakt, że decyzja celu publicznego tak jak
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawą wywłaszczenia nieruchomości. Wywłaszczenie polega na pozbawieniu albo ograniczeniu
– w drodze decyzji – prawa własności,
prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości.
Wywłaszczenie nieruchomości może być
dokonane wówczas, jeżeli cel publiczny
nie może być zrealizowany w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa
te nie mogą być nabyte w drodze umowy.
Z punktu widzenia inwestora warto
wiedzieć czy została wszczęta procedura
planistyczna, gdyż w sytuacji gdy ustalenia w mpzp i decyzji celu publicznego są
inne może dojść do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji zanim uzyskamy pozwolenie na budowę.
Olga Bystrzycka – radca prawny URBANO
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Wakacje mogą trwać dłużej
Wzrost konsumpcjonizmu, bogacenie się społeczeństw i ich gotowość do spędzania znacznej
ilości czasu w atrakcyjnych miejscach powoduje, że wielu rodzinom posiadanie jednego domu
nie wystarczy. Inwestują w drugi dom, w którym można wypoczywać, a do tego jeszcze na nim
zarabiać.

W krajach najwyżej rozwiniętych, dysponujących atrakcyjnymi walorami turystycznymi apartamenty wakacyjne
powstają od kilku dziesięcioleci. Od kilkunastu lat coraz głośniej o nich również
w Polsce. Choć nasze społeczeństwo zamożnością nie dorównuje jeszcze tym zachodnim, jednakże coraz więcej Polaków
stać nie tylko na kupno lokum do codziennego zamieszkania, ale także drugiego, w którym można spędzać wakacje oraz weekendy. Nie tylko z najbliższą
rodziną, ale także udostępniać je dalszej,
bądź przyjaciołom, czy znajomym. Poza
tym uroki polskich krajobrazów w coraz
większym stopniu pobudzają wyobraźnię
obywateli z Zachodu – Niemiec, Skandynawii, Wielkiej Brytanii, czy Rosji – którzy z chęcią spędzają w naszym kraju wol-
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ny czas we własnym domu wakacyjnym.
Toteż apartamenty wakacyjne budowane są nie tylko w Hiszpanii (która akurat
cierpi na ich nadprodukcję), na Lazurowym Wybrzeżu, w Chorwacji, nad Morzem Czarnym, czy Czerwonym. Dziś
także na Wybrzeżu Bałtyckim nie znajdziemy praktycznie kurortu, w którym
nie budowano by apartamentów wakacyjnych. Deweloperzy dostrzegli bowiem
swą szansę w tym właśnie segmencie działalności inwestycyjnej i skrzętnie ją wykorzystują. Istotą lokalizacji tak zwanych
drugich domów są bowiem rejony atrakcyjne turystycznie: nadmorskie, położone w górach, czy na pojezierzach. I mimo
że klimat w Polsce znacznie odbiega od
tego, jakim dysponują kraje basenu Morza Śródziemnego, czy Czarnego, to róż-

norodności walorów krajobrazowych nie
możemy się powstydzić. W Sudetach, Tatrach, Beskidach, czy Bieszczadach wypoczywać możemy praktycznie przez cały
rok, korzystając z różnorodnych jego
form. Mazury, cud natury, to nie tylko
żeglarstwo, ale także bogactwo możliwości rekreacyjnych. Nic więc dziwnego, że deweloperzy z zainteresowaniem
spoglądają na Karpacz, Szklarską Porębę, Czarną Górę, Wisłę, Szczyrk, Krynicę, Muszynę, Mikołajki, czy Giżycko,
a także wiele innych mniej renomowanych miejscowości turystycznych.
Ponadto mieszkając w takim apartamentowcu w celach rekreacyjnych, czy
dla regeneracji organizmu korzystamy
nie tylko z tego, co nam daje Matka Ziemia. Obiekty dysponują bowiem nie tylko
lokalami mieszkalnymi, ale także szeroką ofertą towarzyszącą: basenami, saunami, usługami fitness, SPA i wellness.
A z nich korzystać można bezsprzecznie
przez cały rok. Obiekty są w pełni wykończone i wyposażone, zarówno jeśli chodzi o poszczególne mieszkania, jak i części i pomieszczenia wspólne. I z zasady
jest to bardzo wysoki standard. Apartamenty wakacyjne posiadają zazwyczaj
oddzielne pomieszczenia dzienne, sypialne oraz kuchenne.
Czy jednakże kupno lokum, w którym
– nie ukrywajmy – sami spędzimy niewielką część roku, nie jest zbytnią rozrzutnością, na którą stać niewielu najbogatszych? Otóż system instytucjonalnego
inwestowania w drugi dom działa tak, że
mogą sobie pozwolić na niego nie tylko

osoby z listy 500 najbogatszych. Zaś kolejne oferty deweloperów pokazują, że
choć polski rynek nie jest jeszcze pod
tym względem w pełni rozwinięty, jednakże chętnych przybywa i działalność
ta może być źródłem dobrego dochodu.
I to dla obu stron transakcji.
We własnym apartamencie wakacyjnym możemy oczywiście spędzać czas
kiedy tylko chcemy: urlopy, weekendy,
święta. Wakacje możemy mieć nie tylko
w okresie ściśle urlopowym. Co się jednak dzieje, kiedy z niego nie korzystamy?
Z pewnością nie powinien stać pusty...
Zarządcą i operatorem obiektu jest z reguły firma, która go wybudowała. Podpisując umowę kupna lokum zawieramy
również umowę na całoroczną, bardzo
szeroką obsługę. Istotą apartamentów wakacyjnych jest bowiem, iż wówczas gdy
sami z nich nie korzystamy, są one wynajmowane innym użytkownikom pragnącym wypocząć w danej miejscowości. Operator dba nie tylko o utrzymanie
budynku, jego stan techniczny i funkcjonowanie. Zapewnia przede wszystkim,
aby nie świecił pustkami, a poszczególne mieszkania znajdowały swych lokatorów. Zajmuje się ich akwizycją, promocją
obiektu... O to nie musimy się martwić
sami. Umowa z operatorem zapewnia
nam czerpanie korzyści z wynajmowania
własnego lokum i funkcjonowania całego obiektu, oczywiście po odjęciu kosztów. A głowa operatora w tym, aby jedna i druga strona wyszła na tym na plus.
Koszty działalności operacyjnej w aparthotelach są znacznie niższe niż w tra-

dycyjnych hotelach oferujących pełen
zakres usług. Klienci wynajmujący apartament w hotelu przedłużonego pobytu
cenią sobie przede wszystkim relatywnie
dużą przestrzeń mieszkalną i są w stanie
zrezygnować na jej rzecz z szeregu usług
dodatkowych, takich jak np. usługi gastronomiczne.
Możliwość przygotowania posiłku we
własnym apartamencie jest dla nich zdecydowanie bardziej atrakcyjna. Rezygnacja z restauracji, baru i innych punktów
usługowych w aparthotelu znacznie obniża koszty zatrudnienia, co przekłada
się na wzrost wskaźników rentowności
w porównaniu z hotelami klasycznymi.

Koszty operacyjne dotyczące części hotelowej związane m.in. z prowadzeniem
recepcji, sprzątaniem pokoi, praniem
ręczników, oscylują wokół 20–25 proc.
przychodów z wynajmu pokoi.
Dla kupującego drugi dom może być to
także intratna lokata kapitału. W ostatnich latach co prawda wartość nieruchomości spadła, jednakże w wymiarze
długofalowym – a tak należy spoglądać
na inwestowanie w nieruchomości – są
to intratne przedsięwzięcia i z biegiem
lat wartość naszego majątku wzrośnie.
Tak, czy inaczej dla posiadaczy drugiego domu wakacje mogą trwać o wiele dłużej.

Barbara

kwiecińska - kielczyk
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Sprzedaż kolejnej nieruchomości
w ramach majątku prywatnego
W wypadku wielości transakcji, której przedmiotem są nieruchomości istnieje ryzyko, że organ
podatkowy zakwalifikuje zbycie kolejnej nieruchomości jako dokonaną w ramach działalności gospodarczej, pomimo braku formalnego zarejestrowania takiej działalności przez osobę fizyczną.
Znajomość regulacji w tym zakresie będzie wiec pomocna dla osób, które dokonują już kolejnej
transakcji, której przedmiotem są nieruchomości.
Dla potrzeb niniejszej analizy przyjęto
założenie, iż kolejna transakcja sprzedaży osoby fizycznej dotyczyć będzie nieruchomości przemysłowej, która stanowi
działkę gruntu niezabudowanego, przeznaczonego pod funkcję przemysłową
i usługi wielobranżowe. W takim przypadku rozgraniczenie między sprzedażą
prywatną a dokonywaną w ramach działalności nie jest tak oczywiste.
Warto zatem zwrócić uwagę na to, w jakich przypadkach organy podatkowe
traktują sprzedaż kolejnej nieruchomości przez osoby fizyczne z ich majątku
prywatnego (dokonaną na podstawie
art. 10 pkt 1 pkt 8 ustawy o PIT), a w jakich sytuacjach sprzedaż uznawana jest
przez urzędy skarbowe za działalność
gospodarczą.
Podstawowymi cechami działalności
gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt
6 ustawy o PIT jest: „zarobkowy charakter” oraz wykonywanie jej w sposób
„zorganizowany” i „ciągły”. Wszystkie te
trzy przesłanki muszą wystąpić łącznie.
W ocenie organów podatkowych
w przypadku obrotu nieruchomościa-

12

mi o „zarobkowym charakterze” świadczy głównie sprzedaż nieruchomości
z zyskiem, natomiast „zorganizowanie
działalności” może przybrać formę korzystania z założonego w tym celu biura, stałej współpracy z biurem pośrednictwa w celu wyszukiwania korzystnych
ofert, natomiast badając „ciągłość działalności”, ze względu na specyfikę rynku
nieruchomości związaną przede wszystkim ze znaczną wartością przedmiotu
sprzedaży, niekoniecznie musi ona oznaczać krótkich odstępów czasu między
poszczególnymi transakcjami, ani stałej
ich częstotliwości. W zestawieniu tych
trzech warunków koniecznych do uznania, iż dana transakcja jest dokonywana
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, najtrudniej jest podatnikom
obalić warunek „chęci” sprzedaży nieruchomości z zyskiem, jaka przyświecała im
przy podejmowaniu decyzji o zakupie. Po
latach prosperity niemal wszystkie grunty (w tym inwestycyjne) są droższe niż
w momencie ich zakupu. Dlatego przeciwwagą do stanowiska fiskusa, iż dążenie do osiągnięcia zysku jest jedną z prze-

słanek do uznania, iż dana transakcja jest
przeprowadzona w wykonywaniu działalności gospodarczej jest teza ogłoszona w wyroku z dnia 3 lipca 2013 r. Naczelnego Sądu Administracyjny (II FSK
2110/11, niepubl.). Sąd uznał, że: „zastosowaniu art. 10 pkt 1 pkt 8 u.p.d.o.f. nie
przeszkadza dążenie jednostki do uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych przeprowadzonej transakcji.
Istotne znaczenie ma natomiast ustalenie czy zamiarem podatnika było uczynienie sobie z odpłatnego zbycia nieruchomości stałego, tj. ciągłego źródła
zarobkowania”.
Innymi słowy zdaniem sądu dążenie do
osiągnięcia zysku na sprzedaży określonej nieruchomości nie jest niczym zdrożnym. Jedyne co sprzedawca nieruchomości powinien wykazać to to, że oprócz
sprzedaży prywatnego majątku osiąga
jeszcze inne dochody. Jeśli zdoła to wykazać, to istnieje szansa, iż sprzedaż nieruchomości zostanie rozliczona na zasadzie sprzedaży prywatnej. Jeśli jeszcze do
tego posiada daną nieruchomość dłużej
niż 5 lat, to sprzedający nie zapłaci po-

datku dochodowego od zysku ze sprzedaży. Natomiast w przypadku kwalifikacji sprzedaży za dokonaną w ramach
działalności gospodarczej zbywca nieruchomości będzie musiał zapłacić podatek
nawet po upływie pięciu lat od nabycia
nieruchomości, a sama stawka podatku
przy braku formalnej rejestracji i braku
wyboru podatku liniowego przed sprzedażą, może wynieść aż 32 proc.
Należy jednak pamiętać, że orzecznictwo w omawianym zakresie jest niejednolite i decyzja o zakwalifikowaniu przychodu ze zbywanej nieruchomości zależy
od splotu indywidualnych okoliczności.
W przypadku sprzedaży nieruchomości przemysłowej bardzo często pojawia
się problem VAT. Niekiedy pracownicy
urzędów skarbowych stosują automatyzm działania na zasadzie: „jeśli sprzedaż prywatna to bez VAT”, natomiast
jeśli „podatnik zdecyduje się opodatkować sprzedaż nieruchomości, to powinien rozliczyć sprzedaż jako związaną
z działalnością gospodarczą”.
Moim zdaniem istnieje jeszcze trzecia
możliwość, tj. sprzedaż prywatna w ro-

zumieniu ustawy o PIT opodatkowana
VAT-em, bowiem nie można utożsamiać
działalności gospodarczej w rozumieniu
VAT z działalnością gospodarczą, o której mowa w przepisach ustawy o PIT.
Pojęcie „działalności gospodarczej” zawarte w ustawie o VAT ma charakter uniwersalny, co ma pozwolić na uznanie za
podatników tych wszystkich podmiotów,
które prowadzą określoną działalność,
przy czym definicja ma tu bardziej charakter podmiotowy, niż przedmiotowy –
nie odnosi się bowiem do poszczególnych
rodzajów działalności, lecz do podmiotów
prowadzących tę działalność. Ponadto
w ustawie o VAT w definicji „działalności
gospodarczej” ustawodawca wprowadził
wymóg częstotliwości prowadzonej działalności, co przy sprzedaży kilku nieruchomości przez tego samego podatnika
można uznać za spełnione. Wynika to
z brzmienia przepisu, który posługuje
się sformułowaniem, że podatnikiem jest
osoba dokonująca czynności jednorazowej, jednakże „w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy”. Jeśli bowiem

zamiar wykonywania czynności w sposób
częstotliwy pozwala na uznanie jednorazowej czynności za działalność gospodarczą, to wynika stąd, że właśnie częstotliwość wykonywania czynności jest cechą
konstytutywną działalności.
Zatem sprzedawca nieruchomości przemysłowej, który już wcześniej zbył kilka
nieruchomości powinien wykazać podatek należny VAT, bowiem definicja „działalności gospodarczej” zawarta w ustawie
o VAT jest szersza od tej jaką posługuje się
ustawa o PIT. Zwykle konieczność naliczenia podatku VAT nie stanowi problemu
w przypadku sprzedaży nieruchomości
przemysłowej, bowiem po stronie kupującego zwykle występuje podatnik VAT,
który odliczy naliczony podatek. Zatem
w ogólnym rozrachunku transakcja będzie neutralna z punktu widzenia VAT.

Marcin Ratajczak
– doradca podatkowy
kancelarii Eurofiss.
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Zielona Przystań – kupić, wynająć, zarobić...
Agrobex działa na rynku nieruchomości od ćwierćwiecza. To nauczyło firmę i jej menedżerów nie
tylko świetnie budować, ale także przewidywać trendy, mody i potrzeby rynku mieszkaniowego.
Decyzja o budowie kompleksu apartamentowego Zielona Przystań w Baranowie była nowatorska w momencie powstania. Dzisiaj po podobne rozwiązania sięga coraz więcej inwestorów w całej Polsce.

Zielona Przystań jest bowiem nie tylko miejscem, gdzie można komfortowo
mieszkać, ale także atrakcyjnym instrumentem osiągania dodatkowych dochodów i lokaty kapitału. To również propozycja dla rodzin pragnących wynająć
apartament, a także dla firm poszukujących lokali dla swoich pracowników, na
bardzo korzystnych i jasnych warunkach.
Zielona Przystań to 60 pięknie położonych komfortowych, z zapewnieniem
pełnej prywatności i spokoju, w pełnej
symbiozie z istniejącym środowiskiem
naturalnym. Zastosowanie wyłącznie nawierzchni zielonej pozwoliło na stworzenie strefy ogrodu, doskonałego miejsca
relaksu. Minimalistyczna, prosta w formie
zabudowa została wykonana wyłącznie
z naturalnych materiałów: cegły piaskowej, drewna oraz tynków mineralnych.
Dodatkowo obiekt zasilany jest jedynie
z czystych ekologicznie źródeł.
Pierwszorzędnym atutem Zielonej
Przystani jest sąsiedztwo jeziora Kierskiego oraz pięknych terenów zielonych
i rekreacyjnych. W niedalekim sąsiedztwie znajduje się Ośrodek Sportu i Rekreacji, który w swojej ofercie posiada
między innymi siłownię, halę sportową, pełnowymiarowe boisko do piłki
nożnej, boisko do koszykówki oraz piłki siatkowej i kort do tenisa ziemnego.
Można jednoznacznie stwierdzić, że Baranowo jest miejscem ciekawym zarówno dla osób aktywnych jak i takich, które cenią sobie spokój i zieleń.
Niewątpliwym walorem tej inwestycji
jest jej znakomite skomunikowanie z centrum Poznania. W niewielkiej odległości
znajduje się węzeł drogi 92, w kierunku
Berlina, zaś dojazd do portu lotniczego
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Ławica zajmuje niecałe 10 minut. W sąsiedztwie znajduje się Centrum Handlowe, w którym funkcjonuje wiele punktów handlowych.
Nic więc dziwnego, że od chwili upublicznienia oferty cieszy się ona dużym
zainteresowaniem. Tym bardziej, że Zielona Przystań to także propozycja skierowana do osób poszukujących nieruchomości, które będą na siebie i swojego
właściciela zarabiać. Kupując apartament
w Zielonej Przystani pod wynajem lub
działalność gospodarczą można sobie odliczyć podatek VAT. A to czyni inwestycję niezwykle atrakcyjną i konkurencyjną. Dość powiedzieć, że średnia cena za
apartament to 4607 zł/m2 brutto w standardzie deweloperskim i 4919 zł/m2 brutto w standardzie „pod klucz”.
Aby z niej skorzystać trzeba oczywiście spełnić kilka warunków. Najprostszym rozwiązaniem jest zakup apartamentu pod wynajem w ramach własnej
działalności gospodarczej. Jeśli jednak
ktoś takiej działalności nie prowadzi i nie
ma takiego zamiaru, może także skorzystać z odliczenia podatku VAT. Musi tylko zarejestrować we właściwym urzędzie
skarbowym zamiar rozliczania podatku
VAT z tytułu uzyskiwania przychodów
z najmu lokalu w Zielonej Przystani poprzez złożenie deklaracji VAT-R. Koszt
takiej czynności jest niewielki. Opłata
rejestracyjna to wydatek zaledwie 170
złotych. Ważne aby została dokonana
wraz ze zgłoszeniem przynajmniej dzień
przed podpisaniem umowy przedwstępnej i wpłaceniem zadatku.
Agrobex zdecydował się rozszerzyć
swoją ofertę i dać zainteresowanym możliwość nie tylko zakupu apartamentu

w Baranowie, ale również jego wynajęcia. W ofercie znalazły się lokale 2- i 3-pokojowe o powierzchni od 43 do 62 m2.
Kuchnie pełnią funkcję aneksów, co stanowi obecnie bardzo modne i wygodne
rozwiązanie. Apartamenty są wykończone
„pod klucz” z wyposażoną i umeblowaną
kuchnią. Do wszystkich lokali przynależy
pomieszczenie gospodarcze w piwnicy.
Na tę ofertę warto również zwrócić
uwagę ze względu na jej konkurencyjne
warunki najmu w porównaniu z rynkiem
mieszkaniowym w Poznaniu. Stawki najmu kształtują się na poziomie 1.300 zł
miesięcznie za apartamenty 2-pokojowe
oraz 1.600 zł miesięcznie za apartamenty 3-pokojowe. W obu przypadkach najem uwzględnia również pomieszczenie
gospodarcze. Dla osób ceniących sobie
wygodę, istnieje również możliwość wynajęcia garażu w cenie 150 zł miesięcznie
za miejsce. Do obowiązujących stawek
należy doliczyć opłaty administracyjne
i za media. Minimalny okres najmu lokalu wynosi 6 miesięcy. Za wszystkie płatności wystawione są faktury, dzięki czemu najemca ma jasność za co i ile płaci.
Ta oferta jest jednak już na wyczerpaniu. Z 28 lokali przeznaczonych do
wynajmu, najemców znalazło już 25, co
świadczy wymownie o zapotrzebowaniu
rynku na tego typu propozycje. Z kolei
sprzedanych zostało 20 apartamentów.
Co ciekawe, wśród kupujących są zarówno osoby jak i firmy, które potraktowały
wydatek jako inwestycję i lokatę kapitału, a także rodziny dla których stanowiło to zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych.
Lucyna Jarczyńska – dyrektor
ds. sprzedaży i marketingu

inwestycje

System condo, czyli inwestowanie w drugi dom
W świetle dzisiejszych możliwości oraz bieżącej sytuacji rynkowej, inwestycje w drugi dom są coraz bardziej powszechną i akceptowaną formą lokacji kapitału. Coraz więcej inwestorów kieruje
swoje oszczędności właśnie ku temu rozwiązaniu. Wynika to zarówno ze wzrostu świadomości
inwestycyjnej klientów, ale i dodatkowych walorów zakupu nieruchomości pod wynajem

System condo, bo o nim mowa, był popularnym sposobem inwestowania kapitału i zarządzania własną nieruchomością
już od ponad dwudziestu lat w Stanach
Zjednoczonych i Europie. Jego początki
pochodzą z lat 80. XX wieku na Florydzie, gdzie można było tanio kupić hotele. Zakupione obiekty hotelowe traktowane były pierwotnie jako swoje własne
posiadłości wypoczynkowe, w późniejszym jednak okresie zaczęto je wynajmować. Rozkwit nastąpił w latach 90.,
kiedy to powstało już bardzo dużo nieruchomości w systemie condo.
Inwestycja w system condo polega na
nabyciu prawa własności do luksusowego
apartamentu oraz powierzeniu go na podstawie umowy operatorskiej firmie, która
będzie zarządzać danym apartamentem
i wypłacać wynagrodzenie z tego tytułu.
W większości firm czynsz jest o stałej wysokości przez pierwszy okres, a po kilku
latach wysokość czynszu liczona jest od
przychodów z najmu.
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Inaczej do tego tematu podeszła firma ST INVESTMENTS, która gwarantuje na podstawie umowy operatorskiej
czynsz na poziomie do 10 proc. w skali roku od wartości apartamentu! Firma jest właścicielem obiektu Baltic Cliff
Apartments Spa&Wellness w Niechorzu.
Obiekt znajduje się w bliskiej linii zabudowy od latarni morskiej, która jest najbardziej znanym i atrakcyjnym punktem
turystycznym na Wybrzeżu Rewalskim.
Baltic Cliff Apartments Spa&Wellness
to kompleks luksusowych apartamentów
w Niechorzu. Obiekt składa się z czterech
budynków, w których mieści się 90 apartamentów o powierzchni użytkowej od
24 do 54 m kw. W skład obiektu wchodzą dodatkowo: centrum Spa&Wellness,
restauracja, bar, tarasy wypoczynkowe,
sala konferencyjna, basen, miejsca zabaw dla dzieci oraz inne liczne atrakcje.
Właściciele Baltic Cliff Apartments Spa&Wellness swoje doświadczenie zdobyli
dzięki finalizacji wielu innych inwestycji.

Dzięki zgodnej współpracy i wyśmienitemu zmysłowi biznesowemu, zrealizowali oni już między innymi: Osiedle Żubrów I-IV w Łukęcinie, Rezydencję Mare
Balticum w Rewalu oraz Lido Apartments&Spa w Sarbinowie funkcjonujące również w systemie condo. Jednocześnie prowadzą inwestycje w Morzyczynie
nad jeziorem Miedwie pod postacią unikatowego Osiedla Kryształowego i Osiedla Europejskiego oraz pierwszej i jedynej w Polsce tego typu inicjatywy Wioski
Deweloperskiej.
Czym jest jednak system condo dla
potencjalnego inwestora? Otóż jest to
inwestycja z zabezpieczeniem pod postacią własnej nieruchomości. W każdej chwili inwestor może zerwać umowę i samodzielnie rozporządzać swoim
apartamentem. Prawo własności jest tu
istotnym czynnikiem, który gwarantuje,
iż nieruchomość nie zostanie utracona,
dzięki czemu właściciel będzie mógł odzyskać swój wkład również dzięki sprze-

daży nieruchomości. Ponadto dzięki podpisanej umowie operatorskiej, otrzymuje
on wysoce atrakcyjny czynsz. Wysokość
tego wynagrodzenia dodatkowo jest dużo
wyższa, niż odsetki jakie można uzyskać
na jakiejkolwiek lokacie w banku.
Dlaczego jednak inwestorzy wolą inwestowanie w drugi dom niż lokatę bankową? Analizując historię rozgrywek bankowych można zaobserwować, że wiele
banków zostało wchłoniętych przez inne
w wyniku słabej kondycji finansowej.
Gwarancje bankowe również nie zawsze
mogą pokryć pełną wielkość wkładu lokacyjnego. Własność lokalu stanowi dużo
większą gwarancję.
Kolejną przewagą systemu condo jest
możliwość użytkowania apartamentu na
własne cele. Umowa operatorska, jaką
oferuje firma ST INVESTMENST umożliwia korzystanie inwestorowi z aparta-

mentu, który jest przedmiotem umowy.
Zapisy w umowie są indywidualnie negocjowane pod kątem oczekiwań klienta, włącznie z okresem najmu nawet do
20 lat. Jest to kolejna zaleta tego typu
rozwiązania.
Jakie są zatem walory systemu condo dla operatora i dewelopera? Możliwość budowy wyjątkowego obiektu, który
spełni oczekiwania klientów to olbrzymie wyzwanie. Umiejętność rozpoznania
tendencji rynkowych oraz kryteriów sukcesu inwestycji jest tu wyjątkowo istotna.
Nie jest sztuką wybudowanie przeciętnego budynku, sztuką jest budowa obiektu nieprzeciętnego o wysokim prestiżowym standardzie. Mało tego, sztuką jest
również takie zarządzanie obiektem, aby
był on nieustannie wynajmowany i generował zadowalające zyski.

Sukces inwestora pod kątem spełnienia
wymagań nawet najbardziej wymagających klientów jest już dużą siłą napędową.
Wysokie zyski, które pokryją wszystkie
koszty wraz z czynszem, stanowią kolejną kartę przetargową do podjęcia decyzji o realizacji tego typu przedsięwzięcia.
Wyjątkowość systemu condo tak naprawdę można byłoby opisywać za pomocą wielu ksiąg. Istotnym czynnikiem
są jednak ludzie. To ludzie są najcenniejszym kapitałem każdej firmy i to oni
w efekcie przyczyniają się do sukcesu lub
upadku danego obiektu. Ich wyjątkowość, przełomowość, ale i posiadane cechy charakteru, doświadczenie powodują, że sukces jest tylko kwestią czasu.

Jacek Tokarski i Krzysztof Stępa
– właściciele spółki ST INVESTMENTS
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Jedyna taka wioska – Deweloperska
W dobie tak silnej konkurencji i nieustannej rywalizacji, powstała w tym roku pierwsza i wyjątkowo przełomowa w regionie zachodniopomorskim Wioska Deweloperska. Jest to jedyna taka
w Polsce inicjatywa zrzeszająca największych i najlepszych specjalistów z branży budowlanej
w jednym miejscu. Inicjatorem i sprawującym pieczę nad całym pomysłem jest firma Domy Nad
Miedwiem.

– Jest to olbrzymi skok w kierunku uatrakcyjnienia oferty dla naszych klientów –
mówią Krzysztof Stępa i Jacek Tokarski,
właściciele firmy Domy Nad Miedwiem.
– Nasi klienci zyskują nie tylko atrakcyjny teren, ale i bezpieczeństwo, jakość, profesjonalizm i wyjątkową ofertę. Zapewniamy prestiż, nowoczesny i zdrowy styl
zamieszkiwania, najwyższą jakość materiałów i technologii, wsparcie, ale i wzrastającą wartość rynkową nabywanych
u nas nieruchomości.
Warto wspomnieć, iż główny organizator i opiekun inicjatywy Wioski
Deweloperskiej posiada już niebywałe
doświadczenie w budowie domów i apartamentów. Swoje doświadczenie twórcy
Wioski Deweloperskiej zdobyli realizując
inwestycje w Łukęcinie (Osiedle Żubrów
I-IV), Rewalu (Mare Balticum), Sarbinowie (Lido Apartments&Spa), Morzyczynie (Osiedle Kryształowe i Osiedle Europejskie) oraz w Niechorzu (Baltic Cliff
Apartmenst Spa&Wellness).
Wioska Dewelopeska swoją innowacyjnością wyprzedza wszystkie inwestycje
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deweloperskie. Dzięki umowom partnerskim jest w stanie zaspokoić nawet najbardziej wysublimowane gusta klientów,
a wspólne założenia i partnerstwo wychodzą naprzeciw wszystkim zmianom, jakie
niedługo zostaną wprowadzone w Polsce.
Oferowane technologie i rozwiązania już
teraz spełniają standardy i wymogi, które zaraz będą determinantami możliwości budowy domu.
Liczne badania rynkowe oraz analizy
potrzeb klientów spowodowały, iż twórcy Wioski Deweloperskiej zdecydowali
się na tak wyjątkowy i przełomowy krok.
Jednocześnie będąc specjalistami w technologii tradycyjnej, firma Domy Nad
Miedwiem zdecydowała się dla spełnienia oczekiwań klientów na dopuszczenie
budowy domów w innych technologiach
na działkach należących do firmy. Wyznawana zasada i misja firmy jaką jest zadowolenie klienta spowodowała, iż firma
zrezygnowała z zysków, jakie mogłaby
osiągnąć z budowy we własnym zakresie – jednakże zgodnie z opinią twórców
Wioski Deweloperskiej „Najważniejszy

jest Klient, budowany dom jest często
realizacją marzeń, stąd wszystkie nasze działania dążą w celu satysfakcji naszych Klientów”.
Czym różni się zatem inicjatywa Wioski Deweloperskiej pod patronatem Domów Nad Miedwiem od innych deweloperskich inwestycji? Wszyscy klienci,
którzy zdecydują się na ofertę Wioski Deweloperskiej, nie tylko mają możliwość
wyboru wyjątkowo atrakcyjnej działki,
ale i projektu domu z dowolnego katalogu domów gotowych, technologii budowy domu (w tym energooszczędne i pasywne) oraz opcję „domu inteligentego”.
Gdzie zatem znajduje się to tak atrakcyjne miejsce? Osiedle Europejskie i Osiedle Kryształowe, bo o nich mowa, znajduje się w uroczej miejscowości Morzyczyn
– 20 minut od centrum Szczecina, 10 minut od centrum Stargardu i 2 godziny od
Berlina. Są to w pełni nowoczesne i zorganizowane osiedla. Osiedle Kryształowe
zostało już w większości sprzedane i zamieszkane, jednakże Osiedle Europejskie zacznie dopiero niebawem powsta-

wać. Dla uatrakcyjnienia ofety Osiedle
Europejskie położone zostało w sąsiedztwie jeziora Miedwie oraz parku leśnego. W okolicy znajdują się przedszkole,
szkoła, biblioteka, stadnina koni, restauracje, mini ogrody zoologiczne i urokliwie zagospodarowane otoczenie samego
jeziora Miedwie.
Ale to nie wszystko... Osiedle Europejskie będzie osiedlem zamkniętym,
w pełni zorganizowanym, uzbrojonym,
bezpiecznym, zagospodarowanym. Wyjątkowość inwestycji wyróżnia się również tym, iż każdy z klientów nabywając
działkę na Osiedlu Europejskim, nabywa również udział w dwóch placach zabaw oraz budynku wspólnym dla zarządu
osiedla. Zakłada ono również powstanie

punktów usługowych, w których mogą
być zrealizowane punkty SPA, sklepy,
gabinety kosmetyczne i inne.
Na dziś Wioska Deweloperska zrzesza wielu partnerów, których technologie są wyjątkowo cenione i atrakcyjne.
Pierwszą firmą, która dołączyła do grona
partnerów jest firma KONSBUD Drewno Klejone z technologią HBE (monolityczne drewno klejone) oraz firma PARTNER, oferująca technologię szkieletową.
W skład oferty wchodzą technologie łączące wiele różnych rozwiązań, dzięki
którym klienci mogą wnioskować o zwrot
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 30 tys. zł
dla domów energooszczędnych oraz do
50 tys. złotych dla domów pasywnych.

Szeroka oferta technologiczna jest uzupełniana nieustannie. Dodatkowo prowadzone są rozmowy w celu uzyskania
wyjątkowych ofert na produkty i usługi
dodatkowe. Umowy gwarantują klientom
nie tylko dużo niższe ceny, ale i wyjątkową jakość, gwarancje i bezpieczeństwo.
Firma Domy Nad Miedwiem nie zamierza jednak poprzestać i spocząć na laurach. Nadal nieustannie pracuje i zgodnie z oczekiwaniami klientów negocjuje
nowe umowy na kolejne usługi i produkty. Jak żadna inna firma wciela w życie swoją misję i cele, których priorytetem jest dobro i zadowolenie klienta.
Jacek Tokarski i Krzysztof Stępa
– właściciele spółki ST INVESTMENTS

Barbara

kwiecińska - kielczyk
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nieruchomości

Family Office Nieruchomości
Celem prowadzenia działań Family Office Nieruchomości jest utrwalanie lub budowanie efektywnych struktur inwestycyjnych łączących inwestowanie kapitału w nieruchomości i zarządzanie
majątkiem osobistym (rodzinnym) wsparte usługami księgowymi, doradztwem prawnym i podatkowym.

Punktem wyjścia dla oferty jest przyjęcie
założenia, ażeby w poszanowaniu posiadanych składników majątku (inaczej aktywów) tak ukierunkować zarządzanie
nieruchomością, aby uzyskać możliwie
najwyższe, proporcjonalnie do wartości
majątku, przychody pasywne. Przychody kierowane są do właściciela nieruchomości, całej rodziny lub jej poszczególnych członków. Jak wiadomo majątek
nieruchomy może być bardzo ciekawym
i atrakcyjnym źródłem przychodów. Ażeby tak się stało należy w odpowiedni sposób selekcjonować nieruchomości oraz
w sposób cykliczny analizować wartości
przychodów z nieruchomości, jak i metodykę zarządzania. Takie zadanie najlepiej zlecić jednostce, która do naszego
majątku wniesie odpowiednie kontakty, specjalistyczną wiedzę, doświadczenie oraz wartościowe pomysły.
W nabywaniu nieruchomości atrakcyjnych z punktu widzenia wzrostu wartości
nieruchomości, co szczególnie dotyczy
nieruchomości komercyjnych, wymagane
jest zarówno duże wyczucie jak i umiejętności analizowania rynku. Idealnym
dla nas partnerem będzie firma posiadająca w zespole fachowców specjalizujących się w akwizycji nieruchomości,
zarządzaniu inwestycjami i doradztwie
prawnym w zakresie prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania
przestrzennego. Tylko firma, która świadczy kompleksowe usługi inwestycyjne,
prawne, podatkowe i księgowe w obszarze nieruchomości zapewni właścicielowi nieruchomości najpewniejsze i najkorzystniejsze podnoszenie wartość majątku
poprzez odpowiednie rozwiązania inwestycyjne. Działania oczywiście powinny
zostać podejmowane w oparciu o ustalenia due diligence oraz zebrane wyniki
przeprowadzonych badań i analiz, bo-
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wiem tylko właściwe zarządzanie majątkiem wpłynie na jego pomnażanie
oraz skutecznie zabezpieczy przed ponoszeniem strat.
Idealnym partnerem i zarządcą naszych
nieruchomości będzie jednostka oferująca usługi w postaci kompleksowego
świadczenia, z jednej strony – związanego z obsługą bieżącej korespondencji
podatkowej i księgowej oraz administracyjnej, z drugiej strony – monitorowania
rynku, trendów i cen, weryfikacją najemców, analizą płynności finansowej,
przygotowywaniem umów, porozumień
i zabezpieczeń, prowadzeniem spraw
urbanistycznych, prawnych, projektowych i budowlanych związanych z nieruchomościami i infrastrukturą. Sprawy
naszych nieruchomości mogą dotykać
zarówno kwestii bieżących związanych
z prowadzeniem korespondencji, wnoszeniem opłat oraz podatkowych, a także procedur prawa budowlanego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Ciekawym przykładem
z oferty usług Familly Office będzie nie
tylko bieżące zarządzanie, ale także przekwalifikowanie nieruchomości i jej zabudowa. Badanie potencjału danej nieruchomości jest podstawą do tworzenia
planów inwestycyjnych. Ażeby daną nieruchomość przeanalizować pod kątem
przydatności na cel inwestycyjny, należy wykonać szereg czynności planistycznych, prawnych i projektowych.
Wyniki przeprowadzonych analiz mogą
nam uświadomić zarówno szanse jak i zagrożenia wynikające z planowanej na danej nieruchomości inwestycji. Jeżeli posiadamy portfel wielu nieruchomości, to
zapewne poznaliśmy już kilka aspektów
związanych z koniecznością reagowania
właściciela na zmieniające się przepisy
prawne związane z jego nieruchomo-

ścią, prowadzone remonty, przebudowy, nadbudowy lub inwestycje. Z pewnością wielką korzyścią dla właściciela
nieruchomości będzie znalezienie takiego
partnera, który w ramach jednej umowy
zapewni szeroki wachlarz usług – porad
i innych świadczeń na rzecz nieruchomości gwarantujących codzienne, bezpieczne i korzystne rozporządzanie majątkiem nieruchomości. W przypadkach
usług opisanych wyżej standardem jest
zawieranie porozumień pomiędzy firmą
a właścicielem nieruchomości stanowiących płatność zryczałtowaną za uzgodniony pomiędzy stronami zakres rzeczowy.
Zwyczajowo miesięczna opłata za usługę odpowiada ilości nieruchomości powierzonych do zarządzania.
Samo zarządzanie nieruchomością jest
zawodową działalnością specjalistyczną
starannego wykonania prowadzoną na
rzecz osób trzecich. Należyta staranność
rozumiana jest jako swoisty obowiązek
strony do staranności wymaganej w stosunkach danego rodzaju. W ogólnym rozumieniu staranność ma chronić dobro
i interesy pracodawcy czy klienta. Zarządca odpowiada często za majątek o wysokiej wartości, jakimi są nieruchomości
lub generowane przez te nieruchomości
przychody. Należy jednak pamiętać, że
wszelkie inwestowanie w nieruchomość
jest możliwe za zgodą właściciela.

Olga Bystrzycka – urbanista i radca
prawny w kancelarii urbanistyczno-prawnej URBANO, która w roku 2011 powołała
specjalistyczny oddział inwestowania
i zarządzania majątkiem pod nazwą REBANK. Oferta dostępna jest pod adresem
strony internetowej rebank.pl oraz pod
numerem telefonicznym +48 61 221 25
21 lub bezpośrednio T. 725URBANO
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Zamieszkać w bezpiecznym domu
Dane statystyczne nie kłamią. Liczba włamań do mieszkań wciąż wzrasta. Złodzieje potrafią pokonać nabardziej wyrafinowany system zabezpieczeń. Czy jest na to rada? Jak zabezpieczyć się
przed nieproszonymi gośćmi?

Najczęściej wyjeżdżając z domu na dłużej, prosimy rodzinę lub znajomych, by
do niego zaglądali i sprawdzali, czy nie
dzieje się coś złego. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Aby nie psuć sobie wyjazdu i nie denerwować się, warto zawczasu zabezpieczyć dom przed intruzami
i innymi zagrożeniami.
O sposobach zabezpieczenia domu
czy mieszkania rozmawiamy z Januszem Wojciechowskim, prezesem zarządu Biura Ochrony Sezam i inż. Januszem Witkowskim, kierownikiem
działu technicznego tego biura.
– Im więcej technicznych zabezpieczeń,
tym lepiej – mówi inż. Janusz Witkowski. – Jeżeli przestępca musi sforsować
kilka przeszkód mamy czas, aby w porę
ingerować. Alarm nie musi od razu wyć
i dać znać złodziejowi, że został zdemaskowany. Najlepszy jest cichy alarm, który powiadamia nasze służby interwencyjne. Im więcej takich przeszkód, tym
lepiej, począwszy od portiera przy wejściu do domu, system kamer wewnątrz
i na zewnątrz mieszkania, po drzwi antywłamaniowe.
– Na miejscu, gdzie coś się dzieje zjawiamy się w czasie od kilku do kilkunastu minut – mówi Janusz Wojciechowski.
– Bariery czasowe ustalamy z klientem.
Zdajemy sobie sprawę, że nie może to
być długi przedział czasowy, dlatego interweniujemy tam, gdzie są nasi współpracownicy. Posiadamy specjalne grupy,
działające i wyszkolone jak komandosi.
Potrafią sobie poradzić nawet z najniebezpieczniejszymi bandytami. Dla wielu
klientów ważne jest to – dodaje J.Wojciechowski – aby na miejscu zdarzenia po
prostu ktoś się pojawił z biura ochrony.
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– Istnieją setki, ba, tysiące sposobów
technicznego zabezpieczenia domu przed
włamaniem – mówi J. Witkowski. – Byłoby dobrze, aby sposoby zabezpieczenia przed włamaniem analizować już
na etapie projektowania. Zapewniam, że
nie byłoby wtedy sposobu, aby sforsować
taki dom. Dostosowywanie infratruktury zabezpeczeniowej do tego co jest, do
technicznych możliwości czasem nie jest
efektywne. Wszystko zależy zatem od potrzeb i zasobności portfela klienta – dodaje J. Wojciechowski. – Jeżeli ktoś chce
skorzystać z usług naszej firmy ochroniarskiej zapraszamy, podpowiemy co
zrobić, aby nasze mieszkanie było naprawdę bezpieczne.
Nie sposób wyliczyć wszystkich metod zabezpieczeń. Mogą to być kamery
na podczerwień, lasery i tym podobne.
Obecnie jedyną barierą jest zasobność
portfela. Oto przegląd najporostszych
metod zabezpieczenia:
Zakładamy czujki
Za uruchomienie alarmu odpowiadają
różnego rodzaju czujki. Od ich jakości
w największej mierze zależy skuteczność
systemu alarmowego. Jest wiele rodzajów
urządzeń reagujących na różne działania
intruza.Czujki specjalnego przeznaczenia to urządzenia pełniące specyficzne
funkcje. Są to na przykład maty naciskowe reagujące na próbę podniesienia
wartościowego przedmiotu, mikrofonowe mogące reagować na dźwięk tłuczonego szkła, wibracyjne lub inercyjne
wykrywające próby rozwiercenia albo
wykucia otworu w ścianie, czujki gazów,
dymu czy zalania.

Na co uważać?
Ulubionym spososobem włamania złodzieja jest okno. To też może być bariera nie do przybycia. Istnieją już od
dawna specjalne okna antywłamaniowe.W oknach tych pomieszczeń, w których
po włączeniu alarmu mogą przebywać
mieszkańcy, instaluje się kontaktrony.
W celu ograniczenia liczby fałszywych
alarmów stosuje się tak zwane czujki dualne, czyli znajdujące się w jednej obudowie
czujki pasywne podczerwieni i ultradźwiękowe lub mikrofalowe. Są one stosowane, gdy w chronionym pomieszczeniu
znajdują się przedmioty, których temperatura może się zmieniać. Może to być
na przykład stygnący silnik samochodu
w garażu lub włączający się i wyłączający automatycznie grzejnik elektryczny.
Ważne są też drzwi....
Dobre drzwi zewnętrzne powinny stanowić komplet z ościeżnicą, skrzydło powinno być metalowe, zamki wyposażone w dwa lub więcej bolców ryglowych.
Sama ościeżnica powinna być głęboko
zakotwiczona w ścianie, zamontowane
drzwi powinny uniemożliwiać ich wysadzenie z zawiasów bez użycia specjalistycznego sprzętu. Najprościej jest ograniczyć wybór do drzwi wyposażonych
w zamek dysponujący jednym z następujących certyfikatów: świadectwo Instytutu Mechaniki Precyzyjnej lub Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego
Policji, przy czym jakość samych drzwi
powinna być potwierdzona stosownym
certyfikatem wystawionym przez Instytut
Techniki Budowlanej oraz tzw. aprobatą
techniczną tegoż instytutu. Alternatywą

mogą być drzwi o zwiększonej odporności na włamanie certyfikowane przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej, wyposażone w zamek objęty atestem tego samego
instytutu. Przy problemach z dokonaniem wyboru lub brakiem odpowiedniej
oferty, należy prześledzić, czy dostępne
drzwi oraz zamki dysponują certyfikatami wystawionymi przez którąś z następujących instytucji:

również pokryć przezroczystą folią antywłamaniową, oczywiście atestowaną.
Okna znajdujące się w skrajnych kondygnacjach, tj. na parterze lub pod dachem, należy wyposażyć w kraty, rolety antywłamaniowe lub w ostateczności
atestowane zamki. Pozwoli to uniknąć
włamania poprzez wysadzenie z zawiasów okna, dostępnego łatwo z ziemi lub
z dachu budynku.

...i drzwi balkonowe
Drzwi balkonowe oraz inne oszklone powinny być wyposażone w zamek uniemożliwiający otwarcie ich od środka bez
użycia klucza, przy zamkniętym na klucz
zamku. Mowa tutaj o drzwiach wyposażonych w automatycznie odryglowujący się po naciśnięciu klamki zamek lub
rygiel w postaci pokrętła. Cecha ta jest
niezmiernie istotna, a często pomijana –
dlatego też z doświadczenia policyjnego
wynika obserwacja wysokiej skuteczności włamań polegających na zbiciu szyby w drzwiach balkonowych i otwarcie
zamka od wewnątrz. Same szyby można

Firma ochroniarska
W razie uzasadnionej obawy zagrożenia
włamaniem, warto rozważyć skorzystanie
z usług firmy ochroniarskiej oferującej
monitoring przez okrągłą dobę. W dzisiejszych czasach tego typu usługa oscyluje wokół 100‒200 zł na miesiąc, więc
przy wartości znajdującego się w domu
wyposażenia z pewnością jest to tylko
niewielki ułamek łącznej kwoty.
Polisa ubezpieczeniowa
Zanim zdecydujemy się na instalację kosztownych systemów alarmowych w domu
jednorodzinnym, należy poświęcić tro-

chę czasu na dokładne przemyślenie tak
podstawowych kwestii, jak to, co chcemy
zabezpieczyć, w jaki sposób i przed kim.
Pozornie błahe sprawy często okazują się
być kluczowymi elementami brakującymi do systemu zabezpieczenia domu, których obecność dostrzega się dopiero po
już dokonanym włamaniu.
Pierwszym jest polisa ubezpieczeniowa. Może ona obejmować zarówno wyposażenie wewnątrz domu, jak również
sprzęt znajdujący się w piwnicach, strychach, w budynkach gospodarczych (szopach, altanach, przybudówkach), wyposażenie zewnętrze domu itp. Przy wyborze
polisy należy zwrócić uwagę na warunki
jej uzyskania i obowiązywania, co ułatwi
nam przygotowanie systemu fizycznych
zabezpieczeń, pod kątem dodatkowych
korzyści przy zawieraniu polisy z ubezpieczycielem. Firmy ubezpieczeniowe
w swoich regulaminach bardzo precyzyjnie określają minimalne sposoby zabezpieczenia domu, w którym znajduje się
mienie, przy czym wymagają, aby wszystkie warunki zostały spełnione łącznie.

Kazimierz

brzezicki

25

urbanistyka

Wybrzeże bez planów miejscowych
Pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na obszarze polskiego Wybrzeża jest bardzo niskie i odbiega od średniej krajowej na niekorzyść dla nadmorskich województw. Powierzchnia objęta kompleksowym planowaniem w 2012 roku wynosiła 27,2 procenta.

W stosunku do ubiegłych lat widać tendencję wzrostową, jednak jej tempo nie
jest zawrotne, zaś ostatnimi laty spada. Dwa województwa z dostępem do
Bałtyku mają niższy poziom zagospodarowania przestrzennego niż średnia
ogólnopolska i wynosi on 18 proc. dla
zachodniopomorskiego i 17 proc. dla pomorskiego. Patrząc szczegółowo zauważalna jest prawidłowość, że największy
odsetek powierzchni pokrytej miejscowymi planami mają największe miasta
regionu, gdzieniegdzie dochodzący nawet do ponad 60 proc., a rekordzistą jest
miasto Darłowo, które w 99 proc. jest pokryte mpzp. Na drugim biegunie znajdują
się obszary wiejskie i mniejszych miast,
jak np. wiejski obszar gminy Puck, którego pokrycie wynosi 6 proc., czy Dziwnów z 5 proc. i Łeba z 13 proc.
Polski system planowania przestrzennego nie jest systemem kompletnym i posiada wiele wad. Jednak musimy sobie
radzić w obecnych realiach, gdzie głównym narzędziem kreowania przestrzeni są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Teren inwestycyjny
znajdujący się w obrębie miejscowego
planu ma konkretnie określone możliwości zagospodarowania. W przypadku jego braku trzeba działać na drodze
decyzji o warunkach zabudowy, co dodatkowo wydłuża czas realizacji projektu, a także niesie ze sobą ryzyko nie
otrzymania oczekiwanych warunków dla
konkretnej inwestycji. Z punktu widzenia ładu przestrzennego decyzje są niekorzystne, ponieważ odnoszą się tylko
do warunków panujących w najbliższym
sąsiedztwie, a nie uwzględniają uwarunkowań panujących w najbliższym regionie zagospodarowywanego terenu. Dla-
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tego plan jest bardziej kompleksowym
narzędziem planistycznym i tworząc go
można projektować z szerszej perspektywy. Jednak gminy stosunkowo rzadko z niego korzystają, gdyż nie są do tego
zobligowane. Dlatego w rzeczywistości
większość inwestycji jest oparta o decyzje o warunkach zabudowy. Takie mało
kompleksowe planowanie może prowadzić do chaosu w przestrzeni.
Miejscowości nadmorskie stale się rozwijają, rozbudowują i zagospodarowują
coraz to nowe tereny, ale jak widać polityka przestrzenna jest zróżnicowana.
Niektóre gminy wolą wykorzystywać
miejscowe plany przy kreowaniu własnej przestrzenni, natomiast inne wolą
drugie narzędzie, czyli decyzję o warunkach zabudowy. Jednak te rozbieżności
mogą wynikać również z możliwości finansowych gmin, a także ich potencjału
rozwojowego. Koszt utworzenia miejscowego planu jest bardzo wysoki w porównaniu do wydania decyzji o warunkach.
Jednak co to oznacza dla przyszłego inwestora? Jaki teren jest pewniejszym gruntem pod inwestycję?
Wiele zależy od tego co planujemy zrealizować, a miasta nad naszym morzem
rozwijają się bardzo szybko. Narzekamy często na warunki panujące nad Bałtykiem, ale z każdym rokiem turystów
przybywa. Nie tylko przyjeżdżają w coraz to większej liczbie z zagranicy, ale
również nasi rodacy częściej goszczą na
naszych pięknych plażach. Liczby również nie kłamią; samo województwo pomorskie w 2012 roku odwiedziło 6,6 mln
turystów z Polski i zagranicy, w 2013 r. –
7,7 mln, a w obecnym roku mogą przekroczyć ponad 8 mln. Łącznie na całym
Wybrzeżu liczba turystów rośnie w za-

wrotnym tempie i przekracza znacznie
10 mln odwiedzających rocznie. Łakomym kąskiem są zatem tereny przeznaczone pod zagospodarowanie turystyczne,
jednak trzeba uważać, ponieważ można
nie wytrzymać konkurencji na rynku,
a także ciężko jest przetrwać okres pourlopowy. Szczególnie dotyczy to obiektów mniejszych, takich jak pensjonaty,
czy małe hotele.
Mniejszym ryzykiem obarczone są inwestycje trochę innego rodzaju. Bardziej
zamożna cześć społeczeństwa woli zainwestować w drugie mieszkanie, które staje
się mieszkaniem urlopowym, bądź weekendowym. Takie inwestycję stają się coraz
bardziej popularne, a także korzystne dla
gmin, ponieważ zapewniają stałe źródło
dochodu oraz podnoszą rangę i prestiż
miejscowości. Dlatego grunty pod takie
inwestycje są cenne i coraz więcej ich jest
lokowanych nad polskim wybrzeżem. Podobnego rodzaju są inwestycje typu condo, gdzie właściciel apartamentu, bądź
mieszkania sam z niego korzysta oraz
wynajmuje poprzez operatora swój lokal podczas nieobecności i jeszcze czerpie z tego korzyści finansowe.
Wnioskując, możliwości inwestycji jest
bardzo dużo. Jednak tempo rozwoju miejscowości, zapotrzebowanie na nowe tereny pod zagospodarowanie turystyczne
nie idzie w parze ze wzrostem liczby miejscowych planów przestrzennych, które
powinny regulować ten rozwój i nie pozwolić na przeinwestowanie terenów.

Łukasz Gińko – student gospodarki
przestrzennej Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza. Praktykant URBANO.

nieruchomości

Lokale użytkowe – dobre uzupełnienie dla mieszkań
Wielu deweloperów projektując budynki mieszkalne, czy osiedla stara się lokować w nich także
lokale niemieszkalne: użytkowe, usługowe, handlowe. Na ile jest to dla dewelopera ważne, aby
mieszkaniom towarzyszyły takie właśnie lokale? Czy to ma wpływ na atrakcyjność inwestycji?

Na ile dla nabywców mieszkań liczy się, że
w parterze znajdują się takie lokale? Czy
jest to zachętą do kupowania, czy może
jednak przeciwnie – przeszkadza im, że
obecność handlu, czy usług zakłóci spokój zamieszkania? I jakie to ma znaczenie dla dewelopera z biznesowego punktu
widzenia, czy opłaci mu się projektować
i budować usługi w budynkach mieszkalnych. Z takimi pytaniami zwróciliśmy się
do przedstawicieli firm deweloperskich.
– Głównym założeniem naszych inwestycji jest tworzenie miejsc, w których dobrze się żyje. Stawiamy więc nie tylko na
atrakcyjne lokalizacje, design, czy dogodne układy domów i mieszkań. Istotny jest
dla nas całokształt danej realizacji, dlatego
starannie planujemy zagospodarowanie
całego osiedla, w tym lokali użytkowych
tam, gdzie jest to możliwe i potrzebne –
mówi Magda Deszczyńska, dyrektor
sprzedaży Nickel Development.
Zasadność budowania lokali użytkowych zależy przede wszystkim od istniejącej już w okolicy infrastruktury. Jeśli w pobliżu nie funkcjonuje sklep, czy apteka
– warto zaplanować miejsce na powstanie
tych punktów. Tak w Nickel Development
postąpiono na Osiedlu Księżnej Dąbrówki, gdzie deweloper wybudował Galerię
Dąbrówka. Zależało mu na komforcie
mieszkańców, którzy teraz mają swobodny dostęp do sklepu: dyskontu spożywczego, restauracji czy piekarni w bezpośrednim sąsiedztwie swojego osiedla.
Kolejnym aspektem budowy lokali handlowych jest kształt inwestycji. Przy kameralnej zabudowie w Dąbrówce niemożliwe
było umieszczenie lokali niemieszkalnych
bezpośrednio w sześciorodzinnych budynkach, stąd pomysł na stworzenie galerii handlowej dedykowanej mieszkańcom.
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W pierwszym etapie budowy Osiedla
Botaniczna – jednej z najnowszych inwestycji Nickel Development – powstaną dwa 7-piętrowe budynki. Na parterze, zamiast mieszkań, znajdą się lokale
usługowe.
– Z naszego doświadczenia wynika, że
mieszkania parterowe w wysokich blokach nie cieszą się powodzeniem. Klienci we własnym domu chcą znaleźć przede
wszystkim spokój i poczucie prywatności, które trudno zachować na najniższej
kondygnacji obszernego budynku; stąd
idea skomercjalizowania parteru na Botanicznej – wyjaśnia Magda Deszczyńska.
Jej zdaniem klienci przykładają dużą
wagę do obecności lokali niemieszkalnych na osiedlu. Możliwość zrobienia
szybkich zakupów i skorzystania z łatwo dostępnych punktów usługowych
czyni daną inwestycję bardziej atrakcyjną. W nabywcach zakorzenia się wtedy
poczucie, że w cenie domu czy mieszkania otrzymują także dostęp do niezbędnej infrastruktury – stąd częste pytania
o takie lokale.
Aby proces sprzedaży bądź najmu powierzchni handlowych przebiegał sprawnie, istotne jest właściwe zaplanowanie
ich przeznaczenia już na etapie projektu.
Mamy już pomysł na optymalne wykorzystanie lokali użytkowych na Osiedlu
Botaniczna, lecz na tym etapie inwestycji nie chcemy jeszcze zdradzać szczegółów. Możemy jedynie zaznaczyć, że dobór potencjalnych najemców nie będzie
przypadkowy.
Rolą dewelopera w procesie tworzenia
i komercjalizacji lokali użytkowych jest
umiejętne połączenie interesów trzech
stron: inwestora, najemcy i mieszkańców. Staramy się więc projektować tak,

aby przestrzenie handlowe stanowiły uzupełnienie danego osiedla, nie zaś jego
główny punkt. Dzięki takiemu podejściu
inwestor może oczekiwać odpowiednio
dobranych i przystosowanych do jego
potrzeb powierzchni oraz właściwej ekspozycji swojego biznesu, mieszkańcy zaś
– przydatnych usług w pobliżu własnego domu.
– Przy podejmowaniu decyzji o tym
czy w budynkach mieszkalnych mają
być lokale użytkowe wszystko zależy
od lokalizacji. Lokale użytkowe w parterze są projektowane z reguły w lokalizacjach śródmiejskich, w budynkach
położonych przy ulicach. Taki rodzaj
zagospodarowania jest miastotwórczy,
tworzy spójną zabudowę okolicy. Popyt
na takie lokale jest duży, z kolei mało
kto chciałby mieć na parterze mieszkanie w takim miejscu – wyjaśnia Iwona
Chmielewska, menadżer marketingu
Monday Development. – Jeśli natomiast mówimy o budynkach projektowanych w oddaleniu od ulic, w zielonym otoczeniu, to z reguły w takich
budynkach lokale usługowe nie są projektowane – nie ma na nie tam popytu.
Dużo lepszym rozwiązaniem jest zaprojektowanie w tym miejscu parterowych
mieszkań z ogródkami.
W opinii Iwony Chmielewskiej wpływ
lokali handlowych na atrakcyjność
mieszkań jest bardzo różny, tak jak różni są klienci. Dla niektórych nie ma to
znaczenia, dla innych to plus, że będą
mieli usługi “pod ręką”, inni mają obawy. Z reguły powstanie lokali usługowych – zwłaszcza spożywczych – budzi
pewien niepokój klientów na etapie budowy, natomiast po wprowadzeniu się
są zadowoleni z istnienia takich punk-

tów, gdyż są one po prostu bardzo wygodne i ułatwiają życie.
– Jako deweloper już na etapie projektowania przykładamy dużą wagę, aby lokale usługowe służyły mieszkańcom, a nie
były dla nich uciążliwe. Istotne elementy, o które deweloper powinien zadbać
to m.in. zaplanowanie strefy dostaw oraz
umiejscowienia urządzeń klimatyzacyjnych w miejscu nie uciążliwym dla mieszkańców, odpowiednie wyciszenie lokali,
czy zaprojektowanie odpowiednich przestrzeni reklamowych dla punktów usługowych tak, aby nie wpływały one negatywnie na estetykę budynków – podkreśla
przedstawicielka Monday Development.
– Lokale handlowe i usługowe w naszych
budynkach są oferowane na sprzedaż.
Lucyna Jarczyńska, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Agrobex zapewnia,
że rzetelny i nowoczesny deweloper nie
ogranicza swojej roli jedynie do dostarczenia klientowi mieszkania, lecz także
dba o jego komfort życia i zamieszkiwania, przewidując w swojej inwestycji także zaplecze usługowe i handlowe. Decyzja
o uwzględnieniu w projekcie domu lokali
użytkowych jest rezultatem szczegółowej
analizy walorów i usytuowania konkretnej lokalizacji. Jeśli w pobliżu planowanego budynku znajduje się mało obiektów
usługowych to tworzenie nowych jest zwykle dobrą decyzją, zarówno z punktu widzenia inwestora jak i mieszkańców. Dla
mieszkańców, którzy w większości oczekują, iż w pobliżu ich miejsca zamieszkania będą przynajmniej podstawowe punkty handlowe, czy usługowe, stanowi to
gwarancję ułatwień w życiu codziennym.
– Oczywiście są klienci, którzy usytuowanie na parterze lokali użytkowych
uznają za niedogodność. Wówczas, z reguły, nasze lokalizacje umożliwiają wybranie mieszkania w innej części budynku
czy osiedla. W rezultacie jednak mało kto
odrzuca całkowicie bliskość lokali użytkowych. Bo choć dla jednych sklepy w parterze budynków są atutem, a dla niektórych uciążliwością, jednak ostatecznie
wszyscy z tego korzystają – podsumowuje Jarczyńska.
Agrobex w swej ofercie ma lokale użytkowe zarówno na sprzedaż jak i na wy-

najem. Aktualnie są dostępne – w obu
tych wariantach – w Poznaniu na osiedlu Wilczak 20, w Swarzędzu na osiedlu Władysława Zamoyskiego, w Baranowie w Centrum Handlowym Przystań
i w Przeźmierowie na osiedlu Kamienica przy Rynku.
– Oczywiście, że przywiązujemy wagę
do tego aby inwestycja była atrakcyjna
dla naszych przyszłych klientów. Jeśli
inwestycja jest realizowana w strategicznych punktach miasta, gdzie liczba
mieszkańców jest wysoka, a ilość lokali
handlowych znikoma, z pewnością dobrym pomysłem jest ich zaplanowanie
na etapie wydawania warunków zabudowy – uważa Izabela Łukomska-Pyżalska, prezes Family House. – Najlepszym rozwiązaniem jest długofalowa
współpraca z siecią handlową np. spożywczą, która będzie skłonna w wybudowanych lokalach prowadzić działalność. Dodatkowo już na etapie budowy
można dostosować punkt handlowy do
wymogów sieci.
Na Osiedlu w Czapurach Family House
zrealizował już dwa lokale handlowe, które wynajmuje dużej sieci sklepów spożywczych Żabka. Inwestor otrzymywał wiele pozytywnych komentarzy w związku
z ich działalnością, stąd zdecydował się
na budowę centrum handlowego ze stacją paliw – Family House Center – przy
głównej ulicy w Czapurach. Obecnie zbierane są oferty potencjalnych najemców.
Family House zamierza w perspektywie
kilku miesięcy rozpocząć kolejną dużą
inwestycję mieszkaniową w Czapurach,
co będzie rzutowało na wzrost ceny wynajmu w Family House Center i wtedy
przystąpi do podpisywania umów.
Również w Poznaniu deweloper posiada lokale handlowe, w tym przy ul. Kosińskiego na parterze budynku znajduje się duży lokal wynajęty sieci sklepów
spożywczych Fresh Market. W aktualnie
realizowanej inwestycji Koralik przy ul.
Czeremchowej również znajdzie się lokal przeznaczony na sklep spożywczy.
– Lokale handlowe w budynkach realizowanych przez Family House cieszą
się dużym uznaniem klientów. Doceniają
możliwość zrobienia szybkich zakupów

praktycznie nie wychodząc z domu – ocenia Izabela Łukomska-Pyżalska.
Także Echo Investment stara się uzupełniać swoje inwestycje mieszkaniowe
lokalami użytkowymi.
– Generalnie klienci doceniają obecność lokali usługowych, najczęściej są
to niewielkie sklepy spożywcze, ale także inne miejsca, które dobrze mieć „pod
ręką”: apteka, poczta, gabinet lekarski
itp. – ocenia Dariusz Cholewa, dyrektor Działu Projektów Mieszkaniowych
Echo Investment. Najczęściej tego typu
lokale oferowane są w formie sprzedaży
Biznesowo – zdaniem dyrektora Cholewy – lokale te są dobrym uzupełnieniem
inwestycji, głównie ze względu na oczekiwania klientów szukających mieszkań,
ale również zwracających uwagę na uzupełniającą ofertę handlowo-usługową.
Są też przykłady, kiedy deweloper
w trakcie realizacji inwestycji – odpowiadając na potrzeby klientów – rozbudowuje ją o obiekty uzupełniające ofertę mieszkaniową.
– Kiedy rozpoczynaliśmy budowę Osiedla Słonecznego w Brodowie nie planowaliśmy, jak również nie zachęcaliśmy potencjalnych klientów placem zabaw na terenie
inwestycji. Niemniej w ramach powiększania się osiedla i coraz większej liczby
najmłodszych mieszkańców podjęliśmy
decyzję, aby dla ich większego komfortu
zrealizować pełen atrakcji plac zabaw –
mówi Krzysztof Krzyżaniak, współwłaściciel KM Building.
Sytuacja ta powtórzyła się także w odniesieniu do mieszkańców posiadających
samochody. Podczas budowy inwestycji
mieszkańcy ci zgłosili deweloperowi wyraźne zapotrzebowanie na garaże.
– Kontakt z mieszkańcami osiedla pozwala nam lepiej poznawać ich pomysły i idące za nimi potrzeby. W związku
z tym zdecydowaliśmy się wybudować
15 stanowisk garażowych – mówi Maciej Bartczak, współwłaściciel KM Building. – Obecnie mamy wiele pomysłów
na rozbudowę osiedla, spośród których
idea punktów handlowo-usługowych jest
nam szczególnie bliska. Planujemy ich
budowę w drugiej części osiedla, gdzie
znajdować będzie się również boisko.

Barbara

kwiecińska - kielczyk

29

technologie

Płyta kompaktowa HPL – designerski hit
W świecie design coraz więcej mówi się o renesansie boazerii i lamperii, której ostatnia fala popularności przypadała na lata 70. i 80. Jednak współczesne projekty daleko odbiegły od estetyki
tamtego okresu. Dziś mówimy o powierzchniach ścian wewnętrznych pokrytych płytą kompaktową HPL, która nie tylko świetnie wpisuje się we wnętrzarskie trendy, ale jest też trwałym materiałem o szerokim zastosowaniu w przestrzeniach o różnej użyteczności.

Dla niewtajemniczonych płyta kompaktowa HPL to nic innego jak połączone
ze sobą impregnowane żywicami papiery, które po sprasowaniu w wysokiej
temperaturze i wysokim ciśnieniu dają
jednorodną płytę. Ich producentem jest
firma Kronospan. Skąd taka popularność tej płyty?
Głównym powodem jest praktycznie
nieograniczona kolorystyka pozwalająca
na dowolność w kształtowaniu wnętrza
oraz dająca możliwość jego dostosowania do indywidualnych potrzeb, umożliwiająca jednocześnie wieloletni okres
użytkowania bez konieczności konserwacji. Kolejny powód, to spora lista zalet
wynikających z właściwości tego materiału, dzięki którym płyta zapewnia odpowiednią wentylację ścian, oznacza się
wysoką udarnością, dużą wytrzymałością na zarysowania, niezwykłą łatwością
w utrzymywaniu w czystości oraz zwiększoną odpornością na działanie wilgoci,
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dzięki czemu nie pleśnieje i nie butwieje.
Wymienione zalety sprawiają, że materiał ten znajdują szczególne zastosowanie w tych wszystkich miejscach, gdzie
powierzchnie narażone są na intensywne użytkowanie.
Szerzej o zaletach
Po pierwsze higieniczność. Powierzchnia płyt Krono Compact jest szczelna
i doskonała pod względem higienicznym, wytrzymałości mechanicznej i termicznej. Dzięki zamkniętej strukturze
powierzchni i krawędzi tych płyt są one
łatwe w czyszczeniu. Z tego powodu zarówno właściwości estetyczne, fizyczne
jak i mechaniczne nie ulegają prawie żadnym zmianom przez wiele lat.
Po drugie odporność chemiczna. Płyty
charakteryzuje wytrzymałość na chemikalia o działaniu agresywnym. Po trzecie
odporność na dewastacje, istotna przy
zastosowaniu we wnętrzach użyteczności publicznej. Dzięki połączeniu wytrzymałości na zginanie i elastyczności płyty
Krono Compact są w dużym stopniu odporne na obciążenia udarowe, doskonale nadają się do stosowania w miejscach
zagrożonych wandalizmem. Po czwarte
bezpieczeństwo czyli odporność ogniowa. Dzięki niskiej emisji dymu materiał
nie jest niebezpieczny pod względem toksykologicznym. Na koniec krawędź cięcia. Powierzchnie i krawędzie cięcia nie
wymagają malowania, ani pokrywania
warstwą ochronną.

cza praktycznie nieograniczone możliwości wyboru i kompozycji indywidualnego wnętrza. Jeśli do tego dodamy
możliwość zastosowania wydruku cyfrowego Digital HPL, pozwalającego przenieść każdy obraz na powierzchnię płyty, to wspomniana „nieograniczoność”
jest w pełni uzasadniona.
Ciekawą odmianą płyt Krono Compact o wyjątkowych walorach estetycznych jest płyta Krono Multicore. Dzięki zastosowaniu kolorowych papierów
rdzeniowych można uzyskać niepowtarzalne efekty również na krawędzi płyt.

Kilka słów o montażu
Płyty kompaktowe są łatwe i ekonomiczne
w montażu. Najpopularniejszym sposobem ich montowania są systemy klejowe
bez widocznych elementów montażowych.
Odległość płyty od ściany rzadko przekracza ok. 50 mm. Zastosowanie ozdobnych detali między połączeniami elementów nadaje elewacji estetyczny wygląd.
Alternatywnym systemem jest montaż mechaniczny niewidoczny. Profile
są wówczas mocowane do płyty za pomocą specjalnych łączników. Rozwiązanie to zapewnia możliwość demontażu
płyty na wypadek konieczności wykonania dodatkowych prac budowlanych
bez obawy zniszczenia płyty.
Decydując się na zastosowanie we wnętrzu tego rodzaju materiału należy oczywiście rozpocząć od rozmowy z ekspertem. Doradztwem w tym zakresie służą
specjaliści z firmy Metalmex, dystrybutora płyt produkowanych przez Kronospan.
Dla jakich wnętrz?
W zasadzie dla wszystkich. Dedykowa- Więcej informacji na temat płyt na strony wnętrzom produkt firmy Kronospan – nie: www.metalmex.com.pl
Krono Compact to powierzchniowy materiał uniwersalny. Oferowane są w ponad Violetta Kowalczyk
150 różnego rodzaju wzorach. To ozna- – współwłaścicielka firmy Metalmex

inwestycje

Może góry, może morze?
Szukając perspektywicznych miejsc do inwestycji w Polsce najczęściej bierzemy pod uwagę dwie
destynacje: góry lub morze. Która z nich jest bardziej opłacalna? W starciu zdecydowanie zwyciężają góry, z możliwością całorocznego wypoczynku, co zapewnia frekwencję na wysokim poziomie oraz spore zyski.

Góry stają się coraz bardziej atrakcyjnym
obszarem inwestycyjnym, gdyż przewidywalne zyski w skali roku są znacznie
większe niż w miejscowościach nadmorskich. Wpływa na to przede wszystkim
możliwość wypoczynku praktycznie 365
dni w roku oraz coraz lepsza infrastruktura. Sporą frekwencję zapewniają oczywiście nadal duże ośrodki wypoczynkowe,
ale ważna staje się również infrastruktura rozrywkowa oraz rekreacyjna. Istotny
jest także potencjał turystyczny miejsca,
dogodny dojazd czy bliskość portów lotniczych. Możliwość wypoczynku z widokiem na góry, bliskość wyciągu zimą
oraz kompleksowa oferta dla narciarzy,
relaks w SPA oraz wellness są elementami, które powodują, że inwestycje w górach po prostu się opłacają. Przykładem
udanej inwestycji w górskich ośrodkach
wypoczynkowych może być ***Hotel
Wierchomla SKI&SPA Resort w Beskidzie Sądeckim, który jest częścią kompleksu narciarskiego Dwie Dolny Muszyna-Wierchomla.
Wierchomla położona jest w malowniczych górach Beskidu Sądeckiego na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego
z dala od miejskiego zgiełku. Niepowtarzalne widoki oraz zachwycające krajobrazy powodują, że można tu dobrze
i miło spędzić czas. W sercu miejscowości, w pobliżu stacji narciarskiej Dwie Do-

liny Muszyna-Wierchomla znajduje się
***Hotel Wierchomla SKI&SPA Resort
oraz drewniane i całoroczne Domki na
Górce. Hotel zachwyca architekturą oraz
wystrojem wnętrz nawiązującym do folkloru i miejscowych tradycji. Nawiązanie
do lokalnej tradycji można poczuć w hotelowej restauracji, w której obok specjałów kuchni polskiej i międzynarodowej,
przygotowywane się potrawy regionalne.
Hotel Wierchomla to idealne miejsce na
wypoczynek z dziećmi w okresie letnich
i zimowych wakacji. Mnóstwo atrakcji
dla najmłodszych sprawi, że mali goście nie będą się nudzić, a rodzice będą
mieli chwilę czasu tylko dla siebie. Dobre zaplecze konferencyjne oraz atrakcje dodatkowe powodują, że oprócz gości indywidualnych hotel z powodzeniem
obsługuje grupy zorganizowane, organizuje konferencje oraz szkolenia.
Hotel posiada również doskonałe zaplecze rekreacyjne i rozrywkowe w postaci basenu oraz SPA i wellness. Synergia
ognia, wody, ziemi i powietrza w postaci unikatowych rytuałów pielęgnacyjnych pozwalają na prawdziwy relaks.
W kompleksie nie tylko odpoczniemy,
ale zregenerujemy siły fizyczne i poprawimy nastrój.
Wypoczynek w obiekcie hotelowym to
możliwość spędzania wolnego czasu na
miejscu oraz poza nim.

– Hotel Wierchomla do doskonała
propozycja na komfortowy wypoczynek przez cały rok. Najczęściej wzmożone zainteresowanie obserwujemy praktycznie już od początku grudnia, przez
okres całych ferii, aż do końca marca, następnie w Święta Wielkiej Nocy, wszelkie
długie weekendy, no i oczywiście latem
i jesienią – mówi Katarzyna Śmigowska,
dyrektor hotelu.
Hotel jest częścią kompleksu narciarskiego Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla. To nowoczesna stacja narciarska z rozbudowaną infrastrukturą dla miłośników
białego szaleństwa. Dwie Doliny to 11 km
tras zjazdowych, oświetlone stoki, jeden
skipass na wszystkie wyciągi, trasy zjazdowe dla początkujących oraz bardziej
wymagających narciarzy. Jest to jedyne
miejsce w Polsce, w którym z powodzeniem udało się połączyć systemem wyciągów dwie miejscowości: Szczawnik
(k. Muszyny) z Wierchomlą. Położenie
hotelu w pobliżu stacji narciarskiej, widok na góry oraz zintegrowanie oferty
hotelowej z rekreacją zimą i latem powoduje, że taka inwestycja jest gwarantem sukcesu.
Wyraźnie widać, że góry przodują jeśli chodzi o turystykę dzięki szerokiej
ofercie atrakcji przez cały rok. Przede
wszystkim są bardziej opłacalne od tych
nad morzem, w których udany sezon jest
uzależniony od słonecznej pogody. Inwestycje w górach dają większe bezpieczeństwo i co najważniejsze najdłuższy
sezon wypoczynkowy. Szeroko rozwinięta turystyka górska, stoki, wyciągi
oraz skocznie narciarskie czynne w sezonie zimowym i letnim, baseny, korty
tenisowe gwarantują udany wypoczynek
zwiększając opłacalność inwestycji.
Ewelina Mickiewicz – specjalista
ds. PR i marketingu spółki Dwie
Doliny Muszyna-Wierchomla
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