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Rok 2016 na budowach!
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Zmiany prawne w nieruchomościach

Potencjał inwestycyjny Częstochowy
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Rok dużych
zmian!
Miniony i obecny
rok niosą nam dużo
zmian w zasadach regulujących funkcjonowanie rynku nieruchomości. Ale na tym
nie koniec!!!
Obok zmian w prawie budowlanym, pojawiło się między innymi obowiązkowe podwyższenie wkładu własnego przy zakupie mieszkania. Jest
propozycja likwidacji użytkowania wieczystego oraz
projekt zmian kodeksowych związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz wydawaniem pozwoleń na budowę.
Ułatwienia administracyjne według projektu
kodeksu urbanistycznego mają ograniczyć koszty
przygotowania inwestycji oraz zatrzymać “rozlewanie się miast” (o czym pisaliśmy w 14 numerze Deweloperskiej). Przyszłe „zgody na budowę” zastępujące
warunki zabudowy mają ustalać zabudowę wprost ze
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy. Znane są przypadki, że urzędnicy przygotowujący decyzje o WZ nie kierują się ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a właśnie
interesem zapisanym w studium. Do nadużyć dochodzi nie tylko w powoływaniu się na studium. Wydający pozwolenie na budowę ingerują często w przepisy
tak bardzo, że wizualizują na sąsiednich działkach
budynki, których nie ma i nakazują projektantom
zbadanie ograniczenia w zagospodarowaniu sąsiednich działek.
Przykładów naciągania, nadmiernych interpretacji prawa i nierównego traktowania jest więcej.
Oświadczenie projektanta niewiele znaczy. Tak jakby urzędnicy chcieli projektować sami! Czy przygotowywany kodeks urbanistyczny przywróci zdrowy
rozsądek i ukróci dziwne praktyki?
Deweloperzy mieszkaniowi i inni inwestorzy ciągle są na fali. Inwestycje kwitną, a klientów nie brakuje. Niemniej deweloperzy nie są wolni od obaw, że rekordu sprzedaży z roku 2016 nie powtórzy się z kilku
względów. Nie twierdzą co prawda, że rok 2017 będzie
zły. On będzie dobry. Gorzej będzie w 2018...

Rafał Gorączniak
W Y DAWC A
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Poznańskie Nieruchomości mają
10 LAT!
W kwietniu 2007 roku w globalnej sieci
zagościł portal poznanskie-nieruchomosci.pl
– starszy brat Gazety Deweloperskiej. Szybko
zaskarbił sobie liczne grono czytelników jako
jedyna witryna internetowa tak kompleksowo
opisująca poznański i wielkopolski rynek nieruchomości i inwestycji.
Przez 10 lat na portalu zamieściliśmy ponad 8500 publikacji i tysiące
zdjęć. Codziennie towarzyszymy ważnym wydarzeniom związanym z
nieruchomościami i inwestycjami w Poznaniu i Wielkopolsce, opisujemy procesy mające wymiar ogólnokrajowy, a także zjawiska o wymiarze
globalnym. Poza prezentacją nowych inwestycji i przemian rynkowych
informujemy o zmianach i problemach prawnych oraz kwestiach finansowych dotyczących branży. Rozmawiamy z inwestorami i nieruchomistami, zamieszczamy raporty, komentarze ekspertów, analizy rynkowe.
Na 10-lecie Poznańskie Nieruchomości otrzymają nową szatę graficzną. Wierzymy, że przez kolejne lata będziecie Państwo z nami!

Barbara Kwiecińska-Kielczyk
R E DA K TOR NAC Z E L NA
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To był bardzo dobry rok! Ale nadchodzą zmiany...
Ubiegły rok był w Polsce rekordowy pod względem liczby sprzedanych mieszkań. Według
raportu firmy Reas w sześciu miastach o największej skali rynku sprzedano 62 tysiące lokali.
Rok 2017 przyniesie jednak znaczne zmiany na rynku nieruchomości, a jedną z największych
będzie zanikające znaczenie programu Mieszkanie dla Młodych. Deweloperzy nastawiają się
na zmianę grup docelowych w najbliższych latach.
Barbara Kwiecińska-Kielczyk
Co prawda program Mieszkanie
dla Młodych ma trwać do 2018 roku,
jednak zgodnie z danymi Banku Gospodarstwa Krajowego środki na obecny rok zostały już prawie wyczerpane.
Reas szacuje, że nabywcy ze wsparciem
z MdM mogą przestać wspierać popyt
już w drugim kwartale 2017. To oznacza, że w najbliższej przyszłości miesz-

kań będą poszukiwać inne grupy, do
których teraz deweloperzy będą musieli trafić ze swoją ofertą. To właśnie
młodzi ludzie, motywowani wysokimi dopłatami z rządowego programu,
decydowali się na kupno mieszkań
i znacznie przyczynili się do historycznego wyniku w 2016 roku na rynku
nieruchomości. Eksperci z firmy Reas
szacują, że młodzi razem z osobami,
które likwidowały swoje lokaty banko-

Nickel Development – osiedle Botaniczna
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we, by zainwestować w nieruchomości,
stanowili ponad 20 proc. kupujących
mieszkania w 2016 roku.
Dodatkową przeszkodą dla klientów poniżej 30. roku życia będzie dużo
trudniejszy dostęp do kredytu hipotecznego. Wraz z początkiem nowego
roku do 20 proc. wartości nieruchomości wzrósł wymagany wkład własny, co
może być nieprzekraczalną barierą dla
młodych nabywców. W najbliższym

czasie zmieni się także perspektywa
osób inwestujących w nieruchomości.
To za sprawą wchodzącego w życie programu Mieszkanie+, którego jednym
z założeń jest najem mieszkań z możliwością ich późniejszego kupna.
Jednak klucze do pierwszych
mieszkań z programu Mieszkanie+
zostaną przekazane dopiero z początkiem 2019 roku. To sprawia, że 2017
rok będzie stanowił wyzwanie dla deweloperów, którzy w najbliższych miesiącach będą musieli dostosować swoją
ofertę do zmieniających się preferencji
Polaków. A według raportu Reas wynika, że rośnie grupa nabywców, którzy
przy podejmowaniu decyzji o kupnie
mieszkania kierują się chęcią poprawy
warunków życiowych. Dużo mniejsze
znaczenie zaczyna mieć cena lokalu,
a ważniejsze stają się jego metraż i dodatkowe powierzchnie. Ten trend potwierdzają poznańscy deweloperzy.
Poznańscy deweloperzy zgodnie
uznają, że rok 2016 był rekordowy, pod
wieloma względami. Ilość oddanych do
użytku osiedli, przekazanych kluczy
mieszkańcom, nowych projektów i wydanych pozwoleń na budowę robi duże
wrażenie. Branża odnotowała wysokie
wyniki sprzedażowe.
Ale co ciekawe raport Reas pokazuje także, że Poznań jest dopiero na
piątym miejscu (z sześciu analizowanych przez firmę miast) pod względem
wprowadzania do sprzedaży nowych
mieszkań. Średnia mieszkań wprowadzonych do sprzedaży na 1000 mieszkańców wyniosła 7,2, podczas gdy we
Wrocławiu sięgnęła 16,4. Mieszkańcy
Poznania decydują się na kupno już
gotowych lokali także ze względu na
komfort życia.
- W porównaniu z rokiem 2015
odnotowaliśmy wzrost wszystkich
wskaźników, takich jak ilość oddanych
mieszkań, wydanych pozwoleń na budowę i ilość mieszkań, których budowę
rozpoczęto. W każdym przypadku zanotowaliśmy wzrost w granicach 10–11
procent, co jest naprawdę dobrym wynikiem. O ile w 2015 w analogicznym
okresie nasz wzrost przekroczył ledwie
3 procent, to w roku 2016 sięgnął blisko
27 procent. A ponieważ jednocześnie
rosły wskaźniki budownictwa indywidualnego, spółdzielczego i komunalnego można pokusić się o konkluzję, że
2016 był dobry, zarówno dla klientów
i inwestorów – ocenia Krzysztof Kruszona, prezes firmy Agrobex.
Klienci kolejny rok skorzystali

z dobrodziejstwa rządowego programu Mieszkanie dla Młodych: ponad 27
tysięcy rodzin, z tego ponad 15 tysięcy
trafiło na rynek pierwotny. To kolejny
dowód, że większość osób szukających
mieszkania wybiera jednak nowe inwestycje, oferujące wyższy i nowocześniejszy standard wykonania.
- Nasze plany od lat obejmują
sprzedaż w przedziale 160-200 mieszkań średniorocznie i w 2016 r. również dotrzymaliśmy naszych założeń.
To zapewnia nam stabilność długofalowego rozwoju i zrównoważonego
wykorzystania zasobów, co w efekcie
pozwala nam realizować najważniejszy
cel: możliwość oferowania klientom
mieszkań równocześnie z trzech inwestycji o zróżnicowanym profilu. Nie
oferujemy asortymentu, który rotuje
najszybciej, czyli najtańszych mieszkań na rynku. W naszym portfelu
w zeszłym roku dominował segment
premium: Warzelnia, Wille Wodziczki,
Dom Apartamentowy Botaniczna Plus
oraz osiedle Botaniczna. Taki koszyk
inwestycji świadczy o konsekwentnym
fokusie na pewnym obszarze rynku,
bardziej niż o chęci wyrabiania wolumenu – komentuje Agata Olszyńska,
dyrektor sprzedaży i marketingu
w Nickel Development.
Biorąc pod uwagę niewielką chłonność rynku w segmencie klientów premium, z punktu widzenia dewelopera
największym powodzeniem cieszyły się
apartamenty w inwestycji Wille Wodziczki. Za potwierdzenie słuszności
swych planów i sukces rynkowy uważa
się sprzedaż 9 z 35 dostępnych w posiadłości apartamentów jeszcze przed rozpoczęciem budowy.
- Rynek jest od kilkunastu kwartałów stabilny, więc korzystając ze spokoju na rynku poznańskim szykujemy
się do pewnego skoku rozwojowego
w firmie. W ostatnim roku poświęciliśmy wiele czasu na przygotowanie się
do wejścia na rynek condo-apartamentów, czyli umiejscowionych w kurortach luksusowych lokali, kupowanych
przez inwestorów w celu krótkoterminowego wynajmu. W obecnej chwili
mamy kilka projektów możliwych do
uruchomienia, zarówno w górach, jak
i nad morzem. To szczególne połączenie kompetencji z rynku hotelarskiego i deweloperskiego pozwoli nam na
istotne zwiększenie liczby sprzedawanych lokali, nawet do 100 sztuk na jednej takiej inwestycji w ciągu roku – ocenia Agata Olszyńska.

Dla spółki Proxin Ogrody rok 2016
r. był efektywnym rokiem. Deweloper
uzyskał pozwolenie na użytkowanie
etapu II, przekazano klucze do sprzedanych ponad 50 proc. lokali mieszkalnych, a wraz z końcem 2016 roku
wprowadzili się do nich pierwsi lokatorzy. To także rok, w którym rozpoczęto sprzedaż i prace nad realizacja III
etapu inwestycji. Zakończenie prac nad
realizacją tego etapu przewidziane jest
na IV kwartał 2017 r., a obecny stopień
zaawansowania budowy to 50 proc.
- Przed nami kolejne 365 dni, w ramach których wprowadzimy do sprzedaży IV etap inwestycji. W planach
mamy także przygotowanie kolejnych
etapów rozbudowy Osiedla Nowe
Ogrody – zapowiada Marlena Zapalska, prezes spółki Proxin Ogrody.

- Coraz lepiej sprzedają się mieszkania dwupokojowe z osobną kuchnią,
ale zauważyliśmy także rosnącą popularność większych, trzy-, czteropokojowych lokali. Zaobserwowaliśmy też,
że na atrakcyjność inwestycji wpływa
już nie tylko metraż. Dla klientów liczą się także wartości dodane, takie
jak przestronny taras lub dodatkowa
powierzchnia na przechowywanie,
na przykład spiżarnia, czy schowek
– mówi Bożena Taflińska-Tadeusz,
wiceprezes Agencji Inwestycyjnej. –

Mamy świadomość tego, że w najbliższych latach ten trend będzie przybierał
na sile, a większy wpływ na popyt na
rynku nieruchomości będą miały osoby urodzone w drugiej połowie lat 70.
oraz z wyżu demograficznego lat 80.
Przy podejmowaniu decyzji mają oni
na uwadze przede wszystkim zwiększenie komfortu życia swojej rodziny.
Wiceszefowa AI uważa także, że
jednym z wyzwań dla deweloperów na
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nadchodzący rok będzie takie dostosowanie oferty, by utrzymać klientów
w obrębie miasta. Liczy się to, by nieruchomość była dobrze skomunikowana
z najważniejszymi częściami miasta.
Miniony rok minął dla UWI Inwestycje pod znakiem sprzedaży deweloperskiej w inwestycji Botanika na os.
Bolesława Śmiałego oraz w inwestycji
Malta Nowa 2 przy ul. Milczańskiej
w Poznaniu. Łącznie nabywców znalazło blisko 160 lokali, a zarezerwowanych w ramach prowadzonej przedsprzedaży zostało ponad 40 mieszkań.
Zainteresowaniem cieszyła się bogata
struktura mieszkań, począwszy od kawalerek po mieszkania 3- i 4- pokojowe, ze szczególnym uwzględnieniem
mieszkań wielkometrażowych.

- Poziom sprzedaży od początku
bieżącego roku, jak również zainteresowanie przedsprzedażą mieszkań
w przygotowywanych inwestycjach
na Piątkowie i na Ratajach pozwala
spodziewać się, że poziom sprzedaży z roku ubiegłego zostanie również
w tym roku powtórzony – przewiduje
Małgorzata Puchyła, wiceprezes UWI
Inwestycje.
- W minionym roku udało nam się
z sukcesem wprowadzić na rynek nową
inwestycję w Luboniu, Wschodnią 19
– informuje Jarosław Szkopek, przedstawiciel inwestora.
Ekonbud-Fadom w roku 2016 zamknął budowę dwóch budynków w inwestycji Reduta Nowe Podolany. Do
jednego z ich wprowadzili się już nowi
mieszkańcy. Obecnie inwestycja składa
się z pięciu budynków z dwoma lokalami użytkowymi.
- Miniony rok z pewnością możemy zaliczyć do udanych. W 2016 roku
zakończyliśmy sprzedaż naszego największego projektu wielorodzinnego
w stolicy Wielkopolski, czyli osiedla
Czarnieckiego. W niespełna rok po zakończeniu budowy II etapu inwestycji
wszystkie mieszkania znalazły swoich
właścicieli. Na Wildzie powstało ponad 500 nowych mieszkań. W sierpniu
zaprezentowaliśmy naszą nową inwestycji na Sołaczu, która spotkała się
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z dużym zainteresowaniem klientów.
W ciągu pierwszych trzech miesięcy po
premierze połowa mieszkań w Apartamentach Zielony Sołacz znalazła swoich nabywców – mówi Iwona Chmielewska, wicedyrektor ds. sprzedaży
i marketingu Monday Development.

W jej ocenie klienci poznańskiego rynku nieruchomości najchętniej
poszukują lokali dwupokojowych
o metrażu 35-45 m kw. Są to z reguły
mieszkania kupowane „na start” lub
inwestycyjnie. Inną grupę nabywców
stanowią osoby kupujące swoje kolejne
mieszkania, dostosowując metraż do
zmieniających się potrzeb ich rodzin.
Są to mieszkania co najmniej 3-pokojowe, zlokalizowane w spokojniejszych
dzielnicach miasta, z bezpośrednim
dostępem do terenów zielonych.
Miniony rok za bardzo dobry uznaje także firma Budnex. We wszystkich
lokalizacjach, czyli Gorzowie, Zielonej
Górze, Poznaniu, Swarzędzu, Szczecinie i Dziwnówku sprzedała blisko 1100
mieszkań. W samej aglomeracji poznańskiej do nowych właścicieli trafiło
200 lokali.
- Sukcesem sprzedażowym określić
można Os. Zacisze w Zalasewie. Ostatnie mieszkania będą tam przekazywane pod koniec tego roku, a w ofercie
zostało zaledwie 30 lokali – mówi Monika Golec z firmy Budnex.
Z pewnością do tak dużego popytu
przyczyniła się jej zdaniem dobra sytuacja na rynku pracy oraz wygaszanie
programu MdM, co sprzyja podejmowaniu szybkich decyzji zakupowych.
Ze względu na ten program większość
klientów finansowało zakup poprzez
kredyt. Największym zainteresowaniem cieszyły się najmniejsze mieszkania kupowane jako pierwsze lokum
bądź inwestycyjnie. Kolejną grupę
mieszkań stanowiły lokale do 75 m kw.,
które obejmował program MdM.
- Ubiegły rok był dla spółki Ataner
bardzo dobry. Trwało ożywienie na
rynku nieruchomości. Podpisaliśmy
ponad 300 umów deweloperskich. Bardzo wiele osób interesowało się programem Mieszkanie dla Młodych i z nie-

go skorzystało. Wszystkie mieszkania
w cenie od 5711 zł/m kw., które łapały
się na limit MdM w Poznaniu zostały
przez nas sprzedane. Nabywcy mieszkań jak zwykle zwracali uwagę na lokalizację i jakość wykonania, a także na
renomę dewelopera – informuje Przemysław Czamański, szef marketingu
Atanera.

na trzymanie pieniędzy na nisko oprocentowanej lokacie. Co więcej, ponad
połowa klientów decyduje się na zakup
mieszkania - w programie ATAL Design - wykończonego pod klucz.
Perspektywy na 2017 rok na rynku
mieszkaniowym są nadal optymistyczne i najbliższe lata nie powinny zmienić

cyjne, ze względu na relatywnie wysokie stopy zwrotu. Nawet rekomendacja
KNF i wymagany coraz wyższy wkład
własny nie zniechęcają do dalszego kupowania mieszkań. Polacy chcą mieszkać w lepszych warunkach, a rozwijająca się gospodarka w tym pomaga. Nie
bez znaczenia jest również program

absolutnie rekordowy. Odnotowaliśmy
11-procentowy wzrost sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem
2015 roku, a łącznie w całym 2016 r.
sprzedaliśmy 821 mieszkań. Największą popularnością cieszyły się mieszkania o stosunkowo niewielkich metrażach w ramach inwestycji, które są

500+, który sprzyja rozwojowi rodziny,
a to przekłada się na wzrost zapotrzebowania na większe mieszkania. Nie
należy się spodziewać za to większego
wpływu na rynek pierwotny ze strony programu Mieszkanie+, czy MdM.
Ponadto wyczerpanie się pieniędzy
z MdM na ten rok nie wpłynie na sytuację firmy ponieważ udział programu
nie ma znaczącego wpływu na wyniki
osiągane przez ATAL.
- W minionym roku już kolejny raz
z rzędu rynek nieruchomości mieszkaniowych odnotował znaczący wzrost
wyników sprzedaży. Szczególnie obfita
okazała się końcówka roku – w naszym
przypadku ostatni kwartał 2016 r. był

bardzo dobrze skomunikowane z centrum miasta. Coraz częściej to właśnie
lokale o mniejszej powierzchni stają
się lokatą kapitału i stanowią finansowe zabezpieczenie na przyszłość. Nie
bez znaczenia dla naszych wyników
sprzedaży okazał się również program
MdM, który pozytywnie wpłynął na
decyzje zakupowe klientów szczególnie
w przypadku naszych inwestycji w Poznaniu, czy w Warszawie - komentuje
Andrzej Gutowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Ronson Development. - Poznań jest dla nas drugim
najważniejszym rynkiem.
Szczegółowe wyniki sprzedaży
wyglądają następująco: 2016 r. – 821

Ożywienie na pierwotnym rynku
deweloperskim trwa nadal. Ten rok na
pewno ma szansę na wysoką sprzedaż
mieszkań, przynajmniej przez spółkę
Ataner – ocenia przedstawiciel dewelopera. Aktualnie jest w trakcie realizacji pięciu inwestycji mieszkaniowych
w atrakcyjnych lokalizacjach Poznania,
w ramach których planuje wybudowanie blisko 900 mieszkań!
Jesienią ubiegłego roku w Poznaniu
ze swą pierwszą inwestycją pojawił się
ogólnopolski deweloper ATAL. W 2016
roku w całym kraju sprzedał on 2436
mieszkań. W Poznaniu – 58 mieszkań,
ale sprzedaż w tej pierwszej inwestycji
w mieście zaczęła się dopiero w październiku 2016 roku.

Agrobex – osiedle Wilczak
Zgodnie z trendami, które można
zaobserwować od 2-3 lat, klienci kupują
przestronniejsze mieszkania, największą popularnością cieszą się „trójki”
o powierzchni ok. 60-65 m kw. Nabywcy coraz większą uwagę zwracają
na standard wykonania, ciekawy projekt, czy udogodnienia – już nie tylko
cena i lokalizacja są brane pod uwagę,
choć te pozostają kluczowe – oceniają
przedstawiciele dewelopera. Zaobserwowano także wzrost udziału klientów gotówkowych. Odsetek ten wynosi
w tym roku około 25 proc. dla całej firmy i jest wyższy niż w latach ubiegłych.
Coraz więcej klientów decyduje się na
inwestycję w nieruchomość zamiast

tej sytuacji. Rynek pierwotny jest w dobrej kondycji, popyt nadal równoważy
się z podażą, dlatego nie przewiduje się
większych wahań w sprzedaży mieszkań. W Polsce nadal są olbrzymie braki
lokalowe, których nie da się zaspokoić jeszcze przez wiele lat. Wobec tego
obecnie ATAL w trakcie realizacji ma
31 projektów z ok. 4,5 tys. lokali. To,
co sprzyja rynkowi pierwotnemu to
z pewnością poprawiająca się sytuacja
materialna Polaków, która przekłada
się na wzrost zainteresowania nieruchomościami. Stopy procentowe są
nadal najniższe w historii, co ułatwia
kredytowanie i dodatkowo zachęca do
nabywania mieszkań pod cele inwesty-
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mieszkań; Warszawa – 582; Poznań – w styczniu 2017 roku w inwestycji
Strzeszyn Park II etap zauważamy, że
147; Wrocław – 48; Szczecin – 44.
popyt nadal utrzymuje się na wysokim
poziomie. Jest zatem szansa, że rok 2017
może okazać się jeszcze lepszy dla branży deweloperskiej, niż ten poprzedni.
Spółka Erigo Development na przełomie roku wprowadziła do sprzedaży
drugi etap cieszącej się powodzeniem
inwestycji Strzeszyn Park. Po niespełna
3 miesiącach od premiery inwestycji,
- Aktualne czynniki ekonomicz- niemal 1/3 z 95 mieszkań znalazła swone oraz wysoka aktywność nabywców ich nabywców. W sprzedaży pomaga
w ostatnim czasie pozwalają przypusz- fakt, iż w ofercie mieszkań z II etapu
czać, że popyt na mieszkania pozosta- znajdują się lokale spełniające warunki
nie na porównywalnie wysokim pozio- programu MdM z puli przewidzianej
mie również w kolejnych miesiącach. na rok 2018 – ocenia Stefanowski.
Miniony rok pod wieloma wzglęZauważalną zmianę na rynku zauważymy prawdopodobnie wraz z całko- dami naznaczony był ważnymi sukwitym wygaśnięciem programu MdM, cesami dla firmy Planetbud, która
które ma nastąpić w 2018 r. Nie po- wyspecjalizowała się w budownictwie
winno to jednak znacząco wpłynąć na domów szeregowych, dopasowując
ceny mieszkań, które naszym zdaniem ofertę do potrzeb, które napływały
w najbliższych miesiącach utrzymają z rynku. Aż 60 proc. kupujących własne
się na stosunkowo stabilnym poziomie M stanowili młodzi ludzie korzystający
z państwowego dofinansowania w ra– podsumowuje Andrzej Gutowski.
- Poprzedni rok dla branży dewe- mach programu Mieszkanie dla Młoloperskiej był udany. Oferta naszych dych. Ważnym etapem było również
mieszkań w inwestycji Strzeszyn Park pojawienie się w styczniu 4 nowych
wpisywała się w parametry progra- projektów w Swarzędzu i w Zalasewie.
mu MdM, co pozwoliło wielu naszym Duże zainteresowanie domem w przyklientom skorzystać z rządowej dopła- jaznej okolicy, z własnym ogródkiem
ty. Na podstawie wyników sprzedaży i dwoma miejscami postojowymi przywidzimy, iż zapotrzebowanie na miesz- czyniło się do rekordowej sprzedaży
kania 2- i 3-pokojowe na poznańskim nieruchomości. Sprzedano niemal 50
rynku nie maleje. Inwestycje w do- proc. oferowanych domów. W trzecim
brej lokalizacji, w pobliżu zieleni oraz kwartale 2016 roku przekazano nowym
z funkcjonalnymi układami mieszkań mieszkańcom osiedle Wiosenne II. Ta
zawsze znajdą swoich nabywców. Ry- inwestycja jeszcze przed jej zakończenek poznański charakteryzuje się tym, niem została sprzedana w 100 proc.
- Jaki będzie 2017 rok? Początek
iż klienci nie tyle patrzą na cenę za
metra kwadratowego, co na stosunek stycznia pozwala nam sądzić, że kojakości do ceny. To dlatego mieszkania lejne dwanaście miesięcy upłynie pod
ze średniej półki cenowej, charaktery- znakiem utrzymującej się na zadowalazujące się wysoką dbałością o jakość jącym poziomie sprzedaży i nowości na
wykonania, cieszą się dużą popularno- rynku pierwotnym – mówi Weronika
ścią wśród klientów - komentuje Prze- Potarzycka, specjalistka z biura sprzemysław Stefanowski, dyrektor biura daży Planetbud Developement.
Jak zapewnia Adam Wędrychosprzedaży Erigo Development.
wicz z firmy Linea deweloper dołożył
wszelkich starań, aby dopasować ceny
za 1 metr kwadratowy mieszkań do
możliwości młodych ludzi, w tym rodzin z dziećmi. Dzięki programowi
Mieszkanie dla Młodych niektóre plany inwestycyjne przyspieszono, a inne
opóźniono.
- W 2016 roku cała branża odczuła
W roku 2016 podpisano 39 umów w pozytywnym znaczeniu kontynuację
deweloperskich z inwestycji Strzeszyn programu MdM. Zainteresowanie naszymi inwestycjami jest duże i podobPark I etap.
- Analizując sprzedaż mieszkań nie może być w ciągu następnych 12
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miesięcy – ocenia Wędrychowicz.
Inwestycje Linea to odpowiedź na
zapotrzebowanie rynkowe. Popyt na
mieszkania z ogrodami i domy jednorodzinne jest na tyle duży, że deweloper
zdecydował się na rozpoczęcie kolejnych etapów inwestycji. Terminy ich
realizacji to przełom 2017/2018 roku.
Dla Grupy Partner był to rok
zrównoważonego rozwoju. Z sukcesem
kończy sprzedaż mieszkań na osiedlu
Atrium przy ul. Bosej oraz wprowadziła do sprzedaży trzy nowe inwestycje.
Rok 2017 będzie dużym wyzwaniem
w związku ze specyfiką rewitalizacji
Młyna nad Cybiną. Wielkim wyzwaniem będzie także przygotowanie inwestycji Przystań Warta, ze względu na
unikatową lokalizację na skarpie.
Grupa Partner w roku 2016 sprzedała łącznie 70 mieszkań. Wszystkie
sprzedane lokale przygotowano w inwestycji w Poznaniu (w roku 2015 było
to 55 mieszkań). 37 mieszkań kupiono
na preferencyjny kredyt MdM. W tym
roku firma planuje sprzedaż około 100
mieszkań, w budowie aktualnie jest 189
lokali. W bieżącym roku do oferty trafi
kolejnych 45 mieszkań.
- Na rynku zauważalny jest wzrost
zainteresowania większymi mieszkaniami z jednej strony, ale równocześnie
ograniczenie dostępności kredytów
z dopłatą MdM zmniejszy sprzedaż
mniejszych mieszkań – ocenia Michał
Wawrzyniak, dyrektor ds. nieruchomości Grupy Partner.

Mimo, wprowadzenia na rynek
w październiku 2016 r. przez Ingenium
kameralnej inwestycji Górny Taras, to
do końca roku sprzedano 19 z 23 mieszkań. Największym zainteresowaniem
cieszyły się kawalerki do 40 m kw. oraz
mieszkania około 50 m z możliwościami elastycznej aranżacji w 2 lub 3 pokoje.
- W bieżącym roku spodziewamy
się dalej bardzo wysokiego poziomu
sprzedaży ze względu na rozgrzanie
rynku. Być może oferta spolaryzuje się
w mieszkania małe, około 40 metrów
kwadratowych, nabywane w celach
inwestycyjnych oraz nieco większe niż

dotychczasowy rdzeń oferty, tj. około 60 metrów z możliwością adaptacji
w 3 lub 4 pokoje. W latach kolejnych
spodziewamy się natomiast głębokiej
korekty, która przeobrazi gruntownie rynek pierwotny – przewiduje Jan
Masztalski, prezes zarządu Ingenium.

2016 rok to też dobry okres dla
firmy KM Building. Sprzedaż została
utrzymana na poziomie z roku ubiegłego. Niewątpliwie jednak zauważalny
był spadek decyzyjności klientów, gdy
na początku lipca skończyły się środki
z programu rządowego MdM.
Przez cały rok firma planowo realizowała prace budowlane na dwóch
znanych już osiedlach, ale w roku 2016
wprowadziła do oferty zupełnie nowy
produkt w Zalasewie. Od połowy roku
rozpoczęła się budowa pierwszego
z trzech budynków z mieszkaniami
i apartamentami.

Dawid Sztandera, prezes firmy
Novum Plus informuje:
- Rok 2016 w naszej ocenie był dobry. Przede wszystkim nastąpił zauważalny wzrost sprzedaży w porównaniu
do roku poprzedniego. Sądzimy, że sytuacja na rynku jest stabilna. Liczymy
oczywiście na to, że klienci ponownie
docenią walory Osiedla Rozalin –
przede wszystkim jego wyjątkową lokalizację w pobliżu terenów rekreacyjnych, a także dobre skomunikowanie
z Poznaniem.
Deweloper zawarł 40 umów, 11
z nich dotyczyło mieszkań, a większość
domów. Największym powodzeniem
cieszyły się domy parterowe. W tym
roku planowane jest utrzymanie sprzedaży na tym samym poziomie.
Marcin Brygier, prezes zarządu
Greenbud Development zapewnia, że
w minionym roku firma po raz kolej-

ny odnotowała dynamiczny wzrost.
Zrealizowano inwestycje w Gortatowie i Siekierkach Wielkich. W październiku 2016 firma przeniosla się do
nowego biura sprzedaży w centrum
Swarzędza, w dogodnej dla klientów lokalizacji. Prezes z optymizmem patrzy
w przyszłość. Obecnie przygotowuje się
kolejne inwestycje w Paczkowie i Rabowicach. Projekty są coraz bardziej
ambitne, ale firma pozostaje elastyczna
dla klientów.
Patrycja Jarlaczyk, specjalista ds.
sprzedaży i marketingu Tefra House
stwierdza:
- Krótko podsumowując prace
w 2016 roku możemy śmiało powiedzieć, że był to rok bardzo udany. Równolegle prowadziliśmy dwie inwestycje
w Luboniu – domy na Rydla i w Kamionkach – Osiedle Zielone Kamionki.
Największym powodzeniem cieszyły
się mieszkania o powierzchni 75 m kw.
i tych też najwięcej sprzedaliśmy. Łącznie podpisaliśmy 30 umów sprzedażowych. Zainteresowanie inwestycją
w Kamionkach było tak duże, że ruszyła sprzedaż kolejnego etapu, w którym
dostępnych mamy 22domy z ogrodami. Liczymy, że rok 2017 będzie równie
owocny.
W J.W. Construction Holding S.A.
rok 2016 rokiem kolejnych nowych projektów i utrzymania dobrego poziomu
sprzedaży. Przychody spółki netto ze
sprzedaży w 2016 roku były równe 491
mln zł, co oznacza wzrost o 143 proc.
w stosunku do wyników z 2015 roku.
Natomiast zysk netto wyniósł 25 mln.
Jest to wzrost w porównaniu do 15 mln
z roku ubiegłego.

W 2016 roku J. W. Construction
sprzedało 1.575 lokali (wobec 1.569 lokali w 2015 roku). Wynik ten plasuje
spółkę w czołówce największych deweloperów w Polsce.
- Na osiągnięty wynik największy
wpływ miały przekazania mieszkań
z dwóch etapów naszej flagowej inwestycji Bliskiej Woli w Warszawie, a także,
choć w mniejszym stopniu, zakończenie projektów prowadzonych w Łodzi
(Osiedle Centrum), Katowicach (Nowe

Tysiąclecie) i Gdyni (Bernadowo Park).
Zysk netto byłby jeszcze wyższy, gdyby
nie jednorazowe zdarzenia nietypowe ocenia Małgorzata Szwarc-Sroka, członek Rady Nadzorczej J.W. Construction
Holding S.A. nadzorująca Pion Ekonomiczny i Biuro Relacji Inwestorskich.
Miniony rok był wyjątkowy pod
względem liczby prowadzonych inwestycji – było ich aż 18 na łączną liczbę
blisko 5000 lokali, w tym nie tylko
mieszkań, ale również domów jednorodzinnych i aparthoteli, z tego 7 budów
na ponad 2.100 lokali rozpoczęliśmy
właśnie w roku 2016 – co będzie miało
przełożenie na wyniki następnych okresów.
- Dysponujemy atrakcyjnym bankiem ziemi, który umożliwia realizację
inwestycji na prawie 2.900 lokali i dodatkowo ponad 42.000 m kw. powierzchni
aparthotelowo-komercyjnej (około 1000
jednostek). Na tej bazie w 2017 roku będziemy stopniowo wprowadzać kolejne
projekty, które wzbogacą naszą ofertę
mieszkaniową i wpłyną pozytywnie na
wyniki spółki w kolejnych okresach –
informuje Małgorzata Szwarc-Sroka.
W 2016 roku spółka przygotowywała się do realizacji wyjątkowego projektu – Hanza Tower w Szczecinie, jednego z najwyższych budynków w Polsce.
Jest to prestiżowy projekt, w którym
znajdzie się prawie 500 mieszkań oraz
powierzchnie komercyjne. Inwestycja
rusza w marcu 2017 r.
W planach spółki jest rozpoczęcie
realizacji kolejnego etapu warszawskiej
inwestycji Bliska Wola (etapu D) na ponad 900 lokali i dodatkowo 14.000 m kw.
powierzchni aparthotelowo-usługowej.
Etap ten będzie wieńczył realizację całego kompleksu osiedlowego pod nazwą
Bliska Wola przy ulicy Kasprzaka, który docelowo obejmować będzie ponad
4.000 lokali mieszkalnych i aparthotelowych.
Natomiast w Katowicach uruchomiony będzie największy, III etap osiedla mieszkaniowego Nowe Tysiąclecie,
składający się z trzech wież na prawie
350 lokali. W 2017 roku J.W. Construction planuje zakończyć inwestycje m.in.:
Bliska Wola etap C, Zielona Dolina II
etap I, Zielona Dolina III, Nowe Tysiąclecie etap B1.
Widać, że obecny rok może przynieść bardzo ciekawe zmiany na rynku
nieruchomości, ale także wyzwania
dla deweloperów. W 2017 będą musieli
szukać nowych sposobów, by utrzymać
wzrost sprzedaży nieruchomości.
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Klienci mogą być zadowoleni z oferty na rynku mieszkań
O potrzebach mieszkaniowych poznaniaków, ofercie klasy premium, mieszkaniach do wynajęcia
oraz tych budowanych w mniejszych miejscowościach rozmawiamy z Krzysztofem Kruszoną,
prezesem firmy Agrobex.

ska, Szamotuły, Swarzędz. W przeszłości młodzi ludzie wyjeżdżali
Jak wynika z badań GUS, rok z tych miejscowości do Poznania, bo
2016 przeszedł do historii sektora tylko tam mogli kupić mieszkanie.
deweloperskiego jako rekordowy
pod względem podaży. Wszystkich
domów i mieszkań wybudowano najwięcej od 2008 r. Czy jest to sytuacja,
która może w pełni satysfakcjonować inwestorów oraz poszukujących
mieszkań?
- Rzeczywiście, był to bardzo
dobry rok, niespotykany od paru ładnych lat, od kryzysu, który po upadku banku Lehman Brothers dotknął
także rynek nieruchomości w Polsce.
Jak każda firma cieszymy się z naszego rozwoju, z powiększenia produkcji
i sprzedaży. Klienci z kolei są zadowoleni gdy oferta dostępna na rynku
mieszkań jest bogata i zróżnicowana.
Jest wówczas w czym wybierać i ceny
są stabilniejsze. W tej chwili mieszkań jest bardzo dużo i praktycznie we
wszystkich przedziałach cenowych.
Praktycznie nikt nie może narzekać.

Barbara Kwiecińska-Kielczyk

Strategią rynkową Agrobexu jest
właśnie dywersyfikacja oferty. Budujecie zarówno mieszkania z segmentu popularnego, ekonomicznego jak i domy klasy premium lub
lux. Czy to się biznesowo sprawdza?
- Dywersyfikacja oferty chroni
nas przed fluktuacjami rynku, ale
też wynika z etapu rozwoju firmy. Po
wielu latach działalności zebraliśmy
jako firma, jako zespół ludzi ogromną
wiedzę i kompetencje w zakresie budownictwa. Uznaliśmy, że posiadamy
atuty, aby zająć znaczącą pozycję we
wszystkich segmentach rynku nieruchomości. I ta strategia się sprawdziła.
Po analizie trendów społecznych
zróżnicowaliśmy także kierunki naszego rozwoju. Dlatego budujemy nie
tylko w Poznaniu, ale i w mniejszych
miejscowościach takich jak Pobiedzi-
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Rozwój budownictwa w mniejszych
miejscowościach spowoduje, że zostaną w rodzinnych stronach. Tym
bardziej, że te mniejsze miejscowości
są atrakcyjne. Posiadają dobrą infrastrukturę społeczną, młodzież ma
blisko do szkoły i co bardzo ważne
także do szkoły średniej, dzięki cze-

mu nie musi dojeżdżać do Poznania.
Ważnym argumentem dla nas jako
inwestora jest też dogodna komunikacja z Poznaniem – samochodowa

i nie mniej ważna kolejowa.
Jeśli chodzi natomiast o tę najwyższą półkę, to mieszkania powyżej
10-12 tysięcy złotych za metr, czyli
apartamenty sprzedają się w ograniczonej ilości i dla głównego rynku,
jak i dla naszej firmy nie jest to segment strategiczny.
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Niemniej Agrobex posiada też
w ofercie mieszkania z najwyższej
półki, czyli 7 Willi Sołackich. Co się
z nimi dzieje?
- Wille Sołackie, które należą
do segmentu premium, ze względu
na lokalizację i standard wymagały
szczególnej staranności w przygotowaniu do wejścia na rynek. Wreszcie
pod koniec 2016 wprowadziliśmy je
do obrotu. Podpisaliśmy już pierwsze
umowy, kolejne są w przygotowaniu.
Wiemy, że to unikatowa lokalizacja,
unikatowy produkt, który znajdzie
chętnych. Jest to 21 już ukończonych
apartamentów w willach miejskich po
3 apartamenty w każdej. Po jednym na
parterze, pierwszym i drugim piętrze,
z garażami podziemnymi, salami fitness i rekreacji. Osoby które już kupiły apartamenty powierzyły również
nam ich wykończenie, ale według
projektów przygotowanych przez ich
architektów. My oczywiście możemy taką usługę wykonać całościowo,
zgodnie z wytycznymi klienta. Ostateczną decyzję pozostawiamy jednak
naszym klientom.
Wróćmy jednak do tej popularnej
oferty i powiedzmy jakich klient poznański szuka obecnie mieszkań? Bo
zapewne nie tylko tych najtańszych?
- Klient jest coraz bardziej wymagający i świadomy swoich potrzeb.
Duża podaż mieszkań na rynku wymusza na deweloperach coraz lepszą
jakość mieszkań, jakość otoczenia,
placów zabaw, infrastruktury. Klienci
w swojej ocenie nie ograniczają się już
tylko do swojego mieszkania i balkonu, ale zwracają coraz większą uwagę
na elewacje, elementy wykończeniowe,
na wystrój klatek schodowych. Jest to
z korzyścią dla klientów i dla miasta,
które będzie ładniejsze. A z drugiej
strony wyeliminuje tych, którzy chcieliby w krótkim czasie dorobić się dając
produkt pośledniej jakości.
Kolejna dostrzegalna zmiana to
stosunek poznaniaków do mieszkań
wykańczanych pod klucz. Jeszcze niedawno był to margines. Poznaniacy
uważali, że taniej wykończą mieszkanie we własnym zakresie. Ułożą płytki,
pomalują ściany, przy pomocy przyjaciół, kogoś z rodziny lub poleconego
fachowca…. Dziś widać zdecydowaną zmianę. Wyszliśmy więc z ofertą
pokazując różne warianty, standardy
wykończenia mieszkania. Klient może
sobie wybrać płytki, armaturę, drzwi,
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panele. Jednocześnie oczekuje indywidualnego potraktowani, spersonalizowania oferty, wzbogaconej o prezentacje multimedialne i wizualizacje. Zatem
obecność architekta wnętrz w firmie
jest niezbędna i oferta cieszy się coraz
większą popularnością.
K lienci
zaczynają też uważniej liczyć. Wiedzą,
że samemu nie znaczy taniej, co widać
choćby na przykładzie VAT – klient
musi zapłacić 23 procent, jeśli jest konsumentem, a na usługi jest 8 procent.
Tak więc robiąc przez firmę jest taniej.
Kolejny aspekt. Klienci są coraz
bardziej zabiegani. Dużo pracy poświęcają na pracę, na zajęcia domowe,
na swoje hobby, którym niekoniecznie
jest układanie paneli... Nie chcą więc
robić tego we własnym zakresie. I trzeci element to duża trudność z pozyskaniem dobrego rzemieślnika. Nierzadko okazuje się, że własnymi siłami jest
i nieładnie, i drożej.
Przejdźmy teraz do kwestii, którą
już Pan zasygnalizował – różnorodności terenowej Państwa inwestycji.
Do tej pory oprócz samego Poznania
budowaliście jednak w miejscowościach bezpośrednio przylegających
– przede wszystkim w Swarzędzu
oraz Baranowie, czy Przeźmierowie.
Ostatnio wyszliście już dalej – Pobiedziska, Szamotuły... Czy to dobre
decyzje, bo tam mieszkańcy też potrzebują mieszkań?
- Tam gdzie jest klient, tam musimy być. Oczywiście pytanie o rachunek ekonomiczny jest jak najbardziej
zasadne i widać, że po pierwsze ceny
mieszkań tam trochę urosły – może
nieznacznie, ale jednak – a my przystosowaliśmy produkt do kieszeni lokalnego klienta.
Poznań jest droższy z różnych
względów, choćby przez konieczność
budowy garaży podziemnych. W efekcie średnia cena jest na poziomie 6000
zł. Poza Poznaniem grunt jest tańszy,
więc garaży podziemnych nie potrzeba. Niektóre gminy, które bezpośrednio przylegają do Poznania: Suchy
Las, Tarnowo Podgórne, Komorniki
nie chcą budownictwa wielorodzinnego na swym terenie i preferują budownictwo jednorodzinne. Z kolei
gminy nieco bardziej oddalone od
Poznania zauważają, że budownictwo
wielorodzinne jest dla nich szansą.
Powiedziałbym, że one inwestycyjnie
nie są tak rozpuszczone, jak te blisko
Poznania. I nie lekceważą tego. Widzą

w rozwoju budownictwa swoją szansę.
Na większe wpływy do budżetu i zahamowanie procesu wyludniania się.
Bo gminy nieco bardziej oddalone
od aglomeracji wyludniają się. Władze
lokalne chcą temu przeciwdziałać, bo
za chwilę ich szkoły, przedszkola nie
będą miały dzieci. Przykładem jest Jarocin, w którym jako wykonawca budujemy 200 mieszkań. Widzę, że także
w Szamotułach i Pobiedziskach jest
większe zrozumienie dla inwestycji
wielorodzinnych. Bo gmina Swarzędz
zawsze przyjmowała budownictwo
wielorodzinne realizując infrastrukturę, drogi, szkoły. I dzisiaj jest ona
największą gminą powiatu poznańskiego i bardzo dobrym przykładem
korzyści z takiego intensywnego rozwoju.
Ale akurat ta miejscowość od lat
70., jeszcze w czasach PRL stała się
sypialnią Poznania, gdy tamtejsza
spółdzielnia mieszkaniowa budowała kolejne osiedla...
- Kórnik był takim samym przykładem. Też tam była w czasach minionych spółdzielnia mieszkaniowa.
Lecz z początkiem transformacji gmina zastopowała budownictwo wielorodzinne i niewiele go potem powstało...
Inny przykład to pogranicze z Tarnowem Podgórnym, które jest silnie
zurbanizowane, lecz domów wielorodzinnych buduje się niewiele. W Baranowie zbudowaliśmy 100 mieszkań,
które bardzo dobrze się sprzedały
i byliby chętni na następne. Władze
postawiły jednak na budownictwo
wielkopowierzchniowe, centra logistyczne, ale w konsekwencji gminy,
które z Tarnowem sąsiadują jak Szamotuły, czy Rokietnica otwierają się
na budownictwo wielorodzinne.
Porozmawiajmy teraz o gruntach, bo przecież te domy muszą na
czymś stanąć. Tymczasem ubiegłoroczna ustawa o ochronie ziemi rolnej de facto ograniczyła obrót gruntami. Czy Wasza firma odczuła to
pod względem dostępności terenów
pod zabudowę, bądź cen gruntów?
- Niestety ta ustawa bardzo
utrudnia nam pozyskiwanie dobrych terenów, zwłaszcza w gminach
podpoznańskich, gdzie planów zagospodarowania jest mniej, a sporo jest
terenów rolniczych, których nie możemy nabywać i w konsekwencji zabudowywać. W roku 2016, 2017 nie ma to

jeszcze wymiaru krytycznego, bo budowaliśmy z rezerw, gdyż firma Agrobex, jak każda ma swój portfel ziemi,
ale od roku 2018 będzie to moim zdaniem bardzo poważny problem. Wpłynie na pewno na podniesienie cen
gruntów, bo jeśli coś jest mniej dostępne, to cena rośnie.
Polska jest krajem, w którym
dominuje własność lokali mieszkalnych. Rynek najmu jest szczątkowy.
Tymczasem w krajach zachodnich
większość mieszkań jest wynajmowanych. Czy zaproponowany przez
rząd program Mieszkanie+ daje
szansę na stworzenie rynku mieszkań na wynajem?
- Tu są dwie sprawy. Mieszkanie+
nie jest programem skierowanym do
klientów dewelopera oraz osób, które
mogłyby wynajmować mieszkania na
wolnym rynku. Będą to mieszkania
dla osób uboższych, którym państwo
chce pomóc w zaspokojeniu podstawowej potrzeby, jaką jest mieszkanie. Przyglądamy się temu wnikliwie,
uczestnicząc w różnych spotkaniach
i dyskusjach...
No właśnie jesienią Agrobex był
współorganizatorem konferencji poświęconej programowi Mieszkanie+,
liczyliście na jakąś współpracę?
- Im więcej o tym słyszeliśmy,
tym bardziej nasze nadzieje ewentualnej współpracy gasły. Liczyliśmy, że
być może Państwo będzie kupowało
mieszkania od deweloperów, ale jednak ten program tego nie przewiduje.
Rozwiązania są inne...
Co do mieszkań na wynajem, jest
ogromna potrzeba takiego budownictwa i wielu klientów byłoby tym zainteresowanych. Wielu deweloperów,
inwestorów... bo jak Pani powiedziała
na Zachodzie to jest znaczący udział
w rynku mieszkaniowym. A inwestorami bardzo często są fundusze emerytalne, które potrzebują stabilizacji,
nie muszą mieć wielkiej stopy zwrotu,
ale muszą mieć dodatni cash flow, bo
obsługują portfele.
W Polsce jest to niemożliwe z jednej podstawowej przyczyny – ustawy
o ochronie lokatorów. Nierówność,
którą Państwo wprowadziło w stosunkach między właścicielem a wynajmującym powoduje, że ten biznes jest
obarczony wielkim ryzykiem. Łagodzi
to nieco umowa o najmie tymczasowym, ale nie ułatwia... Dlatego ten

segment się w Polsce nie rozwija. Jeśli
myślimy rzeczywiście o społeczeństwie mobilnym, społeczeństwie, które
będzie w stanie zmieniać szybko miejsca zamieszkania, bo takie będą na
przykład wymogi pracy, to nie załatwi
tego mieszkanie własnościowe. Tym
bardziej, że większość tych mieszkań
kupowana jest na kredyt, więc ta własność jest iluzoryczna i człowiek jest
przywiązany i do mieszkania, i do kredytu. Mieszkania na wynajem byłyby
szansą, aby można było swoje życie
dość elastycznie organizować.
Jeszcze raz powtórzę, że główną
przeszkodą tego biznesu jest ustawa
o ochronie lokatorów. I nie chodzi
o to, aby ją znieść, lecz o to, aby racjonalnie rozłożyć prawa i obowiązki
stron. Dzisiaj lokator może nie płacić
latami, dzisiaj właściciel mieszkania
jest często zakładnikiem takiego nieuczciwego lokatora i to odstręcza duże
fundusze od inwestowania w ten segment rynku.
Nie załatwi tego program Mieszkanie+, bo jak powiedziałem inaczej
wygląda mieszkanie komunalne od
mieszkania dla prężnie rozwijających
się młodych ludzi, menadżerów, którzy potrzebują szybko wynajmować
mieszkania, ale również szybko je
zostawiać jeśli firma znajdzie im inne
stanowisko pracy w innym mieście. To
jest coś, co jest cały czas przed nami
i co wcześniej, czy później musi być
rozwiązane – najpierw na etapie legislacji, a potem rynek się na pewno do
tego odniesie i dostosuje. To jest kwestią czasu.
Ale w tych nowych przepisach
jest również przywrócenie Krajowego Funduszu Mieszkaniowego
dla towarzystw budownictwa społecznego. Państwo jesteście również
właścicielem TBS-u, którego budownictwo zamarło, bo skończyły
się preferencyjne kredyty. KFM ma
wrócić. Jak Pan na to patrzy?

jest sprawa przyszłości.
Pomówmy zatem na zakończenie o roku, który już mamy. Czego
Pan się spodziewa na rynku nieruchomości w 2017 – jakie nadzieje,
jakie obawy?
- Myślę, że może stać się tak, iż rekordu sprzedaży z roku 2016 nie powtórzy się z kilku względów. Kończy
się program Mieszkanie dla Młodych,
który był motorem dla klientów, nakręcał popyt. Podniesienie progu
zdolności kredytowej do udziału
własnego 20 procent, a to jest sporo. Myślę, że powoli wyczerpią nam
się klienci gotówkowi, a w 2016 roku
stanowili u nas 38 procent, czyli bardzo dużo. Tak wielu klientów gotówkowych nie mieliśmy jeszcze. I jeżeli
oni zaspokoili już swoje potrzeby, to
wzrostu nie będzie.
Jednakże ludzie uzyskujący wolne środki nadal będą, natomiast nie
zanosi się na podniesienie stóp procentowych, wobec tego lokaty będą
nadal nieopłacalne. W takiej sytuacji wielu ludzi przedsiębiorczych
chętnie lokuje pieniądze w nieruchomościach.
- To prawda. Lokaty są nadal
skandalicznie nieopłacalne, ale proszę zauważyć że to już się tak nie uda.
W 2016 r. nakładały się dwa czynniki
– bardzo słabe wyniki giełdy i bardzo
niskie oprocentowanie lokat. Myślę,
że przy napływie funduszy europejskich giełda i cała gospodarka przyspieszy. Wobec tego klient będzie się
zastanawiał czy związać swoje oczekiwanie zysku z czymś co jest stabilne, ale ten zysk nie jest wielki – czyli
myślę o mieszkaniach do wynajmowania, czy też będzie chciał zainwestować na giełdzie.
Nie twierdzę, że rok 2017 będzie
zły. On będzie dobry. Gorzej będzie
w 2018, bo MdM będzie już całkowicie zakończony. I przewiduję bardzo
poważne problemy niektórych graczy
na rynku nieruchomości. Szczególnie
będzie to odczuwalne w Poznaniu,
gdzie 50 procent sprzedaży wsparte
jest programem MdM. Obawiam się,
że rynek poznański bardzo mocno
to odczuje, mocniej niż inne miasta
w Polsce.

- Ale tu żadnych konkretów nie
ma. Nawet nie potrafię się do tego
merytorycznie odnieść, gdyż są to
zapowiedzi dość mgliste. Nie wiadomo czym to się skończy, jaki będzie
sposób finansowania, jakie wymogi
będą stawiane przed TBS-ami i przed
ich klientami. To wszystko jest przed
nami. Jesteśmy przygotowani, możeNo, ale o tym porozmawiajmy za
my również w tej formie realizować rok, bo wiele jeszcze może się w gobudownictwo mieszkaniowe, to też spodarce wydarzyć...
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YOUNICK – miejsce, w którym biznesy i ludzie rozkwitają
Prywatny park technologiczny, w którego centrum jest człowiek? Z infrastrukturą idealnie
dopasowaną do potrzeb każdego najemcy? I usługami wspierającymi rozwój
innowacyjnych biznesów? Takie miejsce znajdziemy zaledwie kilka kilometrów od Poznania.
Stworzony przez Mariana i Dagmarę Nicklów park technologiczny YouNick od ponad 10 lat
wyznacza standardy w swojej branży. I ciągle szuka nowych rozwiązań dla ponad 90
związanych z nim firm, zatrudniających łącznie blisko 800 osób.
Prywatny park technologiczny
w Polsce? W 2005 roku, kiedy w Złotnikach wylewano fundamenty pod
pierwszy biurowiec parku, działającego
wówczas pod nazwą Nickel Technology
Park Poznań, w otoczeniu rodziny Nicklów nie brakowało sceptyków. Marian
Nickel -głowa rodu - były wykładowca
poznańskiej Akademii Rolniczej i wy-

nalazca, nie bał się jednak ani wyzwań,
ani ciężkiej pracy. W okresie transformacji gospodarczej lat 90. XX wieku
bez wahania odszedł z uczelni i założył
swój pierwszy biznes – firmę budowlaną PTB Nickel. Spółka błyskawicznie zyskała uznanie na rynku, przede
wszystkim ze względu na skuteczne
zarządzanie oraz wysoką jak na tamte
czasy jakość usług. Pierwsze sukcesy
zachęciły wielkopolskiego przedsiębiorcę do planowania kolejnych przed-
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sięwzięć i próby włączenia do rodzinnego biznesu dzieci, które układały sobie
życie zawodowe i prywatne za granicą.
Jako pierwsza do Polski wróciła córka
Dagmara.
- Rodzice, mimo dumy z naszych
osiągnięć za granicą, zawsze szukali
sposobu, aby ściągnąć nas z powrotem
do kraju. Nie wyobrażałam sobie jed-

nak pracy w PTB Nickel. Tata odważył
się oddać w moje ręce olbrzymie pole
i w dużym stopniu niezależną firmę,
dlatego zgodziłam się dołączyć do niego w nowym biznesie, tym razem deweloperskim. 18 lat temu wspólnie założyliśmy spółkę Nickel Development
– opowiada Dagmara Nickel. - Końcówka lat 90. to był wyjątkowy okres
– chcieć znaczyło móc. Zbudowałam
w firmie młody zespół, który pracował
z pasją i ogromnym zaangażowaniem.

Nie liczyliśmy czasu spędzanego w biurze i mieliśmy z tego po prostu frajdę.
Deficyt 3 milionów mieszkań
sprzyjał młodej firmie. Po paru latach
do zespołu Nickel Development dołączył brat Dagmary Michał, dla którego po powrocie ze studiów w Australii
były to pierwsze szlify w biznesie. Na
bazie zdobytych wówczas doświadczeń
przeszedł ostatecznie do pierwszej z rodzinnych firm – PTB Nickel i w 2012 r.
został w niej prezesem zarządu.
Od 2002 roku, w tle działalności deweloperskiej i budowlanej, ojciec z córką
pracowali nad akwizycją 33-hektarowej
nieruchomości w Złotnikach pod Poznaniem. Na jej terenie chcieli jednak
wybudować tym razem domy nie dla
rodzin, ale dla firm i ich pracowników.
Prace nad przygotowaniem inwestycji
zakończyły się w 2004 roku, a już 2 lata
później w pierwszym prywatnym parku
technologicznym w Polsce pojawili się
najemcy. Oferta najmu biur, magazynów, laboratoriów i obiektów dedykowanych dobrze trafiła w potrzeby rozwijających się firm technologicznych. Park
w sensie infrastrukturalnym rósł, ale
jego właściciele myśleli już o przyszłości.

ło aż 19 nowych podmiotów. Jednak trum wszystkich jego działalności poczas na wielką zmianę przyszedł dopie- stawić nie technologię, lecz człowieka
ro w 2014 roku.
– najemcę, pracownika, inwestora,
pomysłodawcę i odbiorcę innowacji.
Człowiek w centrum
Wytężona praca cała zespołu nad nową
filozofią trwała kilkanaście miesięcy.
- Dużo w swoim życiu i pracy ro- W grudniu 2014 roku byli gotowi pobiłam kontestując mojego ojca. On kazać rynkowi YouNick – park technoprzez te lata dzielnie to znosił i robił logiczny z odmienioną ofertą wynajmu
dokładnie to samo – kontestował mnie infrastruktury, finansowania nowych
o wyniki finansowe, o czas spędzony i istniejących biznesów oraz wspieraw pracy, o porządek, o wynagrodzenia, nia rozwoju innowacyjnych produktów
o zbyt duży luz w zespole. Na zewnątrz i usługi.
zawsze trzymał sztamę. To była ciężka
Nowe podejście przełożyło się
lekcja, ale wartościowa. A ja suszyłam nie tylko na nową nazwę i ofertę bizmu głowę o styl komunikacji wewnątrz nesową, ale także na jeszcze bliższą
firmy, o relacje międzyludzkie, o bu- współpracę z działającymi na terenie
dowę wartości dla klienta. Łączyły nas YouNick firmami. Na początku 2015
jednak ambicje i podświadome prze- roku wspólnie z najemcami stworzokonanie, że jesteśmy sobie potrzebni – no w parku program „HumaNick. Enwspomina Dagmara Nickel.
joy your workplace!”. Jego celem jest
Dagmara zawsze uważała, że biz- dbanie o najważniejszy kapitał każdej
nes robią ludzie z ludźmi i dla ludzi. firmy – ludzi, którzy ją tworzą. Dzięki
Dlatego po latach doświadczeń z po- programowi pracownicy parkowych
szukiwaniem najlepszej drogi rozwoju spółek mogą m.in. uczyć się języków
rodzinnego parku postanowiła w cen- obcych, korzystać z biblioteki multime-

dialnej, brać udział w warsztatach, czy
imprezach integracyjnych. Integralną
częścią HumaNicka jest również działające na terenie parku pierwsze w Polsce przedszkole i żłobek kompetencyjny
UL, ułatwiające pracującym rodzicom
łączenie życia prywatnego z zawodowym. W ramach programu uruchomiono także aglomeracyjną linię autobusową, dzięki której pracownicy mogą
szybko i wygodnie dojechać z YouNick
do centrum Suchego Lasu oraz północnych dzielnic Poznania.
- Nasza firma jest związana z parkiem praktycznie od początków jego
istnienia. Cały czas obserwujemy jak
się rozwija. Nie jesteśmy tylko najemcami, czujemy się integralną częścią
YouNick i chętnie bierzemy udział we
wszystkich parkowych inicjatywach.
Jedną z ciekawszych jest z pewnością
program HumaNick, który zapewnia
nam wszystkim dodatkowe możliwości rozwoju zawodowego i osobistego.
Ostatnie 1,5 roku to szereg spotkań
z inspirującymi prelegentami, takimi

- Uznaliśmy, że park technologiczny z prawdziwego zdarzenia powinien
oferować coś więcej niż tylko metry
kwadratowe na wynajem. Choćby nawet najbardziej innowacyjne. Wiele
z firm funkcjonujących w parku działała i wykorzystywała technologie,
jednak w takim kształcie NTPP pozostawało cały czas biznesem infrastrukturalnym – wyjaśnia Dagmara.
Dlatego ponad 4 lata temu właściciele parku rozpoczęli inwestycje w innowacyjne biznesy. Pierwszym z nich
była spółka badawczo-rozwojowa PozLab, założona przez byłych pracowników działu rozwoju GlaxoSmithKline. W kolejnych latach w założonym
w parku inkubatorze, dzięki m.in.
środkom z funduszy unijnych, powsta-
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jak m.in. guru mediów społecznościowych Yuri Drabent, czy znany coach i trener Michał Pasterski. A także
warsztaty fotograficzne i szkolenia
poświęcone masażowi biurowemu.
Ciekawą propozycją w ramach HumaNicka są również sportowe imprezy integracyjne: spływy kajakowe i wycieczki rowerowe, podczas których można
się poznać i zaprzyjaźnić z pozostałymi
najemcami – twierdzi Anna Biniek,
odpowiedzialna za wsparcie sprzedaży oraz komunikację marketingową
w spółce Exact Software Poland.
Doskonałe przyjęcie przez najemców i ich pracowników programu HumaNick zachęciło zespół YouNick do
wyjścia z nowymi ideami poza granice
parku. Wiosną ubiegłego roku wspólnie z Uniwersytetem SWPS przygotowano pierwszą edycję ogólnopolskiej
kampanii społecznej „Praca? Lubię
to!”. Jej adresatami byli obecni i przyszli pracownicy oraz właściciele i kadra
zarządzająca polskich przedsiębiorstw
i instytucji. Od maja do listopada
w trakcie bezpłatnych konferencji,
warsztatów i szkoleń z uczestnikami
swoją wiedzą i dobrymi praktykami
dzielili się naukowcy, przedstawiciele
firm oraz osoby, które pracują i żyją
z pasją.
Zbyt rzadko zauważamy, że za
każdym innowacyjnym rozwiązaniem, produktem czy usługą stoją po
prostu ludzie. A wynalazki na mia-
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rę XXI wieku wymagają odważnych
i kreatywnych kadr. Osób, które pracują z pasją i są zadowolone ze swojego miejsca pracy - międzynarodowej
korporacji, firmy rodzinnej, małego
startupu czy jednoosobowej działalności gospodarczej. W naszej kampanii chcemy pokazać nowe, pozytywne wzorce dotyczące przyjaznych
i kreatywnych przestrzeni pracy oraz
relacji międzyludzkich opartych na
wzajemnym zrozumieniu, szacunku
i zwykłej ludzkiej życzliwości. Oprócz
Uniwersytetu SWPS do współpracy
przy naszej akcji zaprosiliśmy takie
firmy jak m.in. Google, Volkswagen
Poznań czy Cognifide Polska, a także
związanych z Poznaniem mikro i małych przedsiębiorców – wyjaśnia Patrycja Matuszak z działu marketingu
i komunikacji YouNick.
Przyjazna przestrzeń do pracy
i rozwoju
Po ponad dekadzie od powstania
YouNick pod jego skrzydłami działa
70 firm-najemców oraz ponad 20 spółek portfelowych, które zatrudniają
łącznie prawie 800 osób. W ubiegłym
roku do ich dyspozycji oddano kolejny
biurowiec. Budynek zaprojektowany
przez znane poznańskie biuro Ultra
Architects odzwierciedla nowe podejście właścicieli parku do tworzenia
infrastruktury biurowej. W obiekcie

poza przyjaznymi, sprzyjającymi kreatywnej pracy przestrzeniami biurowymi, znajdziemy także restaurację,
serwującą świeże i zdrowe posiłki,
nowoczesne centrum konferencyjne
na ponad 120 osób oraz strefy chill
-out. Wokół budynku powstała strefa
odpoczynku, z zielenią i wygodnymi
ławkami. Dużym atutem podpoznańskiego parku technologicznego są
z pewnością przestrzenie wspólne –
zrewitalizowane w istniejących trzech
biurowcach i starannie zaprojektowane w nowym.
- Wejście na rynek pracy osób
z generacji X, a w ostatnich latach
także Z bardzo silnie wpłynęło na postrzeganie i projektowanie przestrzeni
biurowej. Naszym miejscem pracy nie
jest już biurko z szafką i obrotowym
krzesłem ustawione w pokoju, czy na
open space. Coraz większą rolę ogrywają przestrzenie dodatkowe, tzw.
przestrzenie wspólne, które według
dostępnych w Polsce i za granicą badań pobudzają kreatywność i wydajność pracowników. Dlatego firmy
coraz częściej elastycznie podchodzą
do aranżacji swoich biur. Obok tradycyjnych przestrzeni z biurkami tworzą
osobne, odpowiednio wyposażone
strefy relaksu, strefy kreatywne, czy
spotkań. Coraz częściej sercem nowoczesnego biura staje się firmowa kuchnia, sprzyjająca nie tylko integracji, ale
także generowaniu nowych pomysłów

i rozwiązań. W branży IT dowiedziono nawet, że programiści spożywający
wspólnie posiłki programują średnio
o 10 procent kodów więcej niż osoby
jedzące w samotności. Przestrzenie
wspólne to także znaczna oszczędność
w budżecie firmy. Nasi najemcy nie
muszą dodatkowo płacić za ich użytkowanie – wyjaśnia Błażej Obremski,
odpowiedzialny w YouNick za sprzedaż i zarządzanie infrastrukturą.
YouNick nie tylko dba o tworzenie infrastruktury zgodnej z najnowszymi trendami rynkowymi. Ważną
częścią oferty parku są także usługi
dodatkowe – księgowe, prawne, finansowania rozwoju biznesu, czy coraz
popularniejsze w Polsce grupy zakupowe, pozwalające zmniejszyć koszty
np. materiałów biurowych, czy energii
nawet o kilkanaście procent. Najemcami YouNick są zarówno duże firmy
związane z Poznaniem, jak i małe bądź
średnie przedsiębiorstwa z Wielkopolski, szukające prestiżowej siedziby
i bliskości dużego ośrodka miejskiego. W czerwcu ubiegłego roku dzięki
akredytacji uzyskanej od ministra
rozwoju YouNick dołączył do prestiżowego grona ośrodków wspierających rozwój polskiej innowacyjności.
Jako Akredytowany Ośrodek Innowacji może świadczyć firmom z sektora
MSP usługi doradcze w zakresie innowacji oraz usługi wsparcia innowacji.
- Pomagamy w rozwoju biznesu
podmiotom z różnych branż i na bardzo różnym etapie rozwoju. Wśród
naszych najemców są firmy, które
potrzebowały większej lub bardziej
prestiżowej siedziby, jak i przedsiębiorstwa mocno stawiające na networking i synergię potencjałów. Zapewniamy im nie tylko dostęp do naszej
nowoczesnej i ciągle udoskonalanej
infrastruktury, ale także możliwość
skorzystania z wiedzy i doświadczenia zespołu od inwestycji kapitałowych i funduszy unijnych oraz
współpracujących z parkiem polskich
i zagranicznych ekspertów. Jesienią
2015 roku przygotowaliśmy także
specjalną ofertę dla firm z całego kraju, które pracują nad innowacyjnymi
produktami i usługami. Przy wsparciu naszych ekspertów branżowych
oraz wykorzystując istniejące w parku
zaplecze technologiczne mogą zrealizować swój projekt praktycznie od
pomysłu po wprowadzenie gotowych
wyrobów, czy usług na rynek – dodaje
Błażej Obremski.

Nowe oblicze parku technologicznego rodziny Nicklów doceniają
przede wszystkim jego wieloletni najemcy. W ich gronie można znaleźć
firmy, które swoją przygodę z YouNick
zaczynały od małego biura i często
jedynie kilku pracowników. W rozmowach o atutach funkcjonowania
w podpoznańskich Złotnikach zwracają uwagę na wyjątkową elastyczność
i trafność zespołu YouNick w doborze
infrastruktury i usług wspierających
rozwój ich biznesów. A niektóre z nich
lokalizację swojego biura wewnątrz
parku zmieniały nawet kilka razy.
W 2009 roku szukaliśmy siedziby dla wówczas jeszcze niedużego
zespołu. Na początku wynajęliśmy
w YouNick niewielkie, dwupokojowe
biuro. Wzrost naszej firmy był jednak tak dynamiczny, że już wkrótce
potrzebowaliśmy dodatkowych metrów kwadratowych. Przenieśliśmy
się więc do większego biura, które
z czasem również stało się dla nas za
ciasne. Park po raz kolejny stanął na
wysokości zadania i zaoferował nam
kolejną przestrzeń. W ubiegłym roku
przeprowadziliśmy się po raz czwarty – tym razem do nowo wybudowanego biurowca, wzorowanego na
amerykańskiej Dolinie Krzemowej,
w którym uruchomiliśmy pierwsze
w Polsce Centrum Innowacji i Szkoleń
IT. W YouNick znaleźliśmy wszystko,
czego potrzebujemy w naszej codziennej pracy – mówi Edward Nowicki,
członek zarządu Trecom.
Przez ostatnie 10 lat właściciele
pierwszego w Polsce prywatnego parku technologicznego przebyli długą
drogę – z wieloma zakrętami i mieliznami. Jednak nawet najwięksi sceptycy z przeszłości muszą przyznać, że
z sukcesem zaistnieli w trudnej i niedocenianej w Polsce branży instytucji
otoczenia biznesu. Jakie są plany prezes YouNick i jej zespołu na kolejną
dekadę?
- Marzymy, aby YouNick stał się
jednym z najważniejszych w Europie
miejsc wspierających rozwój innowacyjnych biznesów i jednostek. A doświadczenia mojej rodziny pokazują,
że marzenia często się spełniają, jeżeli
są napędzane odwagą, wytrwałością
i ciężką pracą – odpowiada Dagmara
Nickel.
YouNick Mint
Świeżym

przykładem

przekuwanych w czyn jest fundusz
YouNick Mint torujący drogę najwyższego lotu innowacyjności. Park
otrzymał na te cele dofinansowanie ze
strony Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju (NCBR) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2014- 2020, działania: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, poddziałanie: „Wsparcie
projektów
badawczo-rozwojowych
w fazie preseed przez fundusze typu
proof of concept – BRIdge Alfa”.
W ramach wygranego projektu
YouNick otrzymał 24 mln zł, kolejne
6 mln zł pochodzi od inwestorów prywatnych, a więc łączna pula na rozwój
to 30 mln zł.
Celem projektu BRIdgeAlfa, realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), jest
wspieranie komercjalizacji wyników
badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form ich transferu
do gospodarki, a także pobudzanie
inwestowania przez przedsiębiorców
w działalność badawczo-rozwojową.
Budżet BRIdge Alfa wynosi 436 mln
złotych – w ramach w tej kwoty 19 wybranych funduszy otrzymało dofinansowanie w wysokości od 15 do 30 mln
złotych na komercjalizację najbardziej
innowacyjnych pomysłów we wczesnej
fazie rozwoju. Zwycięskie fundusze
inwestycyjne – wśród nich znalazł się
fundusz YouNick Mint – przez 5 lat
dokonywać będą analiz pozyskanych
projektów badawczo-rozwojowych, by
następnie na bazie najlepszych z nich
tworzyć spółki celowe, dokapitalizowane kwotą nawet 3 mln zł, z czego
80 proc. pochodzić będzie z bezzwrotnych środków pomocowych Unii Europejskiej. Dla inwestorów oznacza to,
że na ich zysk pracować będzie pięciokrotność zainwestowanych środków
prywatnych. Wypracowany zysk nie
będzie zwrotnie dystrybuowany do
darczyńców środków unijnych.
Fundusz YouNick Mint, przy finansowym wsparciu NCBiR pomaga
skomercjalizować najbardziej innowacyjne pomysły we wczesnej fazie rozwoju z branż IOT, ICT, Bio/Life Science
oraz w zaawansowane usługi. Wehikuł
inwestycyjny Bridge Alfa by YouNick
Mint zapewnia kompleksowe wsparcie
pomysłów, opiekę prawną i biznesową
tak, by wynalazcy mogli bezpiecznie
realizować prace badawcze, pozostając jednocześnie współwłaścicielami
marzeń patentów i zakładanych firm.
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Rynek nieruchomości pod Poznaniem – I kwartał 2017
Lutowe targi nieruchomości pokazały, że oferta mieszkań i domów pod Poznaniem wcale
nie maleje. Można pokusić się o stwierdzenie, że podaż takich ofert rośnie. Szczególnym
zainteresowaniem cieszą się szeregowce i bliźniaki, które są alternatywą dla 3-pokojowego
mieszkania w Poznaniu. Zarówno deweloperzy jak i klienci chcą wykorzystać kończący się
w 2018 roku program MdM.
Marcin Witkowski
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Osoby poszukujące większego metrażu poszukiwały przestrzeni poza
miastem, lecz z uwagi na ograniczoną
zdolnością kredytową także i tu do
najbardziej poszukiwanych lokali należały te spełniające kryteria programu
MdM oraz oferujące największą liczbę
pokoi przy jak najmniejszym metrażu.
W przypadku mieszkań były to lokale
2-pokojowe do 55 m kw. oraz 3-pokojowe do 65 m kw.
Mieszkania takie na ogół powstawały w dwupiętrowych budynkach
wielorodzinnych. W przypadku budynków jednorodzinnych
największą popularnością
cieszyły się szeregowce od
75 do 90 m kw. oraz domy
jednorodzinne dwulokalowe, potocznie zwane bliźniakami, o powierzchni
między 90 a 115 m kw. Największą grupą kupujących
pod miastem są małżeństwa
i pary w wielu 30-40 lat
z jednym lub dwójką dzieci.
W porównaniu do
ostatniego badania zanotowaliśmy wzmożoną aktywność deweloperów poza
granicami miasta. W ciągu
ostatniego półrocza do sprzedaży trafiło więcej nowych projektów na terenie powiatu niż w samym Poznaniu.
Oprócz starych graczy, na rynku pojawiło się wiele mniejszych firm, które
chcą również skorzystać z prosperity.
Z uwagi na ograniczoną podaż gruntów pod budynki wielomieszkaniowe,
firmy te skupiają się na budownictwie
jednorodzinnym. Jest to dowód na
trwającą migrację mieszkańców i inwestorów z Poznania do ościennych gmin.
Ten ruch sprawił, ze z końcem 2016
roku statystycznie Poznań stracił miano miasta powyżej 500.000 mieszkańców (chociaż faktycznie mieszkających

wg danych na drugą połowę 2016 roku
było 541,6 tys.).
Poza granicami Poznania średnie
ceny metra kwadratowego mieszkania
są niższe o około 1/4 niż w Poznaniu
i mieszczą się obecnie w przedziale
4.000-5.000 zł brutto/m kw. To oznacza, że na wykończone 3-pokojowe
mieszkanie o powierzchni około 65
m kw. należy przeznaczyć od 300.000
do 350.000 zł. Cena zależy również od
tego jak mieszkanie jest wykończone,
czy ma garaż lub urządzony ogródek.
Jeśli chodzi o podział na poszcze-

gólne miejscowości to nadal najdroższymi lokalizacjami są miejscowości
położone najbliżej Poznania np. Luboń,
Skórzewo, czy Swarzędz oraz miejscowości bardzo dobrze skomunikowane
z miastem np. Dąbrówka. Najtańsze
są z kolei lokalizacje mało znane np.
w gminie Kleszczewo.
Możemy wyróżnić 3 strefy podmiejskie:
1. bliską ze średnimi cenami
1 m kw. na poziomie 4.693 zł brutto,
2. pośrednią ze średnimi cenami
1 m kw. na poziomie 4.295 zł brutto,
3. daleką ze średnimi cenami
1 m kw. na poziomie 3.634 zł brutto.

Ceny domów kształtują się od
260.000 zł za najtańsze oferty w stanie do wykończenia, przez 400.000 zł
za domy w stanie do zamieszkania, po
propozycje znacznie przekraczające
1 mln zł w przypadku najbardziej luksusowych ofert położonych w modnych
lokalizacjach.
W przypadku rynku działek budowlanych minęły czasy, gdzie można było znaleźć bez problemu ładną
i uzbrojoną działkę grubo poniżej
100 zł/m kw. W tej chwili większość
ofert w popularniejszych lokalizacjach
znacznie przekracza 100-150
zł/m kw., osiągając czasami nawet 250-300 zł/m kw. w topowych miejscach. Wielu klientów, których nie stać na działkę
w droższych miejscowościach
położonych bliżej Poznania kierują swoją uwagę ku bardziej
peryferyjnym lokalizacjom, na
obrzeżach powiatu.
W tym roku w południowo
-zachodnich gminach (Dopiewo,
Komorniki i Stęszew) nastąpi
mała rewolucja polegająca na
skokowym wzroście cen i popytu w miejscowościach położonych blisko dwóch nowych
węzłów na trasie S5, która ma zostać
oddana z końcem roku. Z dnia na dzień
wsie, do których z Poznania jechało się
30 minut lub dłużej, staną się bardzo
dostępne. Już dziś widać wzmożone
zainteresowanie wśród deweloperów
tymi lokalizacjami.
Nową tendencją jest także wzrost
znaczenia rynku najmu poza Poznaniem. Dla przykładu obecnie ilość
zapytań o dom lub mieszkanie do wynajęcia po zachodniej stronie Poznania
znacznie przekracza dostępność ofert.
To spowodowało, że stawki najmu np.
w Dąbrówce zrównały się prawie z tymi
w Poznaniu.

Płyta meblowa
– materiał zyskujący na znaczeniu również w budownictwie
Płyta meblowa to podstawowy materiał przeznaczony do produkcji mebli, ale też
wykorzystywany w aranżacjach wnętrz i to nie tylko mieszkalnych, ale również obiektów użyteczności publicznej – biur, hoteli, restauracji, obiektów handlowych, wnętrzach
budynków wielorodzinnych.
Ze względu na uniwersalność oraz prostotę użycia materiał ten zyskuje coraz większe grono zwolenników. Płyta meblowa idealnie sprawdza się w meblach kuchennych, pokojowych, zabudowach wnęk,
garderobach, jako materiał bazowy do produkcji blatów, parapetów, paneli ściennych, podłóg, ścianek
działowych. Ta o podwyższonych parametrach, czyli wilgocio- i gnioodporna sprawdza się jako materiał
izolacyjny i konstrukcyjny, a płyta kompaktowa nawet jako elewacja budynków.
Gdzie kupić płytę meblową i zlecić usługę jej obróbki? Zapraszamy do firmy Metalmex!
METALMEX to firma handlowo-usługowa, oferująca akcesoria do produkcji mebli i aranżacji wnętrz
oraz świadcząca usługi w zakresie cięcia i okleinowania płyt. To 30-letnie doświadczenie, polski kapitał,
profesjonalna kadra i opracowana strategia rozwoju. Posiadane magazyny i park maszynowy pozwalają
na realizację nawet najtrudniejszych zleceń, a tych – ze względu na mnogość zastosowań płyty meblowej
– jest bardzo wiele.

Zapraszamy do współpracy!
Metalmex, Wysogotowo k/Poznania, ul. Wierzbowa
162, tel. 61 868 22 78 www.metalmex.com.pl
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Chcieliśmy odnaleźć swoją niszę...
O tym jak się mieszka na osiedlu Księżnej Dąbrówki, o znalezieniu swej niszy rynkowej oraz
o planach wejścia w segment condo-hoteli rozmawiamy z Markiem Waliszką, dyrektorem
inwestycyjnym Nickel Development.

Co decyduje o popularności tej lokalizacji?
- Składa się na nią kilka czynników. Dobra komunikacja, bliskość zieleni – świeże powietrze dzięki umiejscowieniu po zachodniej stronie miasta, no
i pełna infrastruktura – wszystko, czego
potrzeba do życia na co dzień. Mieliśmy
sporo możliwości budowania inwestycji
pod Poznaniem, ale to Dąbrówka jako
jedyna spełniała wszystkie nasze kryteria. Dojazd trasą S11 – do miasta w 20-30
minut, kolej podmiejska – kwadrans do
Dworca Głównego, nowoczesne szkoły,
infrastruktura handlowa oraz sąsiedztwo lasu – takich atutów nadal nie ma
większość domów i mieszkań na przedmieściach. W Dąbrówce to standard. Do
tego jeszcze dochodzi atrakcyjna cena.
W kolejnych etapach osiedla Księżnej
Dąbrówki wahała się ona w przedziale
od 4500 do 5000 zł/mkw., co przyciągnęło te osoby, dla których mieszkanie,
czy dom w Poznaniu były na daną chwilę
zbyt drogą opcją. Jednak nie należy traktować Dąbrówki wyłącznie jako tańszej
alternatywy. Wiele osób podkreśla, że
jest to ich pierwszy wybór.

Barbara Kwiecińska-Kielczyk
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Nickel Development jest jednym
z nielicznych na poznańskim rynku
deweloperów, który ma wyraźną specjalizację – koncentrację na dwóch odrębnych obszarach. Jeden to wieloletnia
budowa osiedla Księżnej Dąbrówki, od
którego wszystko się zaczęło, drugi
– mieszkania w Poznaniu w szczególnych lokalizacjach. Rozumiem, że ten
model sprawdza się u Państwa?

Z tego co wiem w Dąbrówce jedni
mieszkańcy przyciągają kolejnych lub
też sami kupują kolejne lokale. Takie
,,polecanie” klienta do dobra metoda
marketingowa?
- Rewelacyjna! Wielu klientów, którzy kupowali od nas mieszkania w Dąbrówce na początkowym etapie budowy
osiedla ściągało tam sukcesywnie rodziców i teściów, potem rodzeństwo, przyjaciół i znajomych. Tworzą się tam specyficzne wspólnoty, które trudno znaleźć
na miejskich blokowiskach. Można
wręcz powiedzieć, że mieszkańcy Dąbrówki to jedna wielka rodzina.

- Zdecydowanie tak! To nasz
świadomy wybór. Staramy się utrzymywać zróżnicowaną ofertę, dzięki której klienci o różnej zasobności portfela
znajdują u nas lokal na miarę swoich
potrzeb i możliwości. Osiedle Księżnej
Dąbrówki, które tworzymy od 1998 roku
jest świetnym uzupełnieniem naszych
Czy ta rodzina może spotykać się
inwestycji w Poznaniu, a oferta kolejnych
gdzieś
poza mieszkaniami?
jego etapów zdobywa coraz większą poJest
sporo takich miejsc. Począwszy
pularność.
od zbudowanej przez nas galerii han-

dlowej, gdzie funkcjonuje lubiana przez
mieszkańców Dąbrówki restauracja,
poprzez place zabaw, na których widują
się rodzice małych dzieci, a skończywszy
na boiskach i siłowni zewnętrznej, które
są raczej domeną nieco starszych dzieci
i młodzieży.
Jakie są jeszcze możliwości rozwojowe w Dąbrówce? Przez ile lat będzie
tam trwała rozbudowa?
- Nasze możliwości są bardzo duże.
W Dąbrówce mamy jeszcze około 12
hektarów gruntu, które docelowo chcemy zabudować. Gmina w zeszłym roku
uchwaliła plan miejscowy dla tego obszaru. Planujemy więc systematyczną,
zrównoważoną rozbudowę. Taką, jak
dotychczas. Jednak ostatecznie wszystko
zależy od popytu. Będziemy sukcesywnie uruchamiać sprzedaż kolejnych etapów, o ile uznamy, że znajdzie się na nie
odbiorca.
Dąbrówka to miejscowość z roku na
rok zyskująca na atrakcyjności, a więc na
razie jestem spokojny. Dziś jednak trudno przyjąć konkretny horyzont czasowy
– na pewno obejmuje on co najmniej kilkanaście lat.
Czy planujecie Państwo budowę
jeszcze jakichś obiektów towarzyszących poza mieszkaniowymi?
- W ramach nowych etapów osiedla
na pewno będą powstawały również lokale usługowe. Będziemy także uczestniczyć finansowo w budowie szkół, przedszkoli i innych obiektów użyteczności
publicznej, w jeszcze większym stopniu,
niż miało to miejsce w ciągu ostatnich
20 lat. Pracujemy wspólnie z gminą nad
planami dotyczącymi rozbudowy takiej
infrastruktury.
Poza tym, przy każdym kolejnym
etapie tworzone są przynależne do niego
drogi, chodniki, oświetlenie, place zabaw, parkingi. Dla naszych klientów to
oczywiste, choć na Targach Mieszkaniowych widać było, że podmiejscy deweloperzy często tę infrastrukturę zaniedbują, pozostawiając potem nieświadomych
mieszkańców z kłopotem. Te dodatkowe
części inwestycji są oczywiście kosztowne, więc firmy nastawione wyłącznie na
zysk unikają wykonywania ich jak ognia.
Warto również dodać, że wieloetapowe osiedle ma istotną przewagę nad
jednorazowym przedsięwzięciem deweloperskim. Klient może przyjechać
i samemu przekonać się, jak wyglądają
zrealizowane już etapy. Upewni się, że
dotrzymujemy obietnic.

Przejdźmy teraz do drugiego ,,filaru” działalności Państwa firmy. Od
kilku lat Nickel koncentruje się na unikatowych projektach, takich jak Warzelnia, czy obecnie Wille Wodziczki.
Czy na poznańskim rynku jest zapotrzebowanie na takie szczególne lokalizacje i rozwiązania, które są – nie ma co
ukrywać – nie najtańsze?
- Nasz drugi profil działalności wziął
się z motywacji, by nie konkurować
z firmami z głównego nurtu rynkowego. Chcieliśmy odnaleźć swoją niszę,
w której będziemy się świetnie czuć i realizować ciekawe projekty – zarówno
ze względu na lokalizacje, ale również
ciekawą, nietuzinkową architekturę.
Wykonaliśmy znany w Poznaniu apartamentowiec nad Wartą – Pelikan, potem nagrodzony Nagrodą Jana Baptysty
Quadro Zaułek Piątkowski, wybudowaliśmy uwielbianą przez klientów Warzelnię.
Mieszkania w takich inwestycjach
zdecydowanie różnią się od typowych
projektów deweloperskich również pod
kątem procesu komercjalizacji. Trzeba
w konkretny sposób obsługiwać klientów, różne jest tempo sprzedaży, ale
z drugiej strony – tworzymy wartość
dodaną, która pozwala nam też na inne
marże niż w przypadku inwestycji mainstreamowych.
Segment premium ma swoją chłonność i jego potrzeby też ktoś musi zaspokajać. Dostrzegamy je i staramy się
na nie odpowiadać. Wprawdzie Poznań
to nie to samo co Trójmiasto, czy Warszawa, ale tutaj też jest wyraźny odsetek
klientów, którzy poszukują produktów
deweloperskich o jakości zdecydowanie przewyższającą średnią rynkową.
My mamy doświadczenie i możliwości,
żeby taką jakość dostarczyć. Teraz wyszliśmy z dwiema nowymi, wzajemnie
się uzupełniającymi propozycjami. Wille Wodziczki na Sołaczu to połączenie
najlepszej lokalizacji z klasyczną architekturą. Zaś Dom Apartamentowy Botaniczna Plus przy poznańskim Ogrodzie
Botanicznym oferuje wszystkie najbardziej poszukiwane przez klientów cechy:
ogromne okna, wielkie tarasy, kameralny charakter.
Mogę powiedzieć, że dokładnie
wiemy jak projektować i budować inwestycje z wyższej półki. Pewnie dlatego
nie mamy problemów ze sprzedażą, co
wcale nie jest takie oczywiste, bowiem
są w Poznaniu przykłady spektakularnych porażek na tym wymagającym
rynku. W Warzelni pozostało nam te-

raz tylko 5 apartamentów, a lada dzień
rozpoczniemy drugi etap tej inwestycji.
W Willach Wodziczki jeszcze przed rozpoczęciem prac budowlanych sprzedaliśmy 9 z 35 apartamentów. To o czymś
świadczy!
A kiedy zakończy się budowa Willi
Wodziczki?
- Nasze plany zakładają koniec budowy na czerwiec przyszłego roku.
Wspomniał Pan też o drugim etapie Warzelni, jakim jest budowa na
bazie pozostałości po zabytkowym
browarze Mycielskich? Jak będzie on
ostatecznie wyglądał i kiedy rozpocznie się realizacja?
- W ostatnich dniach rozpoczęły się
prace rozbiórkowe tych części, które nie
są objęte ochroną konserwatora zabytków. Projekty są już gotowe, pozwolenie
na budowę także. W drugim etapie Warzelni znajdą się więc przede wszystkim
apartamenty, a na parterze i w części
podziemnej również lokale usługowe
i restauracja umiejscowiona w zabytkowej hali.
Przychylamy się tym samym do
powtarzających się głosów ze strony
klientów, którzy najchętniej zamieszkaliby w zabytkowym budynku. Ich wizja
obejmuje zazwyczaj zlokalizowanie na
osiedlu takich usług, które będą na co
dzień bardziej potrzebne, niż rzemieślniczy browar, wokół którego urosła już
miejska legenda.
Wiem, że nie tylko my w firmie
wyczekujemy tej inwestycji i dlatego
z niemałym zadowoleniem mogę zapowiedzieć rozpoczęcie prac, które będzie
miało miejsce w drugiej połowie tego
roku.
Nickel Development oferuje także
indywidualne wykończenie mieszkań
pod klucz z udziałem zatrudnionego
przez firmę architekta wnętrz dopasowującego rozwiązania do oczekiwań
klienta. Jak wielu nabywców korzysta
z tej możliwości?
- Na dziś skala zleceń wykończenia
pod klucz to 30 procent sprzedanych
mieszkań. Oczywiście większość z tego
stanowią wykończenia mieszkań w naszych topowych lokalizacjach, takich jak
Warzelnia, czy Dom Apartamentowy
Botaniczna Plus. Klienci dysponujący
większym kapitałem zazwyczaj nie mają
czasu na dopilnowanie prac wykończeniowych i chętnie powierzają nam to
zadanie.

21

W zależności od inwestycji, oferujemy wykończenie pod klucz w dwóch lub
trzech pakietach związanych ze standardem jakości. Co ciekawe, coraz częściej
na wykończenie pod klucz decydują się
również nasi klienci z osiedla Księżnej
Dąbrówki. Wielu z nich przyciąga możliwość kredytowania kosztu tych prac.
Nie bez znaczenia jest też gwarancja,
która obejmuje w tym przypadku nie
tylko „gołe” mieszkanie, ale również
wszystkie elementy wykończenia.
Według naszych szacunków zlecenie wykończenia jest cenowo korzystniejsze niż wykończenie metodą
gospodarczą – bo przecież my korzystamy z rabatów handlowych przy hurtowych zakupach od dostawców. Do
tego dochodzi też tempo wykonania
prac. Z nami klienci wprowadzają się już
po 8 tygodniach, więc mogą wcześniej
zwolnić dotychczas zajmowany lokal, co
jest szczególnie korzystne dla klientów,
którzy wynajmowali mieszkanie.
Miniony rok pod względem sprzedaży mieszkań był najlepszy od 2008 r.
Czy Nickel Development również odnotował taki sukces?

- Nasza oferta jest dość specyficzna.
Rekordy mierzymy więc raczej zyskami
niż liczbą sprzedanych mieszkań. Ale jeśli chodzi o ujęcie ilościowe, to mogę powiedzieć, że planowaliśmy sprzedaż na
poziomie między 160 a 200 lokali i spokojnie zrealizowaliśmy ten cel. Jesteśmy
zadowoleni z naszych wyników.
Jak Pan ocenia, czy obecny rok powtórzy ten sukces poprzedniego? Czego możemy się spodziewać na rynku
nieruchomości w nadchodzących miesiącach?
- Myślę, że z powtórzeniem ubiegłorocznego sukcesu w ujęciu całego rynku może być różnie. A to ze względu na
ciągle niesprecyzowane plany dotyczące
rządowych planów pomocowych, w tym
szczególnie Mieszkanie Plus. Jeśli chodzi
o Poznań, ważną konkurencją dla deweloperów będzie również Poznańskie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego, które zaoferuje klientom dużą pulę
mieszkań na wynajem z opcją dojścia
do własności. Jednak w tym przypadku
również nie wiadomo, w jakiej formie
projekt ostatecznie dojdzie do skutku,

ani kiedy wystartuje.
Natomiast dla nas przełom roku to
początek intensywnej pracy poza rodzimym Poznaniem. Mamy już na koncie
takie przedsięwzięcia – budowaliśmy
w Mielnie i Warszawie. Obie inwestycje
były dużym sukcesem. Teraz planujemy
projekty na Wybrzeżu oraz w górach.
W obliczu niepewności politycznej oraz
biorąc pod uwagę zauważalną nadpłynność wielu klientów, szykujemy dla nich
atrakcyjną alternatywę wobec nisko
oprocentowanych lokat i skomplikowanych produktów finansowych. Wkrótce
uruchomimy sprzedaż apartamentów
w systemie condo-hoteli. Sądzę, że to
dobry ruch. Może okazać się, że inwestowanie w najem długoterminowy będzie mniej opłacalne. Tymczasem rynek
condo świetnie się rozwija i przyciąga
coraz więcej osób. Mamy w planach
wpisać się ten trend.
Kończymy właśnie prace projektowe w Szklarskiej Porębie. Znajdzie się
tam 300 lokali, które będziemy sprzedawać właśnie w systemie condo. Start
realizacji planujemy na czerwiec-lipiec
tego roku.

P R AW O

Róbta co chceta? Chyba jednak nie!
Tak zagmatwanej sytuacji prawnej nie było nigdy. Sparaliżowane zostały prace Trybunału
Konstytuycjnego. Trybunał co prawda zaczął orzekać, ale wśród praktyków zdania są
podzielone czy jego wyroki są ważne. Cała nadzieja, że sądy powszechne przyśpieszą
i pomogą rozwikływać bolące i palące problemy. Zmian w prawie mogącym rzutować na
szeroko pojętą problematykę dewelopersko–mieszkaniową jest tyle, że nie sposób omówić
wszystkich.
Kazimierz Brzezicki
Tym bardziej, że nawet ustawy nie
dotykające wprost zagadnień deweloperskich mogą być bardzo istotne. Oto
na mocy nowelizacji ustawy o ochronie przyrody deweloperom nagle przybyło tysiące hektarów taniej ziemi,
wymarzonej pod budownictwo. Jakie
będę tego implikacje? Nie wiadomo.
Musimy czekać.
Legalna wycinka drzew
Cztery hektary lasu będącego pod
ochroną zostało wycięte w Łebie. Wycinki dokonano na działkach prywatnych, sprawą zajęły się organy ścigania. W każdym większym mieście pod
topór poszło tysiące drzew. Dotyczy
to także Poznania. Błąd w ustawie ma
zostać naprawiony – zapowiedział Jarosław Kaczyński, prezes PiS. Skutek
jest jednak taki, że przybyło z dnia na
dzień tysiące hektarów atrakcyjnej ziemi pod budownictwo.
Ziemia rolna
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Wiele kontrowersji w ubiegłym
roku wzbudziły dotkliwe ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi z dniem 30 kwietnia 2016 roku.
Szczególną uwagę należy zwrócić
na zmiany wprowadzone w ustawie
o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia
11 kwietnia 2003 roku. Nowelizacja ta
miała na celu zabezpieczyć ziemię rolną przed masowym wykupem przez
cudzoziemców, ale przyniosła negatywne skutki dla polskich obywateli,
przede wszystkim dla inwestorów.
Zasadniczą nowością jest zapis, że
nieruchomość rolną powyżej 0,3 ha
może nabyć jedynie rolnik indywidualny. Oczywiście ustawa przewiduje
wyłączenia spod stosowania powyższej zasady dla różnego kręgu podmiotów, np. dla osób najbliższych

zbywcy. W sytuacji natomiast, gdy
potencjalnym nabywcą nieruchomości rolnej nie jest rolnik indywidualny,
ani żaden z podmiotów wyłączonych
spod stosowania ustawy, ustawodawca przewidział możliwość wystąpienia
do Agencji Nieruchomości Rolnych
o wyrażenie zgody na przedmiotową
transakcję, jednakże z zastrzeżeniem,
że nabywca daje rękojmię należytego
prowadzenia działalności rolniczej na
nabytej nieruchomości.
Ułatwienia w zaciągnięciu kredytu zabezpieczonego hipoteką na
nieruchomości rolnej już obowiązują. To główny cel nowelizacji ustawy
o kształtowaniu ustroju rolnego oraz
o księgach wieczystych i hipotece. Nowelizacja usuwa z ustawy o księgach
wieczystych i hipotece przepis, w myśl
którego suma hipoteki na nieruchomości rolnej nie mogła przewyższać
wartości rynkowej tej nieruchomości. Przepis ten sprawiał, że banki
powstrzymywały się od udzielania
kredytów, których zabezpieczeniem
miały być hipoteki ustanowione na
nieruchomościach rolnych. Nowelizacja umożliwia kształtowanie sumy hipoteki na nieruchomości rolnej przez
strony umowy, bez ingerencji państwa.
Ponadto nowelizacja wyłącza spod
stosowania ustawy o kształtowaniu
ustroju rolnego nieruchomości rolne będące drogami wewnętrznymi.
Ograniczenia w nabywaniu zakupu
nieruchomości rolnych nie będą też
dotyczyć zakupów dokonywanych
przez parki narodowe na cele związane z ochroną przyrody.
Zastrzeżenia RPO
Rzecznik Praw Obywatelskich
złożył do Trybunału Konstytucyjnego
pismo procesowe, w którym przedstawił kolejne zastrzeżenia dotyczące
przepisów ustawy o kształtowaniu
ustroju rolnego. Pierwszy wniosek

dotyczył problemu zachowania przez
ustawodawcę standardów tworzenia
prawa w demokratycznym państwie
prawnym. W piśmie z 12 sierpnia 2016
r. rzecznik wnosi o zbadanie zaskarżonych przepisów z konstytucyjnymi gwarancjami ochrony własności,
ochrony dziedziczenia oraz wolności
wyboru miejsca zamieszkania i pobytu.
Jak wskazuje RPO, choć cele
przyjęcia ustawy rolnej (w tym m.in.
zapobieganie spekulacjom nieruchomościami rolnymi) są uzasadnione, to
jednak przyjęte w ustawie rozwiązania
są zbyt daleko idące. Rzecznik zwraca
przede wszystkim uwagę na niekonstytucyjność przepisów wprowadzających: ograniczenia podmiotowe
w nabywaniu nieruchomości rolnych,
obowiązek osobistego prowadzenia
gospodarstwa rolnego, konieczność
osiedlenia się jako warunku pozwalającego na uzyskanie zezwolenia na
nabycie nieruchomości rolnej, a także nieokreślenie przesłanek pierwokupu i wykupu nieruchomości przez
państwo w niektórych przypadkach
związanych ze zmianą właściciela. Te
regulacje w ocenie rzecznika stanowią nieproporcjonalne ograniczenie
prawa własności, wolności majątkowej
i gospodarczej, zagwarantowanych
w konstytucji.
Ustawa wprowadza zasadę, że nieruchomości rolne można zbyć wyłącznie na rzecz rolnika indywidualnego.
Od tej zasady przewidziane zostały
wymienione w ustawie wyjątki, dotyczące m.in. osób bliskich zbywcy oraz
kościołów i związków wyznaniowych.
Wszelkie inne podmioty mogą nabyć
nieruchomość rolną wyłącznie za zgodą Agencji Nieruchomości Rolnych.
Wprowadzono zatem bardzo daleko
idące ograniczenie kręgu potencjalnych nabywców nieruchomości rolnych. Dezaprobatę rzecznika budzi
arbitralny sposób określenia kręgu

23

przy zapewnieniu najlepszego stosunku jakości do ceny, w tym ułatwienie
realizacji projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
Nowela prawa budowlanego

„uprzywilejowanych”
podmiotów,
które mogą nabyć nieruchomość rolną. Nie wiadomo z jakiego powodu
ustawodawca pominął chociażby rolnicze spółdzielnie produkcyjne.
Zaskarżone ograniczenie w możliwości nabycia nieruchomości rolnej
jest również zdaniem rzecznika nieracjonalne, bowiem nie służy realizacji
celu, jaki stawia sobie ustawodawca
(zapobieganie spekulacyjnemu wykupywaniu nieruchomości rolnych),
a także nie jest konieczne dla realizacji
tego celu, gdyż możliwe było zastosowanie innych, mniej dolegliwych dla
obywateli rozwiązań. Świadczy o tym
choćby fakt, że w myśl ustawy osoby
bliskie, czy związki wyznaniowe nabywające nieruchomości rolne zostają
zwolnione z tzw. rolniczego obowiązku wykorzystywania tej ziemi. Jednak,
jak zauważa RPO przez enumeratywne wyliczenie „osób bliskich” ustawa
zezwala właścicielowi na rozporządzenie własnością wyłącznie określonym
osobom, niezależnie od relacji zachodzących w danym „gospodarstwie rodzinnym”.
Prawo zamówień publicznych
Kolejną ważna zmianą w prawie
była nowelizacja ustawy z dnia 29
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stycznia 2004 roku prawo zamówień
publicznych, która zaczęła obowiązywać w większości z dniem 28 lipca
2016 roku (w większości, ponieważ
część zmian np. dotyczących komunikacji elektronicznej między zamawiającym a wykonawcą ma być sukcesywnie wprowadzana do 18 października
2018 roku). Celem noweli było przede
wszystkim wdrożenie do polskiego
prawa dyrektyw unijnych, ale też odpowiedź na postulaty zgłaszane od jakiegoś czasu przez uczestników rynku
zamówień publicznych.
Nowelizacja przyniosła liczne
zmiany w systemie zamówień publicznych, m.in. przyznała prawo zamawiającemu do przeprowadzenia tzw.
„procedury odwróconej”, zmieniły się
kryteria oceny ofert, wprowadzono
obowiązek każdorazowego rozważenia przez zamawiającego podziału
zamówienia na części, co sprzyja rozwojowi MŚP, a także wprowadzono
nowe zasady wykluczenia wykonawcy
z postępowania, w tym rozbudowany
katalog fakultatywnych podstaw wykluczenia.
W związku z dużym zakresem
zmian w ustawie zostały wprowadzone również nowe przepisy wykonawcze, w tym: nowe rozporządzenie
w sprawie rodzajów dokumentów,

jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, okresu ich ważności oraz
form, w jakich dokumenty te mogą
być składane; nowe rozporządzenie
w sprawie protokołu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego;
nowe rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Koncesje na roboty budowlane
Z dniem 14 grudnia 2016 roku
weszła w życie również nowa ustawa
o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Przepisy dotyczące
zamówień in-house oraz partnerstwa
publiczno-prywatnego zaczęły obowiązywać dopiero z dniem 1 stycznia
2017 roku. Ustawodawca zdecydował
się wprowadzić nową ustawę, aniżeli dokonywać nowelizacji ówcześnie
obowiązującej. Wprowadzona ustawa
miała na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady UE
w sprawie udzielania koncesji.
Ideą przyświecającą uchwaleniu
dyrektywy koncesyjnej było ograniczenie niepewności prawnej przy
udzielaniu koncesji oraz sprzyjanie
publicznym i prywatnym inwestycjom
w infrastrukturę i usługi strategiczne,

Początek 2017 roku przyniósł również nowelę ustawy prawo budowlane
na skutek przyjętego w dniu 2 grudnia 2016 roku przez Sejm rządowego
projektu ustawy o zmianie niektórych
ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Nowe rozwiązania objęły przede wszystkim art. 29
i 30 ustawy, zwalniając niektóre roboty budowlane z obowiązku uzyskania
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.
Doprecyzowany został również art.
36a ust. 5 w zakresie instytucji istotnego odstąpienia od zatwierdzonego
projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Nowela objęła również inne drobne zmiany
w przedmiotowej ustawie.
Warto również wspomnieć o projektowanym kodeksie urbanistyczno-budowlanym. Ustawa ta ma za
zadanie zebrać w całość wiele rozproszonych obecnie aktów, które dotyczą
szeroko pojętego procesu budowlano
-inwestycyjnego, zarówno w odniesieniu do inwestycji prywatnych jak
i publicznych. Jednakże, oprócz chęci
kompleksowej regulacji przepisów,
projekt ten zawiera wiele nowych, często rewolucyjnych rozwiązań. Projekt
znajduje się na etapie konsultacji publicznych.
Spółdzielnie biją na alarm
Specjalne apele rozwieszane na
klatkach schodowych i tablicach informacyjnych, pismo do posłów oraz
zbieranie podpisów lokatorów. Spółdzielnie organizują się w ogólnopolskim proteście przeciwko projektom
ustawy, która ich zdaniem doprowadzi
do likwidacji ruchu spółdzielczego
w Polsce i godzi w samorządność.
Prace nad dwoma projektami
nowelizacji ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych wciąż się toczą
i wzbudzają sporo kontrowersji. Chodzi o propozycję rządową autorstwa
Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz grupy posłów Kukiz’15,
które będą miały istotny wpływ na
funkcjonowanie i zarządzanie spółdzielniami.
Choć na początkowym etapie obie

spotkały się z krytyką, to po wycofaniu
pewnych, niefortunnych zapisów z tej
pierwszej, fala krytyki ze strony spółdzielni mieszkaniowych skupiła się na
rozwiązaniach proponowanych przez
Kukiz’15.
Propozycje te są wewnętrznie
niespójne, w wielu miejscach stoją
w sprzeczności z wyrokami Trybunału
Konstytucyjnego i bezpośrednio uderzają w funkcjonowanie i zarządzanie
spółdzielniami rozmontowując trójpodział władzy – twierdzą spółdzielczy
działacze.
Użytkowanie wieczyste
Wiele wskazuje na to,że pomimo
wielu zapowiedzi rządu użytkowanie
wieczyste automatycznie nie zmieni się
w prawo współwłasności gruntu. Ma to
nastąpić tylko w przypadku posiadaczy nieruchomości w budynkach wielorodzinnych. Aby nikt nie zapomniał
o opłacaniu rat za przekształcenie, do
księgi wieczystej ma być wpisywana
stosowna informacja. Przez to jeśli
w trakcie 20 lat ktoś sprzeda nieruchomość, to obowiązek regulowania rat
przejdzie na nowego właściciela.
Trzeba mieć świadomość, że taki
mechanizm może rodzić problemy. Nie
wiadomo jak banki podejdą do tych
nowych obciążeń ksiąg wieczystych
nieruchomości. Czy wpisane roszczenie na kwotę np. 50 tys. zł w przypadku
przeciętnego mieszkania nie spowoduje, że banki nie będą chciały kredytować zakupu takiego lokum?
Z jednej strony dziś wiadomo, że
zakup mieszkania, z którym związane
jest prawo użytkowania wieczystego
wiąże się z koniecznością wnoszenia
corocznych opłat. Fakt, że roszczenie
takie będzie ujawnione w III dziale
księgi wieczystej nieruchomości nie
powinno więc teoretycznie stanowić
dla banku przeszkody do zabezpieczenia kredytu hipotecznego na takiej nieruchomości. Z drugiej jednak strony
banki są ostrożne i dziś nie chcą nawet
zabezpieczać swoich roszczeń na drugim miejscu w księdze wieczystej.
Może się okazać, że wpisane do
księgi roszczenie związane z przekształceniem użytkowania wieczystego
we własność będzie wypływało na decyzje banków przy wydawaniu decyzji
kredytowych. Może to oznaczać kłopoty dla przyszłych nabywców mieszkań,
którzy chcieliby na zakup zaciągnąć
kredyt. Warto więc, aby ustawodawca

wsłuchał się w opinię banków na etapie
przygotowania regulacji.
Nie jest też wykluczone, że potencjalni nabywcy widząc wpis do księgi wieczystej będą chcieli wiedzieć
z jakim kosztem wiązać się będzie
przekształcenie prawa do działki. To
dobrze, bo zbuduje świadomość nabywców. Z drugiej strony sprzedający
mogą odczuć efekty ustawy w postaci
niższych cen transakcyjnych. Jeśli bowiem ktoś do wyboru ma dwie podobne nieruchomości o tej samej cenie, to
ominie tę, za której przekształcenie
prawa do działki trzeba zapłacić np. 20
tys. zł.
Grupą poszkodowaną przy okazji
przekształceń użytkowania we własność będą obecni właściciele działek,
czyli gminy, powiaty, województwa
i sam skarb państwa. Szczególnie
jednostki samorządu terytorialnego
dostają co chwilę nowe zadania do
realizacji, a źródła ich finansowania
wcale tak szybko nie pęcznieją. I tak
w przypadku stołecznego budżetu
na 2016 rok z opłat za użytkowanie
wieczyste zaplanowano dochody na
poziomie ponad 475 mln zł. Niby niewiele w porównaniu do wszystkich
dochodów budżetu stolicy (prawie
13,5 mld zł), ale wciąż części z tych
pieniędzy za 20 lat w magistracie
może zabraknąć. Nie wiadomo jednak jaka kwota ze wspomnianych
475 mln zł pochodzi z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów zajętych
pod budownictwo wielorodzinne.
Wzrosną ceny nowych mieszkań?
Kolejną ważną konsekwencją projektowanej ustawy może być zakaz
ustanawiania prawa użytkowania wieczystego dla budynków wielorodzinnych. Dziś wielu deweloperów w dużych miastach właśnie w ten sposób
pozyskuje działki. Gminy ustanawiają
użytkowanie wieczyste, bo oznacza dla
nich „wieczysty” dochód, a deweloperzy chętnie na takich działkach budują, bo wystarczy, że zapłacą 15-25 proc.
wartości prawa własności i już stają się
jej użytkownikami wieczystymi. Jeśli
taka możliwość zostanie zablokowana,
deweloperzy będą zmuszeni płacić za
ziemię więcej (będą kupować prawo
własności), a więc mogą chcieć przerzucić wyższy koszt na klientów.
Z drugiej strony wszystko wskazuje na to, że rynek, czyli po prostu kupujący, nie będą skłonni płacić więcej.
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Ustawa o kredycie hipotecznym
– korzystne zmiany dla klientów
Trzy tygodnie na decyzję kredytową, zakaz kredytów walutowych i sprzedaży wiązanej, a także ograniczenia dotyczące kar za wcześniejszą spłatę kredytu. To tylko część rozwiązań zawartych w ustawie o kredycie hipotecznym. Jednak z punktu widzenia kredytobiorców zmiany nie
będą rewolucyjne, a są tylko potwierdzeniem obecnego stanu rynku.
uwagę, że już dzisiaj praktyka ban- nić decyzji o przyznaniu kredytu od
Michał Krajkowski
- główny analityk Notus Doradcy ków jest zbliżona do regulacji usta- obowiązku skorzystania z innych
wowych. W większości instytucji produktów. Wyjątek uczyniono
Finansowi
Ustawa o kredycie hipotecznym
oraz o nadzorze nad pośrednikami
kredytu hipotecznego i agentami
zacznie obowiązywać 22 lipca tego
roku. Wprowadza ona wiele zmian
w zakresie funkcjonowania pośredników i doradców finansowych,
reguluje także wiele obszarów dotyczących kredytu mieszkaniowego.
Wprowadzenie nowych przepisów
zostało wymuszone przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego, jednak rozwiązania te nie wprowadzają
rewolucyjnych zmian. Wiele nowych
przepisów to de facto usankcjonowanie ustawą innych regulacji (np.
Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego), czy rynkowych praktyk
banków. Pojawia się jednak kilka nowych rozwiązań, które wzmacniają
pozycję konsumenta w jego relacjach
z bankiem. Co zatem zmieni się dla
kredytobiorców?
Opłata za wcześniejszą spłatę tylko
przez 3 lata
Ustawa wprowadza ograniczenia
we wcześniejszej spłacie kredytów
ze zmienną stopą procentową, czyli
tych najpopularniejszych na naszym
rynku. Zgodnie z Art. 40 bank może
pobrać opłatę z tytułu wcześniejszej
spłaty tylko przez 3 lata od podpisania umowy kredytowej. Ograniczona została także kwota, którą może
zostać obciążony kredytobiorca.
Wysokość rekompensaty nie może
być wyższa od rocznej sumy odsetek, jakie zapłaciłby klient od kwoty, która została wcześniej spłacona.
Jednocześnie kwota ta nie może być
wyższa niż 3 proc. spłacanej kwoty.
Warto jednak zwrócić
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opłata z tytułu wcześniejszej spłaty
pobierana jest przez 3, czasami 5 lat,
a jej wysokość z reguły kształtuje się
na poziomie 1,5-2,0 proc. Nowością
zatem będzie tylko ograniczenie
wysokości tej opłaty do sumy odsetek, które zostałyby zapłacone przez
1 rok.
Zakaz kredytów walutowych

Nowe przepisy regulują także
zasady udzielania kredytów w walutach obcych. Zgodnie z Art. 6 będzie to możliwe tylko w sytuacji,
gdy kredytobiorca większość swoich
dochodów osiąga w obcej walucie
lub większość posiadanych środków
finansowych lub aktywów jest wyrażona w walucie kredytu. Tylko wtedy, jeśli oczywiście bank będzie miał
w swojej ofercie kredyty w danej walucie, możliwe będzie zaciągnięcie
kredytu w innej walucie niż złoty.
Dla przeciętnego Kowalskiego jedyną możliwością będzie kredyt w naszej rodzimej walucie. Jest to rozwiązanie, które częściowo pokrywa się
z zapisami Rekomendacji S Komisji
Nadzoru Finansowego. Przyjęte już
w połowie 2013 roku regulacje ograniczyły możliwość udzielania kredytów walutowych do osób zarabiających w danej walucie. Warto także
przypomnieć, że podobne wymogi
wiele banków wprowadziło samodzielnie jeszcze przed przepisami
nadzoru.

jednak dla rachunku bankowego.
Dopuszczalne będzie wymaganie
założenia konta służącego bieżącej
obsłudze kredytu, jednak w takim
przypadku rachunek ten będzie musiał być prowadzony bezpłatnie.
Ponadto przepisy ustawy dopuszczają możliwość wymagania
przez bank ubezpieczenia np. nieruchomości, jednak niemożliwe będzie
narzucanie wyboru konkretnego
ubezpieczyciela. Kredytobiorca będzie miał prawo dostarczyć własną
polisę spełniającą postawione przez
bank minimalne zakresy ubezpieczenia. Są to także rozwiązania, które na bankach kilka lat temu wymusiła KNF w Rekomendacji U i taka
możliwość funkcjonuje już od kilku
lat.
Możliwa sprzedaż łączona

Nowe przepisy nie zabraniają
jednak sprzedaży łączonej. Oznacza
to, że bank będzie mógł oferować
kredyty, w których w zamian za skorzystanie np. z ubezpieczenia, czy
produktu inwestycyjnego zostanie
obniżona marża, prowizja, czy w jakikolwiek inny sposób kredytobiorca
będzie premiowany. Jednak ustawa
nakłada obowiązek na banki, że równolegle oferowany musi być kredyt
bez dodatkowych produktów.
Nowy przepis w praktyce dla
kredytobiorców w Polsce niewiele
zmieni. Już dzisiaj niemal wszystkie
banki mają tak skonstruowane oferZakaz sprzedaży wiązanej
ty, że możliwe jest uzyskanie kredytu
bez tzw. crossellingu, chociaż często
Z punktu widzenia kredytobior- są to droższe oferty, niż w przypadku
cy ważne jest także wprowadzenie skorzystania z oferty np. z produkzakazu sprzedaży wiązanej. Oznacza tem oszczędnościowym.
to, że bank nie będzie mógł uzależ-

Nowością są za to zasady restrukturyzacji kredytu. W przypadku
opóźnień w spłacie, kredytobiorca
będzie miał prawo wystąpić z wnioskiem o restrukturyzację kredytu.
Bank w swojej propozycji może zaoferować czasowe zawieszenie spłaty
kredytu, wydłużenie okresu kredytowania, czy inne działania, które
mogą umożliwić terminową spłatę rat. W przypadku gdy bank nie
może przedstawić takich rozwiązań
lub jeśli podjęte działania okażą się
bezskuteczne, kredytobiorca będzie
miał czas na samodzielne sprzedanie
nieruchomości. Minimalny termin,
który bank musi dać zadłużonemu
klientowi na sprzedaż mieszkania na
„wolnym rynku” to 6 miesięcy. Jest
to nowość, gdyż aktualnie w przypadku niespłacania kredytu bank
może szybciej przystąpić do windykacji komorniczej, co często prowadzi do sprzedaży wymuszonej za
znacznie niższą kwotę niż rynkowa
wartość mieszkania.
21 dni na decyzję banku
Ustawa o kredycie hipotecznym
określa także maksymalny czas w jakim bank musi przekazać klientowi
informację o podjętej decyzji kredytowej. Zgodnie z regulacjami analiza
wniosku może zająć maksymalnie 21
dni od złożenia kompletu dokumentów i po tym terminie decyzja kredytowa musi być przekazana klientowi.
Jest to nowość, gdyż aktualnie czas
oczekiwania na rozpatrzenie wniosku jest wewnętrzną regulacją każdego z banków.
Co prawda w większości przypadków praktyka rynkowa pokazuje, że czasy te są znacznie krótsze,
jednak w części instytucji na decyzję o przyznaniu kredytu trzeba
poczekać dłużej. Ponadto ustawa
przewiduje, że przekazana decyzja
i określone w niej warunki cenowe
powinny być obowiązujące przez
minimum 14 dni. W zestawieniu
z praktyką rynkową jest to także pusty zapis, gdyż we wszystkich
bankach decyzja jest ważna co najmniej 30 dni, a w niektórych instytucjach nawet 90 dni. Określenie
minimalnego okresu ma zapewnić
kredytobiorcy określony czas na
przeanalizowanie oferty i wybranie

optymalnego rozwiązania bez presji o wysokości wynagrodzenia otrzyczasowej ze strony kredytodawcy.
mywanego z każdego z banków.
W ten sposób konsument będzie
Przejrzysta reklama
mógł ocenić jakimi kryteriami kierował się pośrednik przedstawiając
Nowe przepisy regulują tak- dane oferty.
że zasady reklamowania kredytów.
Nowe regulacje w zakresie kreWszelkie podawane informacje po- dytu hipotecznego z pewnością nie
winny być jednoznaczne, zrozumiałe wywołają rewolucji na rynku. Wiei widoczne. Zamieszczone wartości le z rozwiązań zawartych w usta(np. oprocentowanie, czy rata) po- wie funkcjonuje w bankach już od
winny być obliczane dla reprezen- dawna, a nowe przepisy z pewnotatywnego przykładu. Jest on defi- ścią przyniosą pozytywne zmiany
niowany jako kredyt, który będzie dla kredytobiorców. Nowe przepisy
na takich samych warunkach zaofe- zaczną obowiązywać od 22 lipca,
rowany co najmniej dwóm trzecim jednak koniecznie musimy mieć
kredytobiorcom będącym w portfe- świadomość, że regulacje te będą
lu danego banku przy uwzględnie- dotyczyły tylko nowych umów kreniu średniego okresu kredytowania dytowych, czyli tych zawartych 22
i całkowitej kwoty kredytu.
lipca br. lub później.
Formularz informacyjny ułatwi porównanie ofert
Każda osoba starając się o kredyt
będzie musiała otrzymać z banku
lub od pośrednika formularz informacyjny. Jest to dokument obowiązkowy, w którym muszą być zawarte
dane dotyczące kredytodawcy, pośrednika, cechy kredytu hipotecznego, oprocentowanie i inne koszty
związane z jego zaciągnięciem. Z racji tego, że każdy bank i pośrednik
będzie musiał stosować ten sam wzór
formularza informacyjnego, kredytobiorca będzie miał łatwiej porównać oferty kilku banków.
Rynek pośrednictwa uregulowany
Nowe przepisy regulują także
rynek pośrednictwa kredytowego.
Stworzony zostanie specjalny rejestr
pośredników, a każdy konsument
będzie mógł sprawdzić czy osoba,
która wykonuje czynności pośrednictwa jest do tego uprawniona.
Weryfikowana będzie wiedza merytoryczna pośredników. Osoby, które
będą chciały wykonywać ten zawód
będą musiały zdać egzamin organizowany przez Komisję Nadzoru
Finansowego lub wykazać się odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem. Każdy pośrednik będzie
musiał poinformować klienta czy
jest powiązany z instytucją finansową, produkty której oferuje.
Ponadto w formularzu informacyjnym wydawanym klientowi
będzie znajdować się informacja

rozprawy
ludzie prawa
komentarze
korporacje
instytucje
aktualności
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Zanzi Resort
• Luksusowy resort położony na pięknych klifach zachodniego wybrzeża Zanzibaru. Trzynaście willi
zaprojektowanych by spełnić wymagania najbardziej wymagających klientów poszukujących luksusu
w afrykańskim stylu.
• Zachwycające molo, które nie tylko stanowi świetną atrakcję, ale jest także idealne na romantyczne kolacje.
• Prywatna plaża zapewniająca kameralność i egzotyczna roślinność ozdabiająca teren hotelu.
• Darmowy dostęp do siłowni i basenu oraz własna, ekologiczna uprawa warzyw i ziół. Szeroki wybór masaży
oraz jedyne na wyspie Ganbanyoku.
• Rejsy łodzią o zachodzie słońca oraz szeroki wybór wycieczek po wyspie.

U RBAN I S T YK A

Społeczna odpowiedzialność architekta
Czym jest dziś społeczna odpowiedzialność architekta w kształtowaniu zabudowy mieszkaniowej
i przestrzeni publicznej? Czy architekt może mieć jeszcze wpływ na tworzenie przyjaznych, właściwie
zaprojektowanych osiedli, dzielnic, przestrzeni między budynkami? Jakie atuty ma w ręku? A może
o wszystkim decydują deweloper, inwestor, przepisy,urzędnicy i cena? Czy możliwy jest sprzeciw, gdy
przestrzeń i mieszkania tworzone są pod dyktando „niewidzialnej ręki rynku”? Co ma większy sens?
Działania indywidualne, organiczna edukacja, sprzeciw środowiska? A może środowiska już nie ma?
Barbara Kwiecińska-Kielczyk
Na te i inne jeszcze pytania starali
się znajdować odpowiedzi uczestnicy
debaty zorganizowanej podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa
BUDMA 2017 w Poznaniu przez Izbę
Architektów RP.
Prowadzący debatę krytyk architektury Jakub Głaz rozpoczął wprowadzenie od pokazania jednego z komunalnych budynków mieszkaniowych
budowanych ostatnio w Poznaniu jako
negatywnego przykładu kształtowania
zabudowy.

Rezerwacje pod numerem +616469798 lub adresem sales@zanziresort.com

Zanzibar Queen Hotel
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• Nowy hotel położony na jednej z najpiękniejszych koralowych plaż świata. Urzeka nie tylko swoją lokalizacją,
ale także dbałością o każdy detal.
• Jedna z najlepszych kuchni w całej Tanzanii pozwala rozkoszować się świeżą i aromantyczną kuchnią Zanzibaru.
• Do dyspozycji gości jest duży i przystosowany do nauki nurkowania basen, a także darmowe lekcje jogi i tai-chi.
• Hotel zapewnia romantyczną atmosferę, a także szeroki wybór atrakcji dla osób aktywnych.
• Świetne miejsce dla osób poszukujących klimatycznego hotelu, które sprawi, że ich wakacje będą perfekcyjne.

- Jakiś architekt się pod tym projektem podpisał, ktoś to u niego zamówił,
ktoś go wybudował. Pytanie czy tak to
budownictwo powinno wyglądać? Czy
zawsze w naszym kraju tak było? - pytał
moderator.
Niejako w odpowiedzi na te pytania
na ekranie pojawiły się budynki i plan
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Żoliborzu, która w latach 30.
XX w. stawiała kolonie mieszkaniowe
– nowoczesne rozwiązania oszczędne,
ale równocześnie racjonalne. Podobne
realizacje miało Towarzystwo Osiedli
Robotniczych Warszawa, realizujące
w latach 30-50 XX w. Osiedle na Kole.
Kolejne podobne realizacje Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z połowy XX w. to osiedla Rakowiec, czy Sady
Żoliborskie.
„Głównymi zagadnieniami, wysuwającymi się teraz na czoło nauki o budowie miast to komunikacja, dostęp po-

wietrza, słońca i zagadnienia socjalne.
(…) Połowa mieszkań będzie zatem korzystała ze światła wschodniego, połowa
zaś z zachodniego. Mieszkań bez słońca
nie będzie” – pisali w 1930 r. projektanci
Helena i Szymon Syrkusowie.
Następnie moderator przywołał słowa guru polskiej XX-wiecznej architektury, Haliny Skibniewskiej:
„Jeżeli architekt współczesny tyle
mówi o swojej roli społecznej, to (…) musi
znaleźć swój moralny i zawodowy, ludzki
stosunek do skomplikowanej rzeczywistości, w której mu przyjdzie działać...”
Zdaniem Skibniewskiej uprawianie architektury to „znajdowanie człowiekowi
miejsca w przyrodzie”
Po tych XX-wiecznych przykładach pojawiły się slajdy pokazujące już
współczesne rozlegle pola ,,bezdusznej”,
chaotycznej zabudowy na warszawskiej
Białołęce, czy też zespół Marina Mokotów w Warszawie, rozbudowujący się
w klinie napowietrzającym. Choć niektórzy architekci twierdzą, że klinów
napowietrzających nie ma:
„Kliny napowietrzające nie mają
formalnego umocowania w miejskich
dokumentach planistycznych. Były miejski architekt Michał Borowski wręcz negował ich rolę. - Nie znalazłem żadnego
naukowego dowodu, który uzasadniałby
sens teorii klinów napowietrzających.
Żadnych badań, które określałyby, jak
np. postawienie budynku w takim klinie
miałoby wpłynąć na pogorszenie powietrza, nie znam – mówił w 2012 r. „ Gazeta
Wyborcza, 01. 2017
- I takie opinie są wygłaszane, podczas gdy cała Polska dusi się w smogu –
komentował Jakub Głaz.
Ale ze świata dopływają również pozytywne sygnały. Jakie są współczesne
wyzwania dla Natalie de Vries z pracowni MVRDV z Amsterdamu (pracownia
ta zaprojektowała w Poznaniu kończony
właśnie bardzo atrakcyjny biurowiec
Bałtyk)? Oto one:
- ekologia i środowisko: efekt cie-

plarniany, kurczące się zasoby;
- problemy społeczne: starzenie się
społeczeństw, rozwarstwienie ekonomiczne, ruchy migracyjne, zmiany kulturowe;
- emancypacja mieszkańców miast:
ruchy miejskie.
Alejandro Aravena (ELEMENTAL)
patrzy na problem w ten sposób:
„Sceptycznie oceniam architektów
chcących tylko rozwiązywać problemy,
które interesują innych architektów. Od
czasów studiów staram się dociec czy
istnieje jakiekolwiek połączenie między
tym, czego nas uczono, a rzeczywistym,
codziennym życiem ludzi.”
- Jak się chce, to można – podsumował wprowadzenie prowadzący pokazując dla kontrastu pozytywne rozwiązania współczesnej polskiej architektury
mieszkaniowej.
Debatę rozpoczął prof. Rafał Drozdowski, socjolog z UAM prezentując na
wstępie dwie mocne tezy. Po pierwsze
– biorąc pod uwagę praktykę architektoniczną można powiedzieć, że architekci
stali się dziś narzędziami w rękach deweloperów. Po drugie – projektowanie
przestało być oparte na współpracy,
architekt jest sam, co być może jest dla
niego wygodne. Nie współpracuje z planistami, samorządowcami, socjologami, użytkownikami tego co projektuje.
Tymczasem trzeba się orientować na
inne punkty widzenia. W podejściu
architektów brakuje spojrzenia, że
mieszkanie jest nie tylko maszyną do
mieszkania, ale i do uspołecznienia.
Aby miejsce, w którym mieszkamy było
również uwrażliwiającym na innych,
być może inne społeczności. Myślenie
o domu jest zamykaniem się do granicy
przysłowiowej wycieraczki. To powoduje szalony redukcjonizm w myśleniu
czym jest miasto, czym jest mieszkanie,
czym jest dom. Tymczasem jest to struktura o znacznie większej złożoności, także społecznej – ocenił socjolog.
Piotr Fokczyński, dyrektor Wy-
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działu Architektury i Budownictwa
UM we Wrocławiu poinformował, że
miasto postanowiło złamać pewne reguły i realizuje wspólnie z deweloperami
i architektami osiedle Nowe Żerniki. Ma
to pokazać czy jest to nowa dzielnica, czy
można będzie tak postępować...
- Takie jest nasze marzenie, że będzie to pewien wzorzec co do sposobu
projektowania, a następnie wdrażania. Ta metoda ma pokazać także, że
współpraca
samorządowo-budżetowo-infrastrukturalna z jednej strony,
a z drugiej planistyczna, architektoniczna z grupą specjalistów może doprowadzić do oczekiwanego rezultatu.
Koordynatorem jest architekt miejski,
który słucha społeczności, co jest jej potrzebne. Zespół planistyczny projektuje
tak, jak nas na studiach uczyli, jest tam
wszystko: szkoła, przedszkole, żłobek,
odpowiedni procent terenów zielonych,
nie tylko taki, jaki wynika z warunków
technicznych... Teraz oddajemy pierwszy budynek, budowa jest w poważnym
stadium zaawansowania – mówił dyrektor Fokczyński. - Musze podkreślić,
że ten osamotniony architekt musi mieć
partnera po drugiej stronie. Nie można
powiedzieć, że coś jest jego winą. Obowiązkiem samorządów jest, aby wybrać
architekta do współpracy. Choć nie jest
z tym dobrze...
Czy w obecnym systemie prawnym
urbanista ma szanse działać tak, aby
realizować plany jak go nauczono na
uczelni, czy też w obowiązującym prawie takiej możliwości nie ma? - spytał
w kolejności prowadzący wywołując do
odpowiedzi dr Łukasza Mikułę z Insty-
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tutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM,
a także przewodniczącego komisji
polityki przestrzennej Rady Miasta
Poznania.
- Architekt, czy urbanista, który
jest projektantem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego jest
w znacznie trudniejszej roli niż każdy
inny architekt, to wykracza dalej poza
relacje zleceniodawca-zleceniobiorca.
Projektant jest w takim trójkącie bermudzkim, między władzą publiczną,
właścicielami i inwestorami na danym
terenie oraz społecznością, która się
mocno w ostatnich latach emancypuje,
uaktywnia. I tu – moim zdaniem – jest
rola dla społecznej odpowiedzialności
architekta jako osoby będącej w środku
tego trójkąta, mediatora, negocjatora
tych wszystkich interesów. Być może to
wymaga innych umiejętności niż projektowanie, psychologicznych. Na pewno jest tu miejsce, w którym architekt ze
swoją wiedzą, doświadczeniem, wrażliwością na przestrzeń może faktycznie
działać niezależnie od uwarunkowań
prawnych, które są bardzo trudne – ocenił Łukasz Mikuła.
A drugi podjęty przez niego aspekt...
W tej chwili proces tworzenia planów
zagospodarowania oprócz kwestii architektoniczno-urbanistycznych
ma
drugą nogę prawno-ekonomiczną...czy
tego nie zakwestionuje wojewoda, czy są
pieniądze na wykupy, odszkodowania.
Jako samorządowiec radny Mikuła od
architektów oczekiwałby pewnej asertywności, aby z dobrych rozwiązań nie
wycofywali się, aby samorządowców

przekonywali, iż czasem dla waloru ekologicznego, czy spójności koncepcji nie
warto się przy czymś upierać, aby ustąpić. Chodzi o wrażliwość i doradztwo
gdzie samorząd powinien iść na całość,
walczyć, zaryzykować pieniądze, a gdzie
jest sytuacja, że można iść na kompromis. Tego nam często brakuje - podsumował.
Architekci Jolanta Starzak i Dawid
Strębicki działają w znacznym stopniu
w Belgii i Holandii, mają więc spojrzenie
jak te kwestie wyglądają w Europie, jakie
są różnice.
Jolanta Starzak: – Chcę się odnieść
do dwóch kwestii. Pierwsza to pytanie
kim jest architekt w XXI wieku. To już
nie jest twórca, rzemieślnik, projektant,
esteta, artysta, który tworzy dzieła, tylko
jest to osoba, która musi być humanistą,
psychologiem, socjologiem, antropologiem, ekonomem, również projektantem
i do tego mediatorem, co jest niezwykle
ważne w dzisiejszych czasach – oceniła.
I to – jej zdaniem – jest też główna
różnica między pracą w Berlinie, w Belgii i tu w Polsce. W Belgii, co jest bardzo
istotne, klient publiczny daje przykład.
Miasta, gminy budujące szkoły, urzędy, czy inne obiekty publiczne swymi
projektami pokazują inwestorom prywatnym jak można dbać o społeczność,
relacje. Teraz poznańscy architekci realizują tam np. szkołę i zaczynają od
wyjazdu na wycieczkę. Badają dobre
praktyki, czyli zwiedzają obiekty, które
taką rolę już odgrywają w społeczeństwie w różnych miastach. Wtedy te
dobre przykłady klienta publicznego
przekładają się również na inwestorów

prywatnych, gdzie deweloperzy muszą
również sprostać tym wymaganiom, bo
społeczeństwo od nich też tego oczekuje.
– Jedna rzecz to jest prawo, druga
to odpowiedzialność społeczna instytucji publicznej, która wychodzi poza
wymiary prawa. Inwestor prywatny
chce maksymalizować zyski i architekt
musi na te oczekiwania odpowiadać.
Instytucja publiczna ma to w sobie, że
dba o nasze dobro wspólne i może powiedzieć inwestorowi: spowolnij trochę,
popatrz na dobro społeczne i zaprosić do
dyskusji – uzupełnia Dawid Strębicki.
- Tak robią w Brukseli, gdzie architekt
miasta skupił grono ludzi, którzy przychodzą co 2 tygodnie z najważniejszymi
projektami dyskutować o nich. Nie jest
to żadna forma nacisku co tam może
być, tylko dzielenie się spojrzeniem. To
nie jest prawo, lecz pewne obiektywne
spojrzenie. Tak tworzy się wspólne miasto, tkankę miejską.
Jarosław Bondar, architekt miasta Szczecina przywołał kontekst niezbędny w dyskusji, a mianowicie, że
powstający kodeks urbanistyczno-budowlany bardzo dobrze porządkuje
odpowiedzialność architekta. W tym
kodeksie mówi się, że architekt jest odpowiedzialny wobec społeczeństwa
i wobec architektury jako takiej.
- Czyli rozumiem to tak, że jeśli
nawet sytuacja społeczna w danym momencie nie stymuluje architekta do podejmowania najwyższej jakości decyzji
projektowych, to niezależnie od tego
architekt powinien być wierny temu,
że rozwija architekturę jako dziedzinę
sztuki. I rzeczywiście w tym projekcie
mamy przywilej i obowiązek tworzenia
kultury. Czyli mamy presję i motywację
wewnętrzną do wywiązania się z najwyższej klasy rozwiązań – skomentował
architekt Szczecina. Zaś projekt budynków komunalnych w Poznaniu ocenił
jako wypadek przy pracy. - A drugiej
strony przechodząc na obszar praktyki
i codzienności wydaje się, że aby uniknąć sytuacji, gdzie realizacja zamówienia publicznego nie skutkuje najwyższą
jakością architektury polecamy i stosujemy konkursy architektoniczne. To
w obecnych czasach jest skuteczne antidotum – podsumował Jarosław Bondar.
– Niestety, to nie jest incydentalny
przypadek, bo ten projekt jest powielany
w wielu lokalizacjach i będzie nam towarzyszyć przez szereg kolejnych lat w różnych miejscach – wyjaśnił Jakub Głaz.
Po kilku dniach do tej krytyki odniósł się wiceprezydent Poznania To-

masz Lewandowski, odpowiedzialny za
gospodarkę komunalną.
- Zgadzam się, że nasze budynki nie
pretendują do tytułu pereł architektury,
są oszczędne, ale to jest pewien kompromis między funkcjonalnością i tym,
czym dysponujemy, potencjałem miasta.
Jeśli mamy trzy razy mniej mieszkań komunalnych niż inne duże aglomeracje,
potrzeb mamy znacznie więcej, to co?
Wszystkim czekającym w kolejce mam
powiedzieć, że zależy nam na tym, aby
były to perełki architektoniczne, wobec
tego przepraszam, ale musi pani przez
kolejne 15 lat mieszkać w tej zagrzybionej altanie, bo nam zależy na formie?
Bliższe jest mi stanowisko, że budujemy
nieco taniej, rzeczywiście ta architektura nie porywa – lecz moim zdaniem
nie mam jej co zarzucić – ale będziemy
w stanie w stosunkowo krótkim czasie
zaspokoić spore potrzeby mieszkaniowe.
Przypomnę: 1200 czekających na własne
M rocznie, około tysiąca nowych wniosków rocznie, 5 tysięcy mieszkających
na terenie rodzinnych ogrodów działkowych. Gdybyśmy się dziś skupiali na
architekturze, to ktoś zgodnie z prawdą
mógłby powiedzieć, że oderwaliśmy się
kompletnie od rzeczywistości – przekonuje wiceprezydent Lewandowski.
Kolejne zagadnienia skierowane
zostały do Adama Popielewskiego, architekta miasta Torunia. – Rozdźwięk
między powinnością architekta, a powinnością urzędnika, bo to jest kwestia
etyki zawodowej. Której wizji jest bardziej podporządkowany – czy oszczędnościowej miejskiej, czy szerokiej, perspektywicznej wizji architekta?
- Z mojego punktu widzenia to jest
zupełnie inna perspektywa. Ja mam
szansę być architektem miasta już dziesiąty rok, trochę doświadczeń zebrałem,
projektowałem. Ja rozumiem, że architekt ma obowiązek wykonania jak najlepszego zadania postawionego przez
dewelopera. Wtedy pojawia się ta druga
strona – kontrola społecznego wymiaru
prywatnej inwestycji. Architekt miasta
jest w Polsce zawodem nieformalnym, ja
się w ogóle zastanawiam czy on jest potrzebny. Według przepisów wykonujemy swoje obowiązki w imieniu organu,
jakim jest prezydent. Jak wykonujemy
obowiązki, zależy od tego jakie nam
zostały powierzone, czego się od nas
oczekuje. I w tych granicach wykonujemy go na miarę własnych wyobraźni,
ale w granicach wymagań, oczekiwań
stawianych przez przełożonych. Dlatego
każdy z nas ma swoje odrębne doświad-

czenia – odparł przedstawiciel Torunia.
Następnie wrócił do prezentacji,
gdzie pokazano architekturę PRL-u zderzając ją z współczesnością, a jednocześnie z architekturą okresu przedwojennego. W PRL-u mieliśmy cele społeczne
na sztandarach, a dobro społeczne miało
inny wymiar. Teraz budujemy kapitalizm, w którym trzeba o nie zabiegać. A żeby zabiegać skutecznie, trzeba
dysponować standardami. W Polsce
nie ma standardów, chcemy zostawiać
swobodę, a z drugiej strony zastanawiamy się dlaczego różne rozwiązania
nie wyglądają tak, jak byśmy chcieli. Na
przykład jeden z deweloperów we Wrocławiu przerabiający hotel robotniczy na
budynek mieszkalny szczycił się tym, że
buduje najmniejsze mieszkania w Polsce, 12-metrowe, bo na takie jest popyt.
I tylko przepis mówiący, że w mieszkaniu jeden pokój musi mieć najmniej 16
metrów spowodował, że nie można nazwać tego mieszkaniem.
Dopełnieniem stała się opinia Pawła
Głogowskiego, prezesa Stowarzyszenia
,,Ulepsz Poznań”, które często zabiera
głos w kwestiach organizacji przestrzeni
publicznej.
- Pokazany był przykład budynku
komunalnego i pytanie kto się pod tym
podpisał. A może trzeba spytać kto za
to zapłacił. W Poznaniu jest tendencja,
aby zwalać winę na architekta za złą
architekturę, co jest dużym błędem. Ta
odpowiedzialność zależna jest w dużym
stopniu od tego jakie ograniczenia inwestor, deweloper nakłada na architekta.
W przypadku inwestora komunalnego
obwinianie za zły projekt jest dla architekta krzywdzące. Jeżeli projekt powstaje w oparciu o szerszą dyskusję społeczną z mieszkańcami, to można oczekiwać
od architekta odpowiedzialności za
projekt. Z mojej obserwacji wynika, że
ludzie chcą żyć w dobrej przestrzeni, ale
często o tym nie wiedzą. Moja sugestia
jest taka, aby czerpać z dobrych praktyk
państw zachodnich, jeśli chodzi o konsultacje z mieszkańcami, rozmawiać
z nimi nie na etapie finalnym, gdy decyzje są podjęte, ale żeby rozpocząć dyskusję na temat przestrzeni miejskiej na samym początku procesu – podsumował
reprezentant ruchów miejskich.
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N I ER UCH O M O ŚC I

Apetyt na grunty inwestycyjne w Polsce
W 2016 r. hossa utrzymywała się na rynku mieszkaniowym. Dużą popularnością cieszyły się
również tereny pod realizację parków handlowych, biurowców oraz inwestycji hotelowych.
Ze względu na zmianę prawodawstwa spadła aktywność w sektorze gruntów rolnych.

Firma doradcza JLL podsumowała 2016 r. oraz wskazała trendy
na 2017 r. w segmencie gruntów pod
inwestycje mieszkaniowe, biurowe,
handlowe, hotelowe oraz gruntów
rolnych w Polsce.
- Rok 2016 był bardzo dobry
dla większości uczestników rynku
gruntów inwestycyjnych w Polsce.
Zainteresowanie terenami pod zabudowę mieszkaniową utrzymywało
się, podobnie jak w 2015 r., na wysokim poziomie, szczególnie w największych miastach. Popularnością
cieszyły się także tereny, na których
możliwa jest realizacja parków handlowych oraz inwestycji hotelowych.
Popyt na grunty pod zabudowę biurową utrzymywał się na stabilnym
poziomie pomimo rosnącej w szybkim tempie podaży i coraz większej
konkurencji na rynku najmu. Jest to
efekt między innymi powrotu inwestorów do długofalowych strategii
opierających się na budowie banków
ziemi – informuje Daniel Puchalski,
dyrektor Działu Gruntów Inwestycyjnych w JLL.

obserwowano we Wrocławiu, Łodzi,
czy Katowicach, co miało przełożenie na liczbę prowadzonych negocjacji i sfinalizowanych transakcji
sprzedaży gruntów.
Grunty pod zabudowę
mieszkaniową

kanie dla Młodych oraz wzrostem
wymagań banków dotyczących wysokości wkładu własnego kredytobiorcy studzą jednakże optymizm
deweloperów. W dłuższym okresie
wartości gruntów nie mogą rosnąć
szybciej niż ceny mieszkań. W 2017
r. stabilizacja cen gruntów wydaje się
bardziej prawdopodobna niż duże
wzrosty cen mieszkań lub też spadki marż deweloperskich – wyjaśnia
Jacek Kamiński, dyrektor w Dziale
Wycen, JLL.
Polska jest nadal postrzegana
jako atrakcyjny rynek mieszkaniowy w Europie. W 2016 r. nastąpił
wzrost zainteresowania ze strony
podmiotów z zagranicznym kapitałem inwestycjami w segmencie
mieszkaniowym – m.in. deweloperów z Ukrainy, Turcji i Skandynawii.
- W 2017 r. nie należy oczekiwać kolejnych rekordów sprzedaży
na rynku pierwotnym. Nie oznacza
to jednak spadku zainteresowania
gruntami pod projekty mieszkaniowe. Deweloperzy chcą uzupełnić
banki ziemi, a dzięki bardzo dobrym
wynikom sprzedaży dysponują środkami finansowymi na realizację tego
celu – informuje Jacek Kamiński.

Sprzedaż mieszkań na rynku
pierwotnym rosła już trzeci rok
z rzędu. Wobec nisko oprocentowanych lokat bankowych, nabycie nieruchomości wielu inwestorów uznało za najlepszą lokatę kapitału.
- W przypadku gruntów mieszkaniowych nierównowaga między
popytem na atrakcyjne grunty a ich
niską podażą miała przełożenie na
wzrost cen gruntów w przeliczeniu
na metr kwadratowy powierzchni
użytkowo-mieszkaniowej
planowanych projektów. Ceny ofertowe
i transakcyjne nie osiągnęły tak zawrotnych poziomów jak w 2007 r.,
a deweloperzy starali się być bardziej
ostrożni. Nadal jednakże mamy rekordowo niskie koszty finansowania połączone z bardzo dobrymi
W 2016 r. najtrudniej było po- wynikami sprzedaży. Wiele mieszzyskać ziemię pod inwestycje ko- kań kupowanych jest inwestycyjnie
mercyjne w atrakcyjnych, dobrze oraz z pominięciem finansowania
skomunikowanych obszarach War- bankowego. Brak silnego wzrostu Grunty pod zabudowę biurową
szawy, Krakowa, czy Gdańska. Rela- cen mieszkań wraz z wizją zakońtywnie wyższą dostępność gruntów czenia rządowego programu Miesz2016 r. był intensywnym rokiem
na rynku biurowym – na rynek trafiła rekordowa liczba metrów kwaŚrednie ceny gruntów pod inwestycje mieszkaniowe w 2016 r.
dratowych, a i popyt utrzymywał się
na wysokim poziomie. Inwestorzy
Obszar
Cena (PLN / mkw. PUM*)
analizowali z większym niż w ubiegłych latach zainteresowaniem oferWarszawa Śródmieście
2 200 - 4 000** PLN
ty gruntów poza Warszawą, w tym
również w mniej oczywistych lokaliWarszawa - pozostałe dzielnice
650 - 2 500 PLN
zacjach, takich jak Lublin, Szczecin,
czy Rzeszów.
Warto zaznaczyć, że rynek nieruMiasta powyżej 400 000 mieszkańców
550 - 200 PLN
chomości gruntowych, chociaż związany z rynkiem najmu biur, nie jest
Źródło: JLL
jego lustrzanym odbiciem. W efek-
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cie, gdy na rynku najmu rośnie konkurencja i współczynnik pustostanów, ceny gruntów przeznaczonych
pod inwestycje biurowe z reguły wykazują jedynie nieznaczną tendencję
zniżkową. Nowe transakcje zakupu
terenów inwestycyjnych mają miejsce często z perspektywą rozpoczęcia
budowy dopiero za parę lat.
- Podobnie jak w ubiegłym roku,
w 2017 inwestorzy będą musieli zmierzyć się ze znacznie wyższą podażą
pieniądza nad produktem w postaci
dostępnych, atrakcyjnych gruntów
inwestycyjnych. W szczególności

spełniać kryteria inwestora – wyjaśnia Daniel Puchalski.
Z uwagi na zmieniające się trendy na rynku i rozwój infrastruktury
niektóre lokalizacje, a wraz z nimi
działki inwestycyjne, zyskują lub
tracą zainteresowanie potencjalnych
nabywców. Zmiany w preferencjach
inwestorów są szczególnie widoczne
w Warszawie. Dużo chętniej analizują oni obecnie działki w sąsiedztwie II linii metra, w tym tereny po
prawej stronie Wisły, niż popularne
jeszcze parę lat temu grunty na Służewcu Przemysłowym.

Średnie ceny gruntów pod inwestycje biurowe w 2016 r.

Obszar

Cena (PLN / mkw. PUB**)

Warszawa COB*

2 200 – 3 500 PLN

Warszawa obrzeża COB*

1 600 – 2 100 PLN

Warszawa pozostałe

600 – 1 300 PLN

Miasta powyżej 400 000 mieszkańców

600 – 1 500 PLN

*COB – Centralny Obszar Biznesu
**PUB – Powierzchnia Użytkowa Biur
Źródło: JLL

dotyczy to najbardziej pożądanych,
centralnych i dobrze wyeksponowanych lokalizacji. Zainteresowaniem
będą cieszyć się nie tylko atrakcyjnie
położone działki z budynkami do
wyburzenia, przebudowy lub rozbudowy, ale też tereny wymagające
ponadstandardowych nakładów finansowych z uwagi na obowiązek
przeprowadzenia kosztownej remediacji gruntu lub objęcie ochroną
konserwatorską. Pod warunkiem
oczywiście, że ich lokalizacja będzie

Grunty pod zabudowę handlową
W związku z wysokim nasyceniem powierzchnią handlową, przed
podjęciem decyzji o zakupie nieruchomości inwestorzy bardzo dokładnie analizują ten współczynnik,
jak również siłę nabywczą i nawyki
zakupowe okolicznych mieszkańców oraz konkurencyjne projekty.
Głównym czynnikiem decydującym
o ich zainteresowaniu danym gruntem jest jednak taki poziom zainte-

Średnie ceny gruntów pod inwestycje handlowe w 2016 r.

Obszar

Cena (PLN / mkw. PUU*)

Warszawa - tereny przeznaczone
pod handel wielkopowierzchniowy

2 000 – 5 000 PLN

Warszawa - tereny przeznaczone pod
parki handlowe i wolno stojące budynki handlowe

1 500 – 2 000 PLN

Miasta powyżej 400 000 mieszkańców

400 – 1 200 PLN

* PUU – Powierzchnia Użytkowa Usług
Źródło: JLL

resowania potencjalnych najemców,
który umożliwi szybkie wynajęcie
projektowanego obiektu handlowego
na warunkach gwarantujących rentowność inwestycji.
Białych plam na mapie handlowej Polski jest coraz mniej. W efekcie nie każdy obszar, dla którego
zagwarantowano w planie miejscowym możliwość realizacji obiektu
wielkopowierzchniowego, stanowi
obiekt zainteresowania inwestorów.
W szczególności właściciele gruntów
o dużych areałach oraz terenów zlokalizowanych blisko budowanej lub
funkcjonującej już galerii handlowej
stają przed dylematem określenia
nowego sposobu ich zagospodarowania.
- W ubiegłym roku zainteresowaniem cieszyły się grunty m.in. pod
parki handlowe w miastach powyżej
100.000 mieszkańców. Obserwujemy jednocześnie wzrost liczby ofert
sprzedaży, których przedmiotem są
obiekty handlowe mające lata świetności już za sobą, jak również grunty
przeznaczone pod obiekty wielkopowierzchniowe, wymagające stworzenia nowej strategii sprzedażowej
z uwagi na brak rynkowego uzasadnienia dla realizacji planowanej
wcześniej galerii handlowej – informuje Daniel Puchalski.
Grunty pod zabudowę hotelową
Do najbardziej aktywnych operatorów na rynku w 2016 r., pod
których marką otworzyły się lub
powstają obiekty hotelowe, należą
AccorHotels/Orbis, Hilton Worldwide, Marriott International, Best Western, InterContinental Hotels Group, Louvre Hotels Group, Carlson
Rezidor Hotel Group, czy B&B Hotels. W minionym roku można było
zaobserwować również rosnącą
liczbę inwestycji i projektów w segmencie condo również w dużych
miastach, a nie tylko w popularnych
miejscowościach wypoczynkowych.
Deweloperzy dostrzegli w tym szansę na dywersyfikację swojej oferty.
Natomiast niewystarczająca dla zaspokojenia potrzeb studentów podaż akademików zwróciła uwagę
inwestorów prywatnych na ten obszar rynku – komfortowe prywatne
akademiki mogą śmiało konkurować
z ofertą mieszkań na wynajem.
- W kolejnych latach branża ho-
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telarska w Polsce może liczyć na dalszy rozwój. Będziemy obserwować
rosnącą ofertę condoapartamentów
w miastach oraz rozwój turystyki
medycznej, co przełoży się na zapotrzebowanie na grunty umożliwiające realizację tego typu inwestycji.
Ponadto rosnący udział młodego
pokolenia w grupie gości hotelowych
będzie sprzyjać powstawaniu obiektów hotelowych, uwzględniających
ich gusta i oczekiwania – komentuje
Daniel Puchalski.
Grunty rolne
Po przyjęciu w maju 2016 r.
ustawy ograniczającej obrót ziemią
rolną, liczba chętnych na jej zakup
znacząco zmalała. Niska aktywność
rynku sprawiła, że ceny pod koniec
pierwszej połowy roku stały w miejscu, a następnie wykazywały tendencję spadkową. Deweloperzy nierzadko rezygnowali z podejmowania
analizy nieruchomości, jeśli tylko
zachodziły jakiekolwiek przesłanki
wskazujące na możliwość podlegania
gruntu pod przepisy nowej ustawy.
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- W 2016 r. nastąpiło również
bardzo wyraźne, w porównaniu
z ubiegłymi latami, zmniejszenie
zainteresowania inwestycjami na
rynku ziemi rolnej ze strony podmiotów z kapitałem zagranicznym.
Inwestorzy gotowi do zaangażowania posiadanych środków finansowych w długoletniej perspektywie
zwracają uwagę na stabilność prawa
dającą możliwość bezpiecznego planowania. Nagła zmiana zasad obrotu gruntami rolnymi zaowocowała
w wielu przypadkach wstrzymaniem
decyzji o rozwoju w Polsce. Co ciekawe jednak inni inwestorzy postrzegają nowe ustawodawstwo jako szansę.
Transakcje na poziomie akcji i udziałów w spółkach stanowią okazję do
przejęcia tego typu aktywów – wyjaśnia Daniel Puchalski.
Perspektywa na 2017
Dotychczasowe zainteresowanie
inwestorów gruntami inwestycyjnymi w Polsce, jak również ilość kierowanych do JLL zapytań o tereny w IV
kwartale 2016 r. oraz na początku

tego roku pozwala sądzić, że 2017 będzie równie dobry albo nawet lepszy
dla wszystkich uczestników rynku
nieruchomości.
- Spodziewamy się kontynuacji
aktywności deweloperów w segmencie gruntów mieszkaniowych, jak też
równie wysokiego jak w 2016 r. zainteresowania terenami, na których
można zrealizować projekty hotelowe w dużych i średnich miastach
oraz gruntami handlowymi w miastach powyżej 50.000 mieszkańców.
Atrakcyjnie zlokalizowane i przygotowane pod względem prawnym
nieruchomości przeznaczone na
cele biurowe również znajdą swoich nabywców, jeśli będą położone
w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie,
Trójmieście, Katowicach, czy Łodzi.
W przypadku gruntów rolnych pomimo zmiany ustawodawstwa dostrzegamy zainteresowanie ze strony
podmiotów posiadających duże areały ziemi, co daje szanse na sporadyczne transakcje w tym segmencie
rynku – podsumowuje Daniel Puchalski.
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UR B A NIST YK A

Poznańska mapa barier
Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej działające przy Instytucie Geografii
Społeczno–Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
wraz ze Stowarzyszeniem „Inwestycje dla Poznania” od grudnia 2014 roku pracuje nad
projektem Poznańskiej Mapy Barier.

raport opracował
Mateusz Kotynia
Projekt poznańskiej mapy barier ma na celu identyfikację barier
architektonicznych w przestrzeni
Poznania. Projekt ten czerpie swoje założenia wprost z projektowania
uniwersalnego, co znaczy: z projektowania produktów, środowiska,
programów i usług w taki sposób,
by były użyteczne dla wszystkich,
w możliwie największym stopniu,
bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Głównym
celem twórców jest zwrócenie uwagi
na problem braku dostępności przestrzeni publicznych dla różnych grup
użytkowników, a w szczególności
osób z niepełnosprawnościami i osób
starszych.
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Jako obszar prowadzonych badań
przyjęto tereny położone w zasięgu
pierwszej ramy komunikacyjnej, z wyłączeniem obszaru Starego Rynku,
który to uznano za jedną wielką barierę dla każdego użytkownika tego obszaru. Podczas kolejnych inwentaryzacji objęto badaniami także drugą ramę
komunikacyjną. Działania podejmowane przez twórców dążą do objęcia
Poznańską Mapą Barier całego miasta
w granicach administracyjnych.
Poznańska mapa barier realizowana była w dwóch etapach. Pierwszy
w okresie grudzień 2014–wrzesień
2015, a drugi etap od października
2015 do czerwca 2016.
Zespół badawczy wyszczególnił
6 głównych barier architektoniczno
-urbanistycznych.
Pierwsza z nich to niedostosowane

schody, czyli takie, które nie posiadają
poręczy, podjazdów dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych,
czy takie, których stan techniczny
uniemożliwia sprawne korzystanie ze
schodów.
Druga bariera to nieodpowiedni
przystanek. Za taki uznawano przystanek, który nie był widocznie oznaczony lub nie posiadał ostrzegawczych
pasów dla niewidomych na krawędziach przystanku.
Trzecią barierą jest nieodpowiednia kładka, która poprzez zły kąt nachylenia, brak poręczy lub zły stan
techniczny uniemożliwia bezpieczne
korzystanie z budynków użyteczności
publicznej.
Czwarta bariera, czyli nieodpowiednia nawierzchnia. Ciąg pieszy,
który jest nierówny, wybrakowany,

złożony jest z różnego typu materiałów, przez co ciężko się po nim poruszać, a także przypadki gdy chodnik
ma nieodpowiednią ciągłość.
Piątą barierą są nieodpowiednie
przejścia dla pieszych, czyli te, które
mimo sygnalizacji świetlnej nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej, nie mają
ostrzegawczych wypustek dla niewidomych przy krawędziach lub mają zły
stan nawierzchni.

nowanych na przełom lutego i marca 2017, postanowiono poszerzyć
kategorię nieodpowiedniego przystanku o dodanie np. barier związanych z dostępem do informacji,
jakie pojawiają się na przystankach
komunikacji miejskiej: zbyt wysoko
umieszczone rozkłady jazdy, często
znajdujące się za ławkami, przez co
dostęp do nich jest ograniczony, brak
odpowiedniej informacji fakturowej

nieodpowiednia nawierzchnia. W tym
przypadku wynosi ona 31,8 proc. ogółu barier. Trzecią najliczniejszą barierą
była przeszkoda na drodze – 15 proc.
ogółu. 9,3 proc. to bariery w postaci
niedostosowanych schodów, 3,5 proc.
to wcześniej wspomniana kategoria – inne. Nieodpowiedni przystanek to zaledwie 2,9 proc. wszystkich
przeszkód, a najrzadziej występującą
barierą była nieodpowiednia kładka

Szósta bariera to przeszkoda na
drodze. Za taką przeszkodę uznawano
elementy infrastruktury technicznej,
które ograniczały lub utrudniały poruszanie się po chodniku. Są to lampy
oświetleniowe, hydranty, znaki drogowe lub źle oznaczone, czy zorganizowane roboty drogowe, które ograniczają lub uniemożliwiają poruszanie
się w przestrzeni publicznej.
W trakcie drugiego etapu badań
uznano, że pojawiają się bariery, których nie da się przypisać do żadnej
z powyższych kategorii oraz przez to,
że część barier została usunięta, zespół
zdecydował się dodać do swojej mapy
dwie nowe kategorie. Jedna z nich to
kategoria inne, która oznacza brak
przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu, pojedynczy stopień przy wejściu
do budynku, niedostosowane miejsce
parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Druga to z kolei usunięte
bariery, czyli uznana przez zespół za
bardzo ważną kategoria, dzięki której
na mapie widoczna jest poprawa dostępności przestrzeni w Poznaniu.
W trzecim etapie badań, zapla-

(nie chodzi tu wyłącznie o wypustki
przy krawędzi przystanku, ale również o faktury prowadzące), brak
krawężników
naprowadzających,
które umożliwiają autobusom podjechanie odpowiednio blisko krawędzi
przystanku.
Drugą kategorią, którą postanowiono rozszerzyć są niedostosowane
schody, do której można dodać ograniczenia dla osób niedowidzących,
np. brak odpowiedniego oznaczenia
pierwszego i ostatniego stopnia w postaci wypustek lub kontrastowego
(względem materiału nawierzchni)
koloru. Dodatkowym elementem, na
który warto zwrócić uwagę jest istnienie w przestrzeni miejskiej ciągów
schodów o niewielkiej liczbie stopni,
które można byłoby zastąpić łagodnymi podjazdami.
W trakcie inwentaryzacji dostrzeżono 733 bariery, czyli niespełna 65
barier na 1 km². Najczęściej pojawiającą się barierą było nieodpowiednie
przejście dla pieszych i stanowi ona
aż 37 proc. wszystkich barier. Kolejna
najczęściej występująca przeszkoda to

i w tym przypadku jej udział pośród
wszystkich barier to zaledwie 0,5 proc.
Odnośnie usuniętych barier, zespół badawczy zarzuca władzom
miasta, iż żadna z nich nie została
usunięta bezpośrednio, lecz stało się
tak przy okazji większego remontu poszczególnych ulic. W ostatnim czasie
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
podał, że tylko w pierwszych tygodniach stycznia załatał 507 ubytków
w poznańskich jezdniach, przy czym
w całym zeszłym roku naprawom uległo aż 8600 dziur. To wskazuje na to, że
usunięcie przeszkód zaznaczonych na
Mapie Barier w wielu przypadkach jest
tylko kwestią chęci do ich wyeliminowania i podjęcia konkretnych działań.
Studenci z koła naukowego pragną
nawiązać współpracę z Urzędem Miasta oraz z prezydentem Poznania, aby
w przyszłości sprawniej likwidować
istniejące bariery i zapobiegać tworzeniu nowych podczas planowania
kolejnych rozwiązań technicznych
w mieście.
Studenci biorący udział w projekcie stwierdzili, że muszą stale po-
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szerzać swoje kompetencje w sprawie
tworzenia Mapy Barier, dlatego też po
każdej inwentaryzacji organizowane
będą spotkania, na których analizowany będzie przebieg zbierania danych
oraz szczegółowy przegląd nowych
i usuniętych barier. Kolejnym ważnym planem, który chce wprowadzić
w życie Akademickie Koło Naukowe
Gospodarki Przestrzennej, jest katalog dobrych praktyk. Inspiracją tego
pomysłu było wprowadzenie w trakcie
remontów w niektórych częściach Poznania nowych, ciekawych rozwiązań
poprawiających dostępność w przestrzeni publicznej. Katalog ten miałby
prezentować rozwiązania, które dobrze funkcjonują, a przy okazji osoby
z niepełnosprawnościami, osoby starsze, itd. miałyby dostęp do informacji,
np. gdzie w przestrzeni miejskiej natrafią na zaprojektowane udogodnienia.
W planach jest także cykliczna aktualizacja, która będzie przeprowadzana minimum raz do roku na wszystkich dotychczas zinwentaryzowanych
terenach.
Kolejnymi krokami twórców Poznańskiej Mapy Barier jest wprowadzenie aplikacji mobilnej oraz geoankiety,
które będą miały służyć nanoszeniu
barier w przestrzeni miasta bezpośrednio przez mieszkańców, co zwiększy partycypację społeczną oraz ułatwi zespołowi badawczemu pracę nad
mapą. Prace nad aplikacją i geoankietą
już trwają.
Raport i projekt zostaną zaprezentowane władzom miasta. Planowane
są też spotkania z mediami w celu
przedstawienia wniosków wynikających z aktualizacji Poznańskiej Mapy
Barier i zasugerowania rozwiązań ja-
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kie władze miasta mogą zastosować
w kwestii usunięcia barier i poprawy
dostępności przestrzeni publicznej
w Poznaniu. Podstawowa współpraca
mogłaby się odbywać z poszczególnymi osobami, bądź organizacjami,
które najbardziej angażują się w działalność lokalnej społeczności, np.
radnymi, aktywistami miejskimi, czy
stowarzyszeniami. Najważniejsze dla
studentów jest jednak to, aby władze
miasta dostrzegły problemy, które
oni zauważyli. To, w jaki sposób ich
usunięcie może wpłynąć na poprawę
przestrzeni w Poznaniu oraz jakie wymierne korzyści niosą za sobą rozwiązania zasugerowane przez studentów
uczestniczących w projekcie. Kolejny
obszar współpracy może stanowić
edukacja. Doświadczenie studentów
nabyte w trakcie projektu mogłoby
przyczynić się do poprawy poziomu
edukacji dotyczącej nie tylko kształtowania i postrzegania przestrzeni publicznej, ale także zmianie podejścia
społeczeństwa w odniesieniu nie tylko
do osób z niepełnosprawnościami, ale
także do osób starszych.
Poznańska Mapa Barier jest projektem, który dąży do zapewnienia
pełnej dostępności przestrzeni publicznej dla wszystkich mieszkańców
miasta, niezależnie od ich wieku, płci,
czy sprawności fizycznej. Poprzez swój
dynamiczny rozwój w trakcie trwania
projektu postanowiono realizować
nie tylko powyższy cel, ale również
kilka innych, uzupełniających. Są to
działania dążące do przybliżenia idei
projektowania uniwersalnego zarówno mieszkańcom, studentom jak
i władzom miasta, czyli wszystkim
tym, którzy w mniejszym lub więk-

szym stopniu mają wpływ na jakość
przestrzeni publicznych. Wartością
dodaną jest również edukacja na temat percepcji przestrzeni przez osoby
z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Jest to bardzo ważny temat,
ponieważ wiele rzeczy, na które jeden
użytkownik przestrzeni publicznej
nie zwróci uwagi może okazać się
przeszkodą dla drugiego. Wiedza ta
pozwoli lepiej zrozumieć jak bardzo
obszary dysfunkcyjne mogą wpływać
na życie mieszkańców miasta oraz
pozwoli zaproponować rozwiązania,
jakie w tym zakresie oferuje projektowanie uniwersalne.
Z braku wytycznych dotyczących projektowania infrastruktury
technicznej w ciągach pieszych ciągle
mamy do czynienia z absurdalnymi rozwiązaniami architektoniczno
-przestrzennymi. Aby dać bodziec do
działania, diagnozie poddano utrudnienia najczęściej pojawiające się na
terenie Poznania. We wszystkich kategoriach barier dominują utrudnienia, generujące koszty związane z ich
likwidacją, jednak w bilansie z potencjalnymi korzyściami nie okażą się
one wysokie. Niedużym nakładem
finansowym władze miasta mogą
przyczynić się do odczucia pozytywnej zmiany w przestrzeni Poznania,
wśród jego mieszkańców. Osoby zaangażowane w projekt mają nadzieję,
że na Poznańskiej Mapie Barier będzie
pojawiało się coraz więcej zielonych
punktów oznaczających usunięte bariery i z czasem będą one dominowały
na mapie, a mieszkańcy bardziej świadomie będą patrzeć na otaczającą ich
przestrzeń tworząc razem najbardziej
przyjazne miasto w Polsce.
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Mieszkaniowy rynek wtórny w Poznaniu a.d. 2016
Poznań jest jednym z kilku miast zaliczanych do największych aglomeracji w kraju, o wysokim
potencjale rozwoju rynku mieszkaniowego oraz o dużej liczbie transakcji. Na podstawie kilku
tysięcy danych o cenach transakcyjnych podzielę się z Państwem podstawową analizą lokali
mieszkalnych z rynku wtórnego oraz zjawisk i tendencji odnotowanych w 2016 roku w stolicy
Mieszkaniowy rynek wtórny w Poznaniu a.d. 2016
województwa wielkopolskiego.
Poznań jest jednym z kilku miast zaliczanych do największych aglomeracji w kraju, o
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Potencjał inwestycyjny Częstochowy
Częstochowa jest centralnym miastem aglomeracji częstochowskiej, a także największym
ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i administracyjnym w subregionie północnym
województwa śląskiego.

Mateusz Kotynia
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lub wykazują
tendencję
wzrostową.
Największą
dynamikę
cen odnotowano w dzielnicy Nowe Miasto, natomiast
największą
stabilizację
w dzielnicy
Stare
cen
w dzielnicy
Nowe
Miasto,
natomiast
największą
stabilizację
w* dzielnicy
Stare – producent
TRW Automotive
cen
odnotowano
w
dzielnicy
Nowe
Miasto,
natomiast
największą
stabilizację
w
dzielnicy
Stare do samosystemów
bezpieczeństwa
Miasto.
Miasto.
chodów;
Miasto.
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Rynek stolicy Wielkopolski jest rynkiem dynamicznym, o dużej liczbie transakcji, z
dużym udziałem transakcji kupna lokali zarówno w celu zaspokojenia własnych potrzeb
mieszkaniowych, jak również w celach inwestycyjnych. Lokale mieszkalne z rynku wtórnego
niezmiennie cieszą się dużą popularnością i zapewne podobny trend będziemy obserwować w

* CSF Poland (grupa Cooper Standard, dawniej Systemy Polimeryczne
Barre Thomas Poland) – producent
m.in. przewodów, systemów antywibracyjnych i uszczelek do samochodów;
* Brembo Poland – wytwórca elementów układów hamulcowych;

* CGR Polska – producent podzespołów motoryzacyjnych dla takich
firm jak TRW, Faurecja;
* Koksownia Częstochowa Nowa
– czołowy producent koksu w kraju,
wyodrębniony ze struktury Huty Częstochowa;
* Guardian Industries Poland –
huta szkła;
* Stölzle-Częstochowa – huta
szkła artystycznego i użytkowego;
* Odlewnia Żeliwa Wulkan –
odlewnia żeliwa, najstarsza fabryka
działająca na terenie miasta; została
założona w 1894 roku;
* Metalplast-Częstochowa – czołowy producent zamków i okuć budowlanych, założona w 1899 roku;
* ViperPrint – jedna z największych drukarni internetowych w Polsce. Założona w 2002 roku;
* Dospel – producent systemów
wentylacji;
* Bud-Trans -zakres firmy obejmuje głównie prace związane z transportem nieczystości budowlanych,
rozbiórki oraz prace porządkowe.
Rynek powierzchni magazynowych
Rynek magazynowy w Częstochowie jest obecnie dość pokaźny jak na
warunki miasta. Dostępnych jest 14
magazynów na sprzedaż oraz 47 przeznaczonych pod wynajem. To sporo
biorąc pod uwagę, że Częstochowa jest
tzw. „znikającym miastem”, w którym
notuje się ciągły spadek liczby ludności, a co za tym idzie, zmniejszającą się
liczbę pracowników i pracodawców.
Ceny za wynajem na rynku magazynowym w Częstochowie i okolicach wahają się od 8 zł/m2 do nawet
22 zł/m2. Związane jest to głównie
z położeniem oraz warunkami technicznymi zabudowy. Często są to
stare budynki poprodukcyjne przekształcone na hale magazynowe
lub nowo wybudowane hale stalo-

we przeznaczone typowo pod wynajem. Jednak większość na rynku
stanową właśnie stare, przekształcone budynki, które często wymagają
renowacji.
Co do powierzchni magazynów
jest bardzo duża rozbieżność na rynku. Oferowane są magazyny od 30 do
aż 16.000 m2, lecz najwięcej dostępnych jest tych do 1000 m2.
Rynek sprzedaży magazynów jest
mniejszy niż tych przeznaczonych
pod wynajem. Ich powierzchnie są
w przedziale od 156 do 8000 m2,
a przeważają obiekty do 1000 m2 powierzchni. Za największą dostępną na
rynku działkę z 4 halami magazynowo–produkcyjnymi i pomieszczeniami biurowymi o powierzchni 8000
m² trzeba zapłacić 12,5 mln zł. Jest
to także najdroższa dostępna oferta.
Cena za metr kwadratowy powierzchni magazynowej waha się od 580 zł do
prawie 2900 zł. Te różnice wynikają
w głównej mierze od stanu technicznego zabudowy, położenia obiektu,
funkcji budynków zlokalizowanych
na działce, uzbrojenia terenu, czy dostępności komunikacyjnej.
Podsumowując rynek powierzchni magazynowych w Częstochowie
można zauważyć, że w zasadzie nie
różni się on znacznie od rynków innych miast. Decydując się na zakup,
czy wynajem hal magazynowych możemy liczyć na spory wybór obiektów
w różnych lokalizacjach, a także w zadowalających klienta cenach. Część
magazynów jest w stanie wymagającym doinwestowania, inne mają warunki wystarczające do natychmiastowego użytkowania, ale bez problemu
można trafić na całkiem przyjazny
budynek. W obecnych czasach coraz
częściej buduje się nowoczesne, stalowe hale magazynowe, także w Częstochowie i okolicach, więc jest wielce
prawdopodobne, że i one wkrótce tafią
na rynek.
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Rynek działek i gruntów
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Myślę, że w przypadku tego artykułu warto także poruszyć kwestię
rynku działek i gruntów w Częstochowie. Obecnie dostępnych jest 485 ofert
sprzedaży nieruchomości na rynku
wtórnym. Daje to duże możliwości
dla inwestorów, a także klientów indywidualnych szukających miejsca,
na którym powstanie ich nowy dom.
Ceny działek i gruntów są znacznie bardziej rozbieżne niż w przypadku powierzchni magazynowych. Za
działki typowo rolne przyjdzie nam
zapłacić od niecałych 2,36 zł/m2 do
135 zł/m2. Powierzchnie działek rolnych wynoszą od 890 do 29.715 m2.
Jednak w przypadku działek budowlanych i inwestycyjnych kwota
za metr kwadratowy powierzchni
waha się od ponad 19,70 zł do 1300
zł. To właśnie one stanowią zdecydowaną większość dostępnych ofert.
Powierzchnie oferowanych gruntów
wynoszą od 339 do 165.570 m2, więc
tak jak wcześniej wspomniałem, można znaleźć odpowiednią działkę pod
budowę domu dla rodziny lub zrealizowania poważnej inwestycji.
Oferowanych jest także 10 działek przemysłowych. Najdroższa, wraz
z budynkami, kosztuje 5769 zł/m²,
więc przy 130 m² przestrzeni, za działkę należy zapłacić 750 tys. zł. Ceny
pozostałych nieruchomości przemysłowych wynoszą od 40 do 300 zł za
m². Ich powierzchnie mierzą od 3950
do 36.878 m².
Rynek nieruchomości w Często-

chowie jest pokaźny i bogaty w interesujące oferty. Skierowany jest zarówno do klientów indywidualnych,
jak i inwestorów. Możliwości jakie
oferuje pozwalają na realizację wielu
ciekawych inwestycji lub lokalizację
nowych przedsiębiorstw, które tchnęłyby trochę życia w miasto. Nie pozostaje więc nic innego, jak czekać, aż
któraś z ofert zainteresuje jakieś duże
przedsiębiorstwo i skusi do zlokalizowania tutaj swojej inwestycji.
Budowa obwodnicy Częstochowy
(projekt autostrady A1)
Obwodnica Częstochowy, czyli tak
naprawdę część autostrady A1 (projektowana długość 568 km od Rusocina
do Gorzyczek), leżącej w ciągu międzynarodowej trasy E75, ma zostać
zrealizowana w dwóch etapach. Odcinek F prowadzący z węzła Rząsawa
do węzła Blachownia będzie mierzył
20,3 km. Odcinek G od Blachowni do
węzła Zawodzie ma wynosić 4,7 km.
Tak więc cała obwodnica miasta zamknie się w odcinku długości 25 km.
Realizacja inwestycji ma odbyć się
w formie „projektuj i buduj”, która ma
trwać 33 miesiące od momentu zawarcia umowy, nie wliczając okresów zimowych, tj. od 15 grudnia do 15 marca. Do czasu projektowania wlicza się
okresy zimowe.
Umowa na budowę odcinka F została podpisana 12. 10. 2015 r., a dwa
tygodnie później nastąpiło przekazanie placu budowy. W przypadku odcinka G umowę podpisano 31. 08. 2015

r., plac budowy przekazano po trzech
tygodniach. Koszt całej inwestycji
oszacowano na 703.281.570 zł (brutto)
za budowę odcinka F i na 219.382.320
zł (brutto) za odcinek G.
Według umowy w formie „projektuj i buduj” wykonawcy odcinków
F i G mają czas na złożenie projektów,
specyfikacji i przedmiarów robót oraz
pozyskanie decyzji i zezwoleń w terminie 16 miesięcy od podpisania umowy. Prace przygotowawcze rozpoczęły
się w ostatnim kwartale 2016 roku,
a cały odcinek od Częstochowy do Pyrzowic ma zostać otwarty w połowie
2019 roku.
Budowa obwodnicy Częstochowy to spora szansa na rozwój gmin
otaczających miasto ze względu na
zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych. Łatwy dostęp do autostrady przecinającej południkowo całą
Polskę może kusić przedsiębiorców do
lokalizacji nowych inwestycji w pobliżu A1.
Obwodnica to także duże odciążenie dla ruchu w mieście co zwiększy
komfort mieszkańców, a także osób
dojeżdżających do pracy w Częstochowie z pobliskich miejscowości. Obecnie w godzinach szczytu bardzo ciężko jest się poruszać starą „Gierkówką”,
korki ciągną się kilometrami zarówno
w stronę Warszawy, jak i Katowic. Realizacja autostrady A1 ma w założeniu
odciążyć miasto z nadmiaru pojazdów, skrócić czas podróży, spowodować oszczędności w paliwie i odciążyć dzięki temu środowisko poprzez
zmniejszenie emisji spalin i hałasu.
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inwestycje komercyjne
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