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DO DRUKU TEJ GAZETY
UŻYLIŚMY PAPIERU TYPU
OFFSET CYCLUS PRINT 90 g/m2

Recyklizacja jest jedną z metod ochrony środowiska natural-
nego, której wysoki wkład społeczny jest odwrotnie propor-
cjonalny do generowanych kosztów. Ważnym celem re-
cyklingu jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych. 
Zmniejszenie ilości odpadów jest już tylko procesem ubocznym. 
Świadomi producenci oznakowują swoje wyroby kodem re-
cyklingu.

CyclusOffset to 100% recyklingowy niepowlekany, 
naturalny papier offsetowy. Dzięki szczególnym właściwościom 
recyklingu CyclusOffset umożliwia doskonały druk przy użyciu 
niskiej gramatury farb drukarskich. Dobra jakość druku jest 
możliwa nawet przy niskiej gramaturze surowca.
Odpady papierowe są jednym z głównych surowców wtórnych, 
którego selektywne zbieranie jest promowane przez Willę 
Urbano. Niebieskie kontenery są przeznaczone do gro-
madzenia tych surowców, co jest już chyba zakodowane 
w naszej świadomości. Sortowany papier trafia do zakładu, 
gdzie surowiec poddaje się rozpuszczeniu w kadziach z wirującą 
wodą, która dzieli papier na włókna. Na tym etapie odzysku 
surowiec zwie się pulpą. Przy pomocy napowietrzania z surow-
ca usuwa się farby i bród. Kolejnym etapem jest wzmacnianie 
pulpy np. celulozą. Odsączanie, prasowanie i maszynowe prze-
robienie surówki na papier tekturowy, gazetowy lub higie-
niczny kończy proces recyklingu papieru. Powstaje papier taki 
jak ten użyty do wyprodukowania gazety promującej budowę 
Willi Urbano w Wąsoszu. Taki papier, który właśnie trzymasz 
teraz w rękach.

WILLA URBANO 100 %
ZAANGAŻOWANIA W OCHRONĘ ŚRODOWISKA

Nieprzypadkowy wybór papieru użytego do druku odzwiercie-
dla nasz system wartości. Dbamy o przyrodę, z niej korzys-
tamy. Mieszkamy blisko natury. Dla przeciętnego czytelnika 
rodzaj papieru użytego do druku gazety nie ma znaczenia. 
Dla nas są to kolejne elementy wyboru. Nawet małymi 
projektami możemy wzbudzić zainteresowanie u innych 
ochroną środowiska natral-nego. Papier z odzysku nie jest zły.

100% natury, 100% jakości życia
- Najwyższej jakości materiały budowlane
- Budynek z cegły ceramicznej
- Przestrzeń zdrowego trybu życia

Pamiętaj - Dbaj o środowisko naturalne, tak jak my!
W porównaniu do produkcji zwykłego papieru, produkcja 
papieru makulaturowego pochłania mniej wody, zużywa mniej 
energii, nie generuje hałd na składowiskach odpadów, a emisja 
CO2 jest znacznie niższa. Segreguj odpady, kupuj produkty 
z symbolem recyklingu.

Drodzy Czytelnicy!
Przekazujemy w Państwa ręce kolejne wydanie Gazety Deweloperskiej. Jest to wydanie 
specjalne związane z odbywającymi się w dniach 8-9 września 2018 r. na terenie 
Międzynarodowych Targów Poznańskich Targów Mieszkań i Domów (hala nr 3). 
Jak to jest w tradycji Gazety każde jej wydanie ma swój temat wiodący, przewodnią ideę. 
W obecnej edycji poświęciliśmy uwagę technologiom i standardom XXI w. - system-
om inteligentnego domu, projektowaniu przestrzennemu zgodnie ze zrównoważonym 
rozwojem, elektromobilności.
Symbolem naszych publikacji jest Standard z Motylem, gdyż on jest znakiem najnowszej 
inwestycji Willi Urbano przy ul. Suchej na Głównej w Poznaniu – budynku wielorodzin-
nego z systemem inteligentnego domu w mieszkaniach oraz stanowiskami do ładowania 
samochodów elektrycznych. W gazecie w wywiadach i publikacjach przedstawiamy 
obszernie te standardy, prezentujemy system domu inteligentnego produkowany przez 
polską firmę Deimic, nowoczesne wideofony firmy ACO, inwestycje i marki Grupy 
URBANO, ofertę sprzedaży gruntu przez projekt. Osobny blok stanowią publikacje 
dotyczące rozwoju elektromobilności.
Zapraszamy również na #AdresDeweloper oraz #DrzwiUrbano.
Gazeta Deweloperska w nakładzie 4 tys. egzemplarzy jest dystrybuowana bezpłatnie 
wśród gości i wystawców targowych oraz u partnerów wydania.



Nie ustaje Pan w poszukiwaniu i wprowadzaniu nowości do inwestycji 
mieszkaniowych. Spora determinacja...
- Trudno udawać, że jesteśmy nadal w średniowieczu. Przyszły nowe czasy 
i musimy na nie odpowiadać. Są inwestorzy, którzy chcą wprowadzać 
nowości. Mówiąc bardzo skrótowo – nowe mieszkania powinny być nowe.  
Tymczasem większość inwestorów nowe mieszkania buduje wciąż po stare-
mu.

Od 3 lat URBANO lansuje markę 21’st Century Development, a w jej 
ramach m.in. dom inteligentny...
- Dom inteligentny szerzej, bo o inteligencji domów mówi się co naj- 
mniej od dekady. Są różne firmy, które lepiej lub gorzej próbują to sprzedać, 
działa rynek domów jednorodzinnych, w których ta implementacja jest 
dostrzeżona. Inwestorzy domów jednorodzinnych liczą się z nakładem 
kilkunastu tysięcy złotych, aby je wyposażyć w systemy bezpieczeństwa, 
monitoringu, oszczędności, komfortu.
Natomiast z przykrością stwierdzam, że w tym, czym my się zajmujemy 
– czyli przygotowujemy nieruchomości do zagospodarowania i sprzedaży, 
budujemy domy mieszkalne – nie ma dziś na rynku budynków wielorodzin-
nych wyposażonych w systemy inteligentnego domu. Dowodem na to 
niech będzie fakt, że otrzymaliśmy certyfikat od firmy Deimic z Torunia. 
Jest to fabryka produkująca od kilku lat 
z sukcesem systemy inteligentnego domu, 
mająca około 800 implementacji w do- 
mach jednorodzinnych. Nasza firma otrzymała 
od Deimic certyfikat dla pierwszego budynku 
wielorodzinnego wyposażonego w system in-
teligentnego domu. I to jest dowód na to, 
że można tak budować, jeżeli się o tym myśli, 
chce się to robić, podejmuje taką próbę.

Mamy zatem inwestycję ze znakiem motyla, 
a w ślad za tym Standard z Motylem. Co się 
w nim zawiera?
- Motyl jest naszym ulubionym symbolem. 
Jest to znak przemiany – powstaje z kokonu, 
najpierw jest gąsienica, a potem odlatuje. 
I w naszych budynkach motyl symbolizuje 
taką przemianę. Mamy system inteligentnego 
domu, m.in. klimatyzację, jeśli mieszkanie ma 
ekspozycję od południa, a okna nie są oknami 
w typowych rozmiarach z Castoramy, lecz są 
to okna francuskie od podłogi do sufitu dające 
duży komfort, dużo światła w mieszkaniach. 
Ale wiąże się to z tym, że miesz-
kanie latem nagrzewa się. Czyli coś kosztem czegoś – 
mamy dużo światła, ale potrzebujemy mieć klimatyzację. 
Ta klimatyzacja jest więc u nas w standardzie, tak jak system 
inteligentnego domu.
Powiem więcej. Zamówiliśmy wideodomofony, których na lokalnym rynku 
prawdopodobnie jeszcze nie ma. W Polsce nie są stosowane. Jest to połączona 
usługa firmy ACO, która jest producentem domofonów oraz firmy Deimic. 
W skrócie chodzi o to, że każdy domofon jest wyposażony w kartę SIM 
i ma IP. To powoduje, że osoby odwiedzające, jeśli nie mogą wejść, są skon-
taktowani z właścicielem za pomocą telefonu komórkowego, można przez 
domofon prowadzić rozmowę zdalną...

Wspomniał Pan o porte fenetre – z jednej strony bardzo dobre 
naświetlenie, a z drugiej potrzebna latem klimatyzacja, a zimą więcej 
ogrzewania...
- Oczywiście jest to wszystko zbilansowane, ponieważ mieszkania są pro-
jektowane zgodnie z wytycznymi ustawowymi i bilans energetyczny jest 
wyliczony. Klimatyzacja potrafi zimą dać również ciepło i jest to zupełnie 
inne ciepło niż z grzejników.

Jeszcze co do Standardu z Motylem... przy każdym obiekcie jest zainstalowana 
ładowarka do samochodów elektrycznych. Myślimy wciąż o tym, że czasy się 
zmieniają: kiedyś jeździło się konno, potem dieslem, dziś od diesli ucieka się, 
są kraje, w których takich samochodów nie można już zarejestrować, są firmy 
już nie produkujące ich. Zmienia nam się świat i my to widzimy. W nowych 
inwestycjach ładowarka do samochodów elektrycznych jest obowiązkowa.
Rozwiązania, o których mówię są zastosowane w naszej inwestycji 
przy ul. Suchej 5A w Poznaniu. Budynek jest wykonany z bardzo dobre-
go materiału, cegły ceramicznej porotherm firmy Wienerberger. Uważam, 
że na miarę tej lokalizacji jest to najlepszy standard, jaki można zaproponować.

Ten standard będzie promowany na Targach Mieszkaniowych w dniach 
8-9 września?
- Tak, oczywiście! Chcemy pokazać wszystkim odwiedzającym targi, 
że można budować dobrze, a mieszkania budowane dobrze nie muszą kosztować 
tyle, co apartamenty nad morzem. Ceny mieszkań w Poznaniu kształtują 
się na poziomie 6-7 tysięcy za metr kwadratowy (czasem nawet więcej). 
Nasza średnia cena przy Suchej to jest 6.515 zł za metr brutto. Uważam, 
że jest ona adekwatna i może się bronić, bo atutem tej lokalizacji jest jej 
standard – Standard z Motylem.
Na targach pokażemy jak bardzo zależy nam na tym, aby wprowadzić XXI 

wiek do mieszkalnictwa. Nie tylko staramy się 
w tych niewielu inwestycjach patrzeć nowocześnie 
na rynek, ale staliśmy się wyłącznym przedsta-
wicielem firmy EBG, największego w Europie 
producenta ładowarek elektrycznych do samo-
chodów. Produkuje ona te ładowarki od 2009 
roku, ma 14 tysięcy implementacji. Od września 
będziemy budowali sieć elektromobilności pod 
naszą marką.

Elektromobilność to Pański nowy konik...
- Pewne jest, że będziemy jeździli na prąd, 
więc trzeba budować infrastrukturę. Samochody 
jeżdżą wszędzie, więc można sobie wyobrazić 
ładowarkę elektryczną pod domem. Rozmawia-
my z sieciami handlowymi, deweloperami, 
chcemy budować ładowarki wszędzie, gdzie 
powinny być: na parkingach podziemnych, 
pod urzędami, szpitalami... Wszędzie, 
gdzie ludzie przyjeżdżają, zostawiają samochody, 
spędzają kilka godzin. W tym czasie samochody 
mogą im się ładować.
W ramach marki 21’st Century Development 
URBANO będziemy budowali sieć ładowarek 

do samochodów. Podpisaliśmy umowę z firmą Deimic na sprzedaż in-
teligentnych systemów do domów, współpracujemy z firmą ACO, dużą, 
polską fabryką domofomów. Myślimy też o innych produktach, które będą 
wykorzystywane przy budowie domów i mieszkań inteligentnych, które mają 
dać komfort, bezpieczeństwo i które mają wzbudzać pozytywne emocje. 
Chcielibyśmy mieć domy, do których się wchodzi i zapalają się światła, 
podnoszą rolety, a gdy wychodzimy wszystko samo się wyłącza, zamyka, sam 
się włącza alarm, wystarczy przejść tylko z czipem przez bramkę i wszystko 
się samo odpala. Tak jest na świecie, to dlaczego nie może być w Polsce?

Dla tych, którzy chcieliby tak mieć, jest to z pewnością atrakcyjne...
- Wielu ludzi nie wie, że tak chciałoby mieć, bo tego nie ma na rynku. 
Nie ma podaży...

Bo nie ma popytu i kółko się zamyka...
- Trochę nie tak, bo tak jest z samochodami elektrycznymi. Dzisiaj rozmawiając 
z potencjalnym Kowalskim o samochodzie elektrycznym on pyta gdzie 
będzie ładował... bo nie ma wiedzy. Ja jeżdżę samochodem elektrycznym 
od pół roku po całym kraju i nie mam żadnego problemu z ładowaniem. 

Dlaczego? Bo jeżdżę i się rozglądam, dowiaduję... Trzeba wreszcie zrozumieć, 
że to już jest. Oczywiście skala jest mała, rynek dopiero się buduje. 
Przytoczę anegdotę jak weszliśmy w XXI wiek. Marka 21’st Century 
Development funkcjonuje 
u nas od 3 lat. Mamy po-
jazd reklamowy jeżdżący 
po Poznaniu i informujący 
o tym, jest strona inter-
netowa dedykowana tym 
produktom. Postanowiliśmy 
jednak – jak powiedziałem 
– nie tylko o tym mówić, 
ale to robić. Nie jesteśmy 
dużym deweloperem na 
rynku i raczej nigdy nie 
będziemy, działamy w mikro-
skali, kameralnie... 
I teraz anegdota... Będąc 
kiedyś na grillu, potem 
na meczu, później u zna-
jomych w domu miałem 
wrażenie, że ludzie 
rozmawiają o czymś, czego 
nigdy nie widzieli. Na gril-

lu ktoś mówił, że słyszał o samochodzie Tesla, później na innym spotka-
niu ktoś inny powiedział, że widział taki samochód, a inny znów mówił, 
że zna kogoś, kto jeździ, ale nikt go nie widział. To ja postanowiłem, że kupię 

sobie taki samochód i od pół roku 
nim jeżdżę, żeby go przetestować 
jaki jest. Jest to niezły samochód, 
choć miałem trochę wahania. 
Wszyscy mi odradzali: gdzie to będę 
ładował, gdzie będę serwisował, 
jak się będzie jeździło. Od pół 
roku jestem szczęśliwym kierowcą 
samochodu elektrycznego i jest 
mi dobrze.
I tak robimy ze wszystkim. 
Inteligentny dom mamy 
we własnym mieszkaniu, 
przetestowaliśmy, uważamy, że war-
to, że wszystko co mówił przedsta-
wiciel handlowy jest prawdą. Mamy 
to i chcemy żeby inni też mieli. 
Można, jeśli się chce i ma odwagę.

Dziękuję za rozmowę
Barbara Kwiecińska-Kielczyk

Standard z Motylem
Rozmowa z Rafałem Gorączniakiem, współzałożycielem URBANO, o inteligentnych mieszkaniach wielorodzinnych 
oraz elektromobilności

Usługi URBANO
Biuro obsługi inwestycji URBANO funkcjonuje od 2005 roku w Pozna-
niu. Siedziba firmy mieści się w sercu milionowej aglomeracji poznańskiej, 
na piętrze budynku głównego Stacji Urbano, przy ul. Wawrzyniaka 19. 
Misją URBANO jest przygotowanie nieruchomości 
do sprzedaży lub zagospodarowania w zakresie 
prawnym, technicznym i ekonomicznym – pro-
jektowanie biznesu poprzez określanie celów 
komercyjnych dla nieruchomości, zwiększanie 
wartości nieruchomości poprzez własne opracow-
ania planistyczne oraz dokumentacje budowlane.  
URBANO świadczy profesjonalne usługi 
związane z planowaniem i realizacją inwestycji 
budowlanych. Biuro pracuje dla gmin i urzędów, 
właścicieli nieruchomości, inwestorów, dewelope-
rów i pośredników nieruchomości umożliwiając 
bezpieczne, skuteczne i opłacalne rozporządzanie 
zasobami, zgodnie ze standardami XXI wieku.
Katalog usług biura URBANO wynika ze specjali-
zacji i doświadczenia zespołu planistów i prawników, 
m. in. w prawie budowlanym, przepisach 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym oraz selekcji i nabywaniu nieruchomości. 
URBANO umożliwia Klientom pełną obsługę 
prawną i projektową inwestycji. Kadra spe-
cjalizuje się w badaniu nieruchomości, anali-
zie możliwości inwestycyjnych, ocenie ryzyka, 
kalkulacji opłacalności inwestycji, 
planowaniu inwestycji, uzgodnieniach dokumen-
tacji projektowej oraz sprzedaży nieruchomości 
komercyjnych. Zespół URBANO posiada także 
doświadczenie deweloperskie, na bazie którego 
umożliwia zakładanie spółek celowych do realizacji 
inwestycji. Firma przygotowuje i prowadzi inwe-
stycje dla klientów oraz pod własnymi markami.
URBANO świadczy profesjonalne usługi związane 
z planowaniem i realizacją inwestycji budowlanych. 
Świadczy porady prawne, przygotowuje wnioski 
i opinie na temat zagospodarowania przestrzenne-
go oraz ekspertyzy prawne w zakresie prawa budow-
lanego. Biuro opracowuje dokumentacje planistycz-
ne, uzyskuje decyzje o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę. 
Zespół URBANO realizuje usługi w ramach zdefiniowanych, 
ściśle współpracujących ze sobą jednostek. Wśród nich jest kancelaria urban-

istyczno-prawna, w której za obsługę prawną odpowiada Olga Bystrzycka – 
radca prawny, a planowaniem i projektowaniem zajmuje się Michał Urbański 
– projektant zagospodarowania przestrzennego, z kolei koordynację procesu 

projektowego i budowlanego prowadzi 
Natalia Jakubiak.
Jest biuro projektów deweloperskich, 
któremu przewodzi Rafał Gorączniak 
– nieruchomista i prezes spółek 
URBANO, wspierany przez kadrę 
inżynierską: Jerzego Mikołajskiego, 
Tadeusza Szajerkę i Krzysztofa 
Koperkiewicza. Działa także bi-
uro obrotu nieruchomościami 
– poznanskienieruchomosci.pl,  kierowa- 
ne przez Grzegorza Penara – pośrednika 
w obrocie nieruchomościami z wielo-
letnim doświadczeniem. Z kolei 
działalność deweloperska prowadzona 
jest w ramach spółek celowych, tworzo-
nych dla poszczególnych inwestycji. 
Nie można zapomnieć także 
o jednostce wydawniczej, która prow-
adzi internetowe portale tematyczne 
takie jak poznanskie-nieruchomosci.
pl, czy poprawny.pl, a także wydaje 
gazetę deweloperską w formie dru-
kowanej. Wydawnictwem zajmuje się 
redaktor Kazimierz Brzezicki, którego 
wspiera redaktor Barbara Kwiecińska-
Kielczyk. Za utrzymanie ruchu w inter-
necie odpowiada inż. Andrzej Latocha, 
którego wspiera Dominik 
Radziejewski. 
Z usług URBANO korzystają takie 
firmy jak Amica Wronki, Samsung, 
Aldi. Zespołowi zaufali także partner-
zy biznesowi budujący zarówno parki 
przemysłowe, jak i hotele w Afryce, 
zarządzający biurami turystycznymi 
i obiektami wypoczynkowymi nad 

polskim morzem oraz górach. URBANO posiada udziały sieci biur 
podróży na terenie całego kraju.

Dom inteligentny

Na zdjęciu Natalia Jakubiak URBANO



21’st Century Development
Definiując prawdę o nieruchomości, dobro tworzenia na miarę potrzeb oraz eksponowanie piękna poprzez estetykę 
ta awangardowa idea  wyraża nową jakość.

Urbano Planing Team jest pracownią urbanistyczną określającą zespół 
tendencji i trendów w projektowaniu systemów mieszkaniowych XXI wieku 
oraz jednostką doradzającą w windowaniu standardu obiektów hotelow-
ych. Firma specjalizuje się w doradztwie biznesowym. Dysponuje wiedzą  
 doświadczeniem, a zainteresowania i przekonania właścicieli i pra-
cowników formułują hierarchię wartości 21’st Century 
Development.
- Jesteśmy dumni z tego, że projektujemy na miarę 21 wieku. 
Nasze wizje określamy poprzez marki i obrazy. Prawdą jest, 
że posiadamy zdolność do projektowania wizji śmiałych 
i odważnych oraz pionierskich, bo niekonwencjonalnych 
i wysoce artystycznych. Poprzez nasze projekty wkracza-
my w przyszłość. Kreatywne i nowatorskie propozycje 
nie dewastują ustalonych wcześniej zagadnień kulturo-
wych i społecznych. Ponadzmysłowe postrzeganie potrzeb 
i trendów wspiera nas w tworzeniu projektów inteligentnych. 
Ściśle uporządkowany porządek projektowy umacniamy 
o przemyślane i odpowiedzialne systemy wartości. Nasze wiz-
je planistyczne stawiają projekty na wysokim poziomie nowej 
skali, gdzie liczy się jakość. Nie odrzucamy dotychczaso-
wych stylów i bazujemy na dorobku cywilizacyjnym. Zawsze 
poszukujemy kreatywnych i oryginalnych 
rozwiązań. Nowy kierunek w projektowaniu nazwaliśmy 21’st Century 
Developement – opowiada Rafał Gorączniak, prezes Grupy URBANO, 
posiadacza marki.
Żyjemy i pracujemy w środowisku zmieniających się standardów. 
To co obserwujemy, to niestety z jednej strony zjawiska prowadzące do 
niesymetrycznego pod względem zasobów konsumowania środowiska 
naturalnego, z drugiej strony do prowadzenia polityki profitów kosztem 
jakości. Zapowiadane przeludnienie ziemi zagraża dogłębnemu rujnowaniu 
ekosystemów. Bylejakość, najogólniej mówiąc nas drażni, a oferowanie usług, 
czy produktów poniżej minimum powoduje alergię. W stworzonej przez 
URBANO wizji jutra fundamentem przyszłych systemów mieszkaniowych 
będzie skupianie gwarantujące najogólniej mówiąc łączenie. To co inspiruje 
projektantów i planistów, to odnajdywanie szczodrych i bogatych w widoki 
zasobów naturalnych.
Firma stworzyła m.in. markę “Chateau Village” dla budowy peryferyjnych 
systemów mieszkaniowych oraz “BOP” dla budowy zespołów obiektów 
przemysłowych. Z marką “Willa Urbano” przygotowywane są kolejne 
realizacje mieszkaniowe. 
“Baltique Standard” jest projektem zarówno zarządzania jakością turystycz-
nych obiektów nadmorskich, jak i programem ochrony środowiska – w tym 
ochrony unikatowych wartości pasa nadmorskiego. 

Całości dopełniają jeszcze marki: UFO – utworzona dla realizacji moteli oraz 
marka EMU (ElectroMobility Urbano) – poświęcona stacjom ładowania 
samochodów elektrycznych.
- Nasza firma angażuje się w projektowanie i realizowanie procesów deweloper-
skich w różnych segmentach rynku. Niezmiennie nasze motto jest aktualne (już 

od 2005 roku): “Widzimy wielkie i małe projekty, realizujemy 
niemożliwe, bo patrzymy inaczej” - stwierdza Rafał Gorączniak.
21’st Century Development to projekty zrównoważonego 
rozwoju, odpowiedzialne społecznie. Projektowanie na miarę 
XXI wieku uwzględnia interesy powszechne, gospodarcze oraz 
środowiskowe. Zrównoważony rozwój propaguje skupianie 
zabudowy i przeciwdziałanie jej rozpraszaniu się. W ten sposób 
nawiązuje się do historycznych uwarunkowań, promując 
wykorzystanie istniejących zasobów, w tym obiektów zabyt-
kowych, bywa że często wymagających znacznych nakładów 
na ich rewitalizację. Długofalowa polityka 21’st Century 
Development przyczyni się do ograniczania zubożenia natury, 
emisji spalin, burzenia kompleksów folwarcznych, zaciera-
nia historii oraz niepotrzebnych wydatków na rozbudowę 
i serwisowanie infrastruktury, która być może nigdy nie po-
winna była powstać. URBANO chce poprzez swoje marki 
i projekty promować ideę zrównoważonej komunikacji pub-

licznej, przestrzennego skupiania miejsc zamieszkania wokół istniejących 
struktur komercyjnych, łączenia przestrzeni pracy z ofertą relaksu, co wpływa 
korzystnie na funkcjonalność i jakość przestrzeni oraz budowanie ważnych 
i zdrowych relacji. 
 Marka kancelarii urbanistyczno-prawnej i biura dokumentacji “URBANO” 
(Urbano Land Acquisition and Plannning Team), obok innych marek odpowie- 
dzialnych za zdefiniowane projekty i idee jest własnością spółki URBA-
NIA, która wraz z innymi podmiotami gospodarczymi tworzy inwestycyjną 
grupę Urbano Real. Partnerzy biznesowi powiązani z Urbano Real budują 
zarówno parki przemysłowe, jak i hotele w Afryce, zarządzają biurami tu-
rystycznymi i obiektami turystycznymi nad polskim morzem, jak i w górach. 
Firma przez kilka lat zbierała informacje i weryfikowała wiadomości, które 
miały ostatecznie zbudować koncept 21’st Century Development. Poprzez 
własne wydawnictwo opracowywane były, a następnie publikowane miedzy 
innymi materiały na temat ogólnopolskiego rynku gruntów dużych powi-
erzchni, rozwiązań parkingowych oraz patentów rozwiązań ekologicznych 
w budownictwie, a także technologii alternatywnych, zabytków – możliwości 
ich rewitalizacji i ochrony, struktury oferty wypoczynkowej zarówno 
w górach jak i nad morzem, podsumowań raportów rynku nieruchomości, 
budowy domów plus energetycznych, pasywnych i energooszczędnych, 
budowy pół golfowych oraz wielu innych.

URBANO na Targach Mieszkaniowych
Podczas jesiennych Targów Mieszkań i Domów w hali nr 3 Międzynarodowych Targów Poznańskich 8-9 września 
URBANO zaprezentuje trzy swoje aktualne inwestycje. Mocnym uderzeniem wystawcy jest dom inteligentny oraz 
elektromobilność.

URBANO nie jest deweloperem, który produkuje i sprzedaje mieszkania 
w ilościach hurtowych. Firma nie kupuje nieruchomości, lecz pracuje na 
nieruchomościach powierzonych. Zakłada spółki celowe realizując ideę 
sprzedaży gruntu przez projekt deweloperski.
Firma działa od 2005 r. i jako kancelaria urbanistyczno-prawna zajmuje się 
nieruchomościami, inwestycjami, doradza. Główną usługą jest  przygotowa-
nie nieruchomości do zagospodarowania i sprzedaży. Od kilku lat lokuje 
swoje usługi w spółkach celowych, poprzez które wybudowano kilka obiek-
tów i przygotowywane są nowe. Działa w systemie zaprojektuj i zbuduj.
Zespół URBANO to urbaniści i prawnicy wspomagani przez nieruchomistę.
- Nieruchomości są naszym tlenem. Będąc na rynku wiele lat rozszerzamy swoje 
możliwości i lokujemy usługi w barterze. Jesteśmy małą firmą, ale realizuje-
my wielkie projekty, projektujemy i budujemy mieszkania takie, w jakich sami 
chcielibyśmy mieszkać – mówi prezes Rafał Gorączniak. - Kierując się tą zasadą 
bez żadnych kompromisów uważam, że warto budować dobrze – nawet czasami 
zarabiając nieco mniej niż inni deweloperzy – natomiast mamy świadomość, 
że generujemy na rynku dobry produkt, klienci 
są zadowoleni. To jest największa wartość – zad-
owolenie klientów. Działając w małej skali tym 
bardziej blisko współpracujemy z klientem.
Partnerzy poniekąd znajdują się sami. 
Do kancelarii na ogół przychodzą osoby, które 
mają grunt z jakąś wadą: nie mogą dojechać, 
mają problem z zabudową, muszą zmienić 
plan, nie mogą uzyskać warunków zabudowy, 
mają trudne sąsiedztwo. Kancelaria urban-
istyczno-prawna dysponuje tak szerokim 
wachlarzem usług, posiada taki know-how, 
że zmienia te plany, zyskuje warunki zabudowy, 
usuwa kolizje, przygotowuje nieruchomości 
do inwestowania. Niestety, to trwa czasami 
bardzo długo, czasami te nieruchomości 
są skażone pracami innych zespołów i czasami 
są to tematy, na których już ktoś połamał zęby. 
Ale z reguły udaje się doprowadzić do takiego 
etapu, że nieruchomość jest przygotowana do 
zagospodarowania i sprzedaży.
- Natomiast w relacjach business to business 
właściciele nieruchomości doświadczając naszych 
umiejętności budują zaufanie i nie chcą już 
sprzedawać samych nieruchomości. Mówią: 
skoro wszystko przygotowaliście, to zbudujmy to! Tak budujemy budynki 
wielorodzinne, których nie spodziewaliśmy się, że je zbudujemy – wyznaje Rafał 
Gorączniak. - Naszym projektem wzorcowym stała się Willa URBANO przy ul. 
Piątkowskiej 41A w Poznaniu - dodaje.
Na Targach Mieszkaniowych zaprezentowana zostanie oferta powstałych 
w ten sposób inwestycji.
Aktualnie kończony jest budynek wielorodzinny Willa Urbano przy ul. 
Suchej na Głównej w Poznaniu z 16 mieszkaniami. Inwestor wybudował 
już budynek i czeka tylko na trafostację w Wąsoszu k. Rawicza (14 lokali), 
przygotowana jest inwestycja przy Grudzieńcu w Poznaniu z 8 lokalami. 
Działa jak widać w małej skali, bo są to budynki od 8 do 26 mieszkań. 
Są to więc budynki klasycznie kameralne.
- Patrząc na walory małej wspólnoty staramy się aby budynek był dobry ze wszech 
miar: wygodny, estetyczny, komfortowy, do naszych mieszkań wjeżdża się windą 
– opowiada inwestor.
Sztandarowym projektem promowanym jako Standard z Motylem jest Willa 
Urbano przy ul. Suchej.
- Zaprezentujemy tę nieruchomość na targach, a Drzwi Otwarte zaplanowaliśmy 
tydzień później na 15-16 września i wtedy nastąpi otwarcie sprzedaży. 
Zatrzymaliśmy sprzedaż pół roku temu, bo wtedy dostrzegłem szansę komplek-
sowej implementacji standardu XXI wieku, czyli wtedy wprowadziliśmy standard 
Motyla; zmieniliśmy projekt, plan zagospodarowania terenu, wprowadziliśmy 

miejsca parkingowe wyłącznie dla samochodów elektrycznych z ładowarką, 
zmieniliśmy projekt instalacyjny, wprowadziliśmy klimatyzację i inteligentny 
dom, zamówiliśmy nowinkę technologiczną wideofony z własnym SIM-em 
i IP... Teraz już wszystko to można zobaczyć – mówi Rafał Gorączniak. 
- Dla nas ważne było, aby dopracować tę dokumentację i ostatnie pół roku 
upłynęło na implementowaniu tych wszystkich nowości, o których myśleliśmy, 
które promowaliśmy w Gazecie Deweloperskiej, ale w końcu zdecydowałem, 
że nie ma co tylko o tym pisać, trzeba to zrobić.
Pokazane zostaną też dwie wymienione wyżej inwestycje: Wąsosz i Grudzieniec 
i być może zwiastuny dwóch nowych lokalizacji, które są przygotowane 
na roboczo.
- W biurze mamy wiele nieruchomości do opracowania. Projektujemy i budu-
jemy galerie handlowe, stacje paliw, supermarkety... Mamy dużo pracy – kwituje 
inwestor.
Promując Standard Motyla na przykładzie Willi Urbano przy Suchej 
w Poznaniu (symbolem inwestycji jest właśnie motyl) inwestor chce 

przekonać, że standardem mieszkalnictwa na miarę początku XXI wieku 
powinien być dom inteligentny i elektromobilność.
- I wcale nie kosztuje to dużo. Mogę dać przykład: tak, jak zestaw klimatyzacji 
do domu może kosztować w detalu kilka tysięcy złotych, to my do budynku kupu-
jemy za połowę ceny. W skali inwestycji 16-mieszkaniowej to nie są duże nakłady. 
A inni deweloperzy może nie wiedzą, albo wolą te kilkadziesiąt tysięcy złotych 
zaoszczędzić i sprzedają mieszkania jak sprzed dekad. Chcemy uświadomić 
klientom, że powinni szukać takich właśnie nowoczesnych mieszkań – mówi 
Gorączniak. - Czasami widzę w ofertach, że deweloperzy piszą, iż sprzedają 
mieszkania w podwyższonym standardzie. Tylko nikt nie wie w stosunku 
do czego podwyższonym.
I przytacza anegdotę:
- Kolega z Kołobrzegu kupił mieszkanie w największej firmie deweloperskiej 
w Poznaniu za 500 tys. zł. Dzwoni do mnie i się chwali. Policzyłem szybko 
jaki metraż, jaka cena za metr i mówię ,,o, to niemało, co to za mieszkanie?”. 
Okazuje się, że w budynku jest winda. Następnie, że są drzwi do mieszkania. 
Na oknach jest nawet skrzynka na rolety i są listwy, prowadnice. Ale już nie 
ma pancerza, nie ma silnika... trzeba sobie dokupić za 200 zł. I co on kupił? 
Kupił średniowiecze w wysokiej cenie. On tego nie wiedział... My budujemy tak, 
jak sami chcielibyśmy mieszkać!

Barbara Kielczyk



Willa Urbano przy ul. Suchej 5a
Willa Urbano przy ul. Suchej 5a w Poznaniu na Głównej to pierwsza inwestycja dewelopera reprezentująca 
wprowadzany przez niego Standard z Motylem. A wyrazem tego jest  system inteligentnego domu DEIMIC ONE.

Na ukończeniu jest czterokondygnacyjny budynek wielorodzinnym z park-
ingami na terenie nieruchomości. Ulica Sucha znajduje się we wschodniej części 
Poznania, zaledwie 5 km od centrum miasta. Bezpośredni dojazd zapewnia 
ulica Gdyńska. Willa Urbano składa się z 16 mieszkań, w tym z 4 mieszkań 
dwupokoleniowych. Na parterze zaprojektowano  lokale o powierzchni 
od 43 do 89 m2, w tym dwa mieszkania 2-pokojowe, jedno mieszkanie 
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oraz jedno 
m i e s z k a n i e 
4-pokojowe, w 
którym mogą 
z a m i e s z k a ć 
dwie rodziny. 
Na pierwszym 
piętrze również 
można znaleźć 
4 mieszka-
nia o powier-
zchni od 43 
do 102 m2, 
z powtarzal-
nym układem 
mieszkań jak 

na parterze. Podobny układ znajadziemy na II i III piętrze. 
Chcąc zagwarantować przyszłym mieszkańcom Willi Urbano jak największy 
standard i komfort użytkowania, wyposażono budynek w system inteligent-
nego domu Deimic One, w klimatyzatory, czy domofony z IP. Zastosowane 

zostały wysokiej klasy okna VEKA SOFTLINE 82 z roletami nadstawnymi 
BECLEVER, uruchamianymi za pomocą silników elektrycznych. Przy budyn- 
ku zlokalizowana będzie także ładowarka do samochodów elektrycznych.
W najbliższej okolicy Willi Urbano zlokalizowane są zarówno budynki 
wielorodzinne jak i jednorodzinne, sklepy, czy MC Donald’s. Okolica sko-
munikowana jest z centrum Poznania. Niedaleko znajduje się także dworzec 
kolejowy Poznań Wschód. 
- Awangardowa idea 21’st Century Development reprezentowana jest przez 
wysoki standard przeprowadzanych przez nas realizacji. Wychodzimy naprzeciw 
niestandardowym, niekonwencjonalnym i coraz wyższym potrzebom ludzi, 
którzy oczekują już nie tylko rodzinnego schronienia nad głową – mówi Rafał 
Gorączniak, prezes URBANO. - Fakt istnienia w danym obiekcie systemu 
inteligentnego domu DEIMIC ONE, klimatyzacji, ładowarek do zero emisyjnych 
samochodów elektrycznych, czy domofonów IP, nazwaliśmy Standardem 
z Motylem.  Budynki, które wpisują się w naszą wizję nowoczesnego, inteligent-
nego domu, oznaczamy symbolem motyla na jednej ze ścian budynku. 
- Po badaniach przeprowadzonych w dniach 29-30 sierpnia 2018 roku można 
śmiało stwierdzić, że jesteśmy niewątpliwie pionierami na rynku nieruchomości 
wdrażając nowoczesne rozwiązania w budownictwie. Firmy deweloperskie 
w okolicy nie podążają za innowacjami przywołanymi w Standardzie z Motylem. 
Żadna z zapytanych przez nas firm nie ma w ofercie swoich mieszkań klimaty- 
zacji ani systemu inteligentnego sterowania domem. Dwie z dziesięciu zapytanych 
przygotowują mieszkania na możliwość podłączenia klimatyzacji, a jedna z nich 
również na możliwość zainstalowania systemu inteligentnego domu, jednak leży 
to w gestii nabywcy mieszkania. Jesteśmy futurystami, a dokonując życiowego 
zakupu mieszkania w Standardzie z Motylem można mieć pewność, iż dostaje 
się standard z kilkunastoletnim wyprzedzeniem – kwituje Gorączniak.

MOBILNOŚĆ to coś znacznie więcej niż trend
Jednym z najważniejszych określeń oddających ducha naszych czasów, jest ZMIANA, a najbardziej wyrazistym, 
towarzyszącym jej trendem – MOBILNOŚĆ.

Dotyczy to wielu sfer naszego życia, również domofonów. Wyposażenie ich 
w funkcje zdalnej komunikacji i kontroli – niezależnie od miejsca, w którym 
przebywa użytkownik – jest największym wyzwaniem podjętym przez ACO. 
Zawsze wysoko stawialiśmy sobie poprzeczkę, mając na uwadze człowieka 
i jego codzienny komfort. Jego wolność, wygodę i poczucie bezpieczeństwa.
Wprowadzając pierwsze rozwiązania z obszaru MOBILE, otwieramy nowy 
rozdział w życiu firmy i tworzymy nowe możliwości dla naszych Klientów.
Poznaj aco GO!
Dzięki niewielkiemu urządzeniu – łączącemu Twój smartfon z domofonem 
za pomocą przyjaznej aplikacji – nic nie musisz, a więcej możesz!
Wystarczy smartfon i aco GO! a wszystko to zrobisz zdalnie, nie przerywając 
relaksu w ogrodzie, czy oglądania emocjonującego meczu. Wygodnie, nie 
tracąc czasu. Bo  przecież każdy z  nas woli poświęcać go na  swoje pasje! 
Dzięki aco GO! możesz spokojnie wyjść z domu, pójść do kina, spotkać się 
z przyjaciółmi, czy wyjechać na wakacje i czuć się bezpiecznie.
Staramy się wnieść w proste, codzienne czynności – takie jak wejście, czy 
wyjście z budynku – odrobinę inspiracji, dzięki innowacyjnym, niespoty-
kanym u innych producentów rozwiązaniom. Mamy świadomość, że w tak 
niewielkim urządzeniu jak domofon ważny jest najdrobniejszy nawet detal. 
Każdemu z nich poświęcamy czas i uwagę, by nasze rozwiązania obejmowały 
wszystko to, czego potrzebują użytkownicy. 
Dla osób starszych, z niepełnosprawnością i dzieci otwarcie, czy zamknięcie 
ciężkich drzwi – czynności, których na co dzień niemal nie dostrzegamy – 
może stanowić spore utrudnienie. Naszym celem stało się zatem projektow-
anie urządzeń, które zniosą możliwie najwięcej barier strefy wejścia.
Lokalne korzenie,  europejski horyzont
Jako rodzinna firma, wywodząca się z Poznania, jesteśmy dumni z faktu, 
iż ACO coraz częściej pojawiają się również w krajobrazie Londynu, Berlina, 
Paryża, czy Wiednia. Naszą ambicją jest ciągłe poszukiwanie nowych dróg 

i nowych możliwości – własnymi siłami, w naszym kraju, w Poznaniu. Wraz 
z rozwojem firmy rośnie w nas poczucie odpowiedzialności za najwyższą 
jakość i funkcjonalność oraz intrygujący design naszych produktów. 
Pracujemy nie tylko dla siebie, ale i dla kolejnych pokoleń, dokonujemy 
uważnych, świadomych wyborów.
W sposób szczególny chcielibyśmy zaprosić do współpracy firmy 
deweloperskie – połączenie minimalistycznego designu i zaawansowanych 
funkcjonalności naszych urządzeń z nowoczesnym budownictwem jest 
kierunkiem, który zaspokoi oczekiwania inwestorów, ale przede wszystkim 
mieszkańców.
Firma ACO współpracuje z Urbano przy najnowszej 
inwestycji Willi Urbano przy ul. Suchej w Poznaniu. 
www.aco.com.pl | ACO Sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Diamentowa 7, 
62-002 Suchy Las

Inteligentny dom nie tylko dla wybranych
Rozmowa z Adamem Kempińskim, prezesem zarządu spółki DEiMiC, producenta systemów inteligentnego domu

Czym jest inteligentny dom?
- Inteligentny dom to automatyka domowa, która nie tylko wspiera, ale 
też wyręcza mieszkańców domu w wielu codziennych czynnościach. Jest to 
zaawansowana technologia bardzo przyjazna użytkownikowi, prosta i pr-
zyjemna w obsłudze. Flagowymi funkcjonalnościami systemu inteligentnego 
domu jest sterowanie ogrzewaniem, oświetleniem, roletami i rozbudowane 
opcje alarmu. Za pomocą dotykowych włączników i aplikacji dostępnej na 
każde urządzenie mobilne z systemem iOS i Androidem, sterowanie takim 
inteligentnym domem jest możliwe z każdego miejsca na świecie gdzie jest 
internet. 
Inteligentny dom jest dziś tym, co jeszcze kilkadziesiąt lat temu pokazywano 
w filmach z gatunku science fiction, a potem w produkcjach o bogaczach 
i ich drogich apartamentach. Doczekaliśmy się czasów, gdy system sterow-
ania domem jest dostępny dla każdego, a jego cena to realny do opłacenia 
koszt. Inteligentny dom w coraz większej ilości nieruchomości jest oznaką, 
że nadeszła już wyczekiwana przyszłość, a nowe technologie nie są tylko dla 
wybranych, a dla każdego.

Czy firma Deimic to polska, rodzima firma?
- Tak. Firma Deimic powstała w Polsce i tutaj znajduje się jej główna siedzi-
ba. Ponad osiem lat temu stworzyli ją ludzie 
pełni pasji i zaangażowania, dla których ro-
zwijanie nowych technologii to życiowa mis-
ja. Deimic to marka znająca i zaspokajająca 
potrzeby rodzimego klienta, ale otwarta też 
na zagranicę. Prężnie działamy na całym 
świecie, o czym świadczy nasza obecność na 
największych imprezach targowych w Europie, 
np Light+Building we Frankfurcie.
Marka Deimic współpracuje nie tylko 
z klientem indywidualnym. Podejmujemy 
wspólne działania z biurami projektowymi 
i deweloperami, a także różnego typu fachow-
cami i specjalistami. Nasz produkt, którym 
jest system inteligentnego domu Deimic One, 
pojawia się jako wyposażenie hoteli, osiedli 
domów rodzinnych i zaawansowanych projek-
tów mieszkań dla klientów biur projektowych.

W jaki sposób inteligentny dom Deimic 
One pomaga nam w codziennym funkc-
jonowaniu?
- Zadaniem systemu inteligentnego domu 
Deimic One jest zapewnić trzy wartości: kom-
fort, bezpieczeństwo i wygodę. Są to kwestie, 
które bezpośrednio wpływają na życie codzi-
enne domowników i od razu dają wymierne 
korzyści, których nie da się nie zauważyć i nie 
docenić.
Komfort osiąga się poprzez wyeliminow-
anie kłopotów i problemów, które stwarzały 
niemiłe warunki. Brak komfortu to na przykład powrót do wychłodzonego 
mieszkania albo wysokie rachunki za prąd i wodę. System inteligentnego 
domu Deimic One dba o temperaturę w każdym pomieszczeniu i zapewnia, 
że po powrocie zawsze będzie tak ciepło lub chłodno, jak tego oczekujemy.
 Jeśli chodzi o rachunki, to nasze sterowanie domem dba w imieniu 
domowników o oszczędne zużycie energii. Nie gaszenie światła, nadmi-
erne nawadnianie ogrodu i zapomniane urządzenia podłączone do prądu 
to często pojawiające się problemy, które Deimic One jest w stanie znacznie 
zminimalizować i wykazać realną oszczędność.
Do codziennych obowiązków naszego systemu inteligentnego domu należy 
też dbanie o bezpieczeństwo domowników. Rozbudowane opcje alarmu, 
które łączą w sobie podgląd monitoringu, czujniki ruchu, kontaktrony 
w oknach i drzwiach oraz symulację obecności sprawiają, że nawet w trak-
cie długich wakacji można być spokojnym o swój dom. Wystarczy mieć 
przy sobie urządzenie z naszą aplikacją mobilną, która informuje o każdym 

zagrożeniu i pozwala na zdalny podgląd obrazu z kamer. System sterowania 
domem Deimic One wspiera też bezpieczeństwo korzystania z domowych 
urządzeń. Czujniki szybko wykrywają nieprawidłowości w działaniu insta-
lacji, inteligentne gniazdka same odłączają zapomniane sprzęty typu żelazko 
lub prostownica do włosów, a nocne oświetlenie nie pozwala błądzić i potykać 
się w ciemności.
Trzecim aspektem wspierania codziennego funkcjonowania jest wygoda. Tutaj 
już mam na myśli udogodnienia, które pozwalają poczuć nową, lepszą jakość 
życia. Jest to na przykład stacja pogodowa, która zbiera informacje o warunk-
ach atmosferycznych i sama decyduje kiedy i jak intensywnie należy podlać 
ogród. Za wygodę uważa się też czujniki ruchu zainstalowane w pomieszc-
zeniach gospodarczych, gdzie wchodzi się tylko na chwilę lub ma się zajęte 
ręce. Taki czujnik sam włącza i wyłącza światło, a domownicy nie muszą się 
tym przejmować. Wygodą jest również funkcja tworzenia scen użytkownika, 
która polega na skomponowaniu kilku efektów dziejących się jednocześnie, 
jak na przykład wyjście z domu i włączenie się alarmu, zamknięcie drzwi 
i otworzenie się bramy wjazdowej. Wszystko za pomocą jednego przycisku.

Czy system inteligentnego domu Deimic One to produkt na miarę XXI 
wieku?

- Zdecydowanie tak. Jak wspominałem 
wcześniej, taką zaawansowaną technologię, jak 
inteligentny dom kiedyś mogliśmy oglądać ty-
lko w filmach na temat dalekiej przyszłości lub 
jako luksus apartamentów bogaczy światowej 
sławy. Branża technologiczna ma to do sie-
bie, że musi się rozwijać i osiągać nowe cele. 
Dotarliśmy więc do momentu, gdy inteligentne 
domy są na wyciągnięcie ręki, tak samo jak au-
tonomiczne samochody, wirtualne klawiatury 
i rozszerzona rzeczywistość.
Produkty na miarę XXI wieku charakteryzują 
się nie tylko niesamowitym zaawansowaniem 
technologicznym, ale też byciem przyjaznym 
dla użytkownika. System Deimic One to bez 
wątpienia skomplikowany mechanizm, który 
przy okazji jest łatwy i przyjemny w obsłudze. 
Metody sterowania naszym inteligentnym 
domem są dziecinnie proste i to dosłownie. 
Nie tylko dorośli potrafią korzystać z aplikacji 
mobilnej i dotykowych włączników marki 
Deimic. Nauczenie dziecka bezpiecznego i w 
pełni funkcjonalnego korzystania z możliwości 
systemu jest banalnie proste i zajmuje nawet 
jeden wieczór. 
Takie oswojenie zaawansowanej technologii 
i oddanie jej zwykłemu użytkownikowi, 
by bezproblemowo z niej korzystał w życiu 
codziennym, to właśnie oznaka, że ma się 
do czynienia z produktem na miarę XXI wieku.

W jakiej skali inteligentne domy są już w Polsce rozpowszechnione?
- Z całą pewnością mogę powiedzieć, że w coraz większej ilości polskich domów 
pojawiają się elementy inteligentnych instalacji. Coraz więcej deweloperów, 
takich jak np. firma URBANO, decyduje się też na wyposażenie swoich in-
westycji w system inteligentny, co sprzyja rozpowszechnieniu tej technologii. 
System inteligentnego domu Deimic One to idealny przykład automatyki 
domowej, która wychodzi naprzeciw potrzebom polskiego użytkownika, 
a projekt „Willa Urbano” to przykład świetnej inwestycji deweloperskiej. 
Firma URBANO realizując inwestycję przy ul. Suchej w Poznaniu, nadaje 
prawidłowy kierunek dla podobnych realizacji w przyszłości i może zostać uz-
nana za wzór do naśladowania. Jesteśmy firmą zapewniającą wysokiej jakości 
produkt o świetnych recenzjach i z doskonałymi opiniami, a jednocześnie 
nie przytłaczamy ani ceną, ani skomplikowaną instalacją i użytkowaniem. 
Polska nie jestem krajem zacofanym pod względem dostępu do technologii. 
Ma własne, rodzime produkty, które nie odbiegają jakością od tych światowej 



sławy. Jeśli tylko cena jest osiągalna dla polskiego obywatela, to ten potrafi 
docenić i sięgnąć po proponowane rozwiązanie. Systemy inteligentnych 
domów są więc wymarzonym wyposażeniem nieruchomości i tak długo, jak 
będą w przystępnej cenie oferować szeroki wachlarz możliwości, tak długo 
będą cieszyć się zainteresowaniem wśród polskich klientów.

Jak wygląda instalacja i użytkowanie inteligentnego domu Deimic One?
- Są to bardzo proste i intuicyjne kwestie. Deimic One został zaprojektowany 
z myślą o użytkownikach pragnących spokoju, bezpieczeństwa i komfortu. 
To ich potrzeby chcemy spełniać przede wszystkim. Dlatego nasz system jest 
maksymalnie prosty zarówno w instalacji, jak i w późniejszym użytkowaniu. 
Dostęp do specjalistów zajmujących się wprowadzaniem automatyki 
domowej do danej przestrzeni jest ogromny, bo praktycznie każdy elektryk 
będzie w stanie poradzić sobie z naszym produktem. Oferujemy bardzo 
dokładną instrukcję dla instalatora, która rozwieje wszystkie wątpliwości 
i posłuży jako wsparcie w trakcie montażu. Stworzyliśmy również bardzo 
bogatą bazę wiedzy na naszej stronie www.deimic.pl.
Jak wcześniej wspomniałem, samo korzystanie z funkcjonalności inteligent-
nego domu Deimic One jest dziecinnie proste. Do dyspozycji mamy trady-
cyjne włączniki, z których każdy potrafi korzystać, alternatywne włączniki 
dotykowe, które obsługują nawet kilkanaście funkcji oraz aplikację mobilną. 
Nie ma więc żadnych pilotów i specjalnych kontrolerów. Do tego aplikacja 
została zaprojektowana tak, żeby korzystanie z niej na dowolnym urządzeniu 

mobilnym było maksymalnie proste, intuicyjne i przejrzyste. 
Czy inteligentny dom jest dla każdego?
- Z pewnością każdemu można go polecić i każdy ma szansę odnaleźć się w 
domu wyposażonym w system sterowania. Oczywiście młodzi ludzie, którym 
nowe technologie towarzyszą na co dzień, nie potrzebują nawet specjalnego 
zapoznania się z produktem inteligentnego domu. Tak samo dzieci, które w 
lot pojmują obsługę smartfona lub tabletu, nie będą miały problemu z nauc-
zeniem się życia w domu, którym się steruje na przykład za pomocą aplikacji.
Rozważanie czy inteligentny dom jest dla każdego, nasuwa zaraz wątpliwość 
czy osoby starsze będą potrafiły odnaleźć się w świecie automatyki domowej. 
Moja odpowiedź to oczywiście “tak”. Sterowanie domem sprawia, że wiele 
obowiązków domowych przestaje doskwierać, a codzienność staje się lżejsza 
i mniej męcząca. Prosty i intuicyjny sposób sterowania jest łatwy do przyswo-
jenia, więc jeśli tylko starsza osoba chce, to nie będzie miała problemu z prz-
ystosowaniem. Inteligentny dom to wręcz spore wsparcie dla mieszkających 
samotnie seniorów. Nie muszą się martwić jeśli o czymś zapomną, bo system 
zapamięta za nich i dopilnuje, by wszystko działało prawidłowo.
Odpowiadając w końcu na pytanie zadeklaruję, że tak, system inteligent-
nego domu Deimic One jest dla każdego. Łatwość obsługi i bogaty wachlarz 
funkcjonalności zapewnia, że wszyscy zainteresowani automatyką domową 
będą zadowoleni z możliwości, które stawia przed nimi Deimic One.

Dziękujemy za rozmowę.

Willa Urbano w Wąsoszu
Historia inwestycji przy 1 maja 19A w Wąsoszu rozpoczyna się z chwilą przebudowy drogi krajowej numer 5 w obrębie 
Rawicza na przełomie lat 2009/2010. W tym okresie, w ferie jechałem wraz z rodziną drogą krajową z Poznaniaw kie-
runku Sudetów. Traf chciał, że w związku z przebudową drogi krajowej poprowadzono ruch objazdem przez Wąsosz.

Tak wspomina inwestor, szef Grupy URBANO Rafał Gorączniak. Już 
w drodze powrotnej zatrzymał firmowy samochód przy skrzyżowaniu ulicy 
Rawickiej i 1 Maja w Wąsoszu i wprowadził do telefonu numer kontaktowy 
sprzedawcy nieruchomości. Kilka spotkań ze sprzedającym oraz informacje 
zawarte w internecie przekonały go, że zakup gruntu to będzie dobra decyzja.
 Okazało się, że Wąsosz jest wyjątkowym miastem, które otrzymało prawa 
miejskie już 1290 roku(!). Wyjątkowość miasta podkreśla umiejscowienie 
pomiędzy dwiema rzekami – Orlą i Baryczą. Dzisiaj Wąsosz jest gminą 
zamieszkiwaną przez ponad 7 tys. mieszkańców. Samo miasto leży przy 
drodze krajowej nr 36 łączącej Ostrów Wielkopolski z Lubinem, co być może 
jest także znamienne, gdyż własność zakupionej nieruchomości przeniesiono 
finalnie na rzecz spółki celowej „PREBET URBANO Mieszkania”, powstałej 
w wyniku współpracy biura projektów deweloperskich URBANO z firmą 
budowlaną Prebet z siedzibą właśnie w Ostrowie Wielkopolskim. 
Pomysł na inwestycję był od początku naturalnym połączeniem możliwości 
inwestycyjnych na terenie działki budowlanej oraz zainteresowań, wiedzy 
i możliwości wspólników spółki. Biuro Urbano podjęło się zaprojektowania 
obiektu, który jakością i standardem nie odbiega w żaden sposób od projek-
tów realizowanych przez URBANO na terenie Poznania. Właściciele firmy 
PREBET zagwarantowali środki finansowe na realizacje inwestycji oraz 
zaproponowali generalne wykonawstwo. Tak powstała spółka PUM, która 
postawiła sobie za cel dostarczenie wysokiej jakości mieszkań w Wąsoszu. 
Willa Urbano w Wąsoszu jest budynkiem mieszkalnym powstałym przy 
ul. 1 Maja 19A, przy skrzyżowaniu drogi gminnej oraz ul. 1 Maja, będącej 
drogą krajową. Jest to czterokondygnacyjny budynek wielorodzinny z częścią 

handlowo–usługową na parterze. 
Na I i II piętrze zaprojektowano po 5 lokali o powierzchniach od 45 m2 do 
68 m2, w tym po cztery mieszkania 2-pokojowe oraz po jednym 3-poko-
jowym.  Na III piętrze zaprojektowano 3 mieszkania 2-pokojowe o powierz- 
chni do 46 m2. W każdym mieszkaniu znajduje się kuchnia w aneksie, 
czyli połączona z dużym pokojem. Większość mieszkań ma balkony. 
Mieszkania są oddawane do użytku w stanie deweloperskim.
Architektura budynku nawiązuje do historycznej zabudowy mieszkanio-
wej Wąsosza pod względem usytuowania, gabarytu, sposobu kształtowania 
bryły, typu i rodzaju pokrycia oraz zastosowanych materiałów. Projekt Wilii 
Urbano uzyskał pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków 
we Wrocławiu w zakresie przyjętych rozwiązań materiałowych oraz kolo-
rystyki. Kształt i gabaryty budynku umożliwiły zapewnienie wymaganego 
nasłonecznienia mieszkań. 
Budynek posadowiony jest na ławach i stopach fundamentowych żelbetowych 
z betonu B35 zbrojonych stalą. Obiekt jest murowany z bloczków ceramicz-
nych Porotherm 25 P+W klasy 150 + 15 cm. Ściany ocieplono styropianem 
o grubości 15 cm. Zastosowano stropy żelbetowe gęstożebrowe TERIVA 
4.0/1 gr. 24 cm.
Ściany wewnętrzne konstrukcyjne oraz oddzielające lokale mieszkalne 
o grubości 25 cm zbudowane są z bloczków ceramicznych Porotherm 
25 P+W klasy 150. Ścianki działowe o grubości 8 cm wykonane zostały 
z Porothermu P+W klasy 100 i obustronnie otynkowane tynkiem gipsowym.
Dojścia i dojazdy oraz miejsca parkingowe wykonano z kostki brukowej. 
Od strony zachodniej zlokalizowano kontener na odpady oraz kompaktową 
stację transformatorową, którą zapewni dostawę energii elektrycznej 
do budynku. 

Stacja Urbano: tu, gdzie nocowały konie
Nowe, magiczne miejsce na poznańskich Jeżycach... Jedno z tych mało atrakcyjnych do niedawna podwórek 
w przeżywającej swe odrodzenie dzielnicy, które stało się miejscem spotkań, wysublimowanej konsumpcji, 
odpoczynku w sympatycznym i smakowitym klimacie.

Co to jest Stacja Urbano?
- Miejsce do siedzenia – odpowiada w telegraficznym uproszczeniu właściciel 
nieruchomości. - Jest piątek po południu i jak widać dużo ludzi, a wolnych 
miejsc niewiele. W Fyrtlu Piwnym jeden stolik wolny, w Falli nie ma, 
w PHO także nie, widzisz coś tam wolnego przy pizzerii – pyta wychylając 
się.
Rozmawiając delektujemy się potrawami z Falli i popijamy kraftowym 
piwem w Fyrtlu.
- Stacja to projekt deweloperski gastronomiczny na Jeżycach, przy 
Wawrzyniaka 19. Wiele okoliczności spowodowało, że nazywa się Stacja 
Urbano – rozpoczyna swą opowieść Rafał Gorączniak.
Tu jest przede wszystkim siedziba firmy, a właściciel przebywa na tej 
nieruchomości od 19 lat. Choć początki były całkowicie odmienne.
- Już od czasów szkoły średniej mieszkałem we własnym M1 przy Waw-
rzyniaka, ale pod nr 15. Od wtedy intrygowała mnie niezabudowana 
nieruchomość pod nr 19. Coś mi się tam nie zgadzało. Na początku lat 90. 
w jeden ciepły wieczór podjechałem tutaj z kolegą samochodem i tylko przy 
numerze 19 dało się zaparkować – na bramie było napisane “zakaz parkowania” 
– wspomina Gorączniak. - Kolega Bartek wzmógł we mnie ogromną 
determinację do zakupu tej nieruchomości, ponieważ wtedy przy nim 
zwizualizowałem sobie nową kamienicę w tym miejscu. Oświadczyłem 
Bartkowi, że kupię i zbuduję. On odparł 
- “prędzej mi kaktus na ręce wyrośnie”. 
Było już grubo po godzinie 24, spaliliśmy 
po papierosie i kolega odjechał na poblis-
kie Ogrody. Po ślubie żona wprowadziła 
się do mojego mieszkania pod nr 
15. Urodziła się córka i poczuliśmy, 
że jest trochę ciasno. Zacząłem myśleć 
o większym lokum. Pamiętam jak dziś, 
że w 1998 r. zabrałem żonę na prezentację 
nowoczesnej kawalerki około 40 m 
kw. przy ul. Mostowej. Żonie miesz-
kanie bardzo się spodobało, a mnie nie. 
Później pokazałem żonie 71 m kw. na 
pierwszym piętrze przy ul. Wawrzy-
niaka 19. Przeszliśmy po wyboistym 
kamiennym podwórku. Po wejściu do 
budynku ujrzałem klepisko. Schody na 
piętro skrzypiały. Łazienka była w szafie. 
Z jednoskrzydłowych okien sterczały 
zmięte gazety, a z sufitu wystawała 
słoma. Na drewnianej podłodze dało się 
zauważyć głębokie ugięcia. Ceglany mur 
pomalowany był niedbale. Chciałem 

to kupić, żona nie. Najlepszy widok z okien zapewniały dachy hurtowni 
instalacyjnej. Samochody, rozładunek, gwar... Wyszedłem zadowolony 
po rozmowie z właścicielami mieszkania. Żona rozpłakała się. Przytuliłem 
ją, powiedziałem - kochanie kupimy to i zbudujemy tu duży dom. W efek-
cie na “stacji” mieszkaliśmy 19 lat. Dzisiaj w  miejscu starego mieszkania, 
po rozbudowie mieści się biuro na 200 m kw. Partery wynajmujemy – kończy 
ten wątek właściciel.
Oczywiście już wcześniej ta nieruchomość zaczęła pracować na siebie poprzez 
wynajem lokali. Jednak początkowo towarzyszyła temu duża przypadkowość: 
hurtownia instalacyjna, hurtownia szkła, salon ekspozycyjny łazienek, dora-
bianie kluczy, sklep rowerowy, spożywczy, salon sprzedaży mieszkań, pra-
cownia urbanistyczna, biuro projektowe, a dawno, dawno temu... stolarnia. 
Od początku na tej nieruchomości, która nie była zabudowana budyn- 
kiem frontowym, była zajezdnia przedsiębiorstwa dorożek konnych. 
W budynkach parterowych stały wozy konne, a na końcu posesji była stajnia. 
Jest też budynek mieszkalny 2-kondygnacyjny: na piętrze mieszkał rządca, 
na parterze miał swoje biuro, a od ulicy – magazyn. Na dziedziniec wjeżdżały 
dorożki, stały konie, a na piętrze był magazyn słomy. Był tu też skład węgla 
i materiałów sypkich. 
Nieruchomość zabudowano w początku XX w., jeszcze za kaisera, 
a swą siedzibę miało w niej również Stowarzyszenie Wozaków… Do 1918 r. 



obecna ulica Wawrzyniaka nazywała się Kaiser Friedrichstrasse.
W czasach współczesnych w nieruchomości od lat mieści się biuro kancelarii 
urbanistyczno-prawnej URBANO – do niedawna zajmujące pomieszczenia 
dawnej stajni. Losy pozostałych pomieszczeń były różne – raz były wynajęte, 
innym razem stały puste. Dziś mamy do czynienia z dużym renesansem Jeżyc.
- Spostrzegłem, że po przeciwnej stronie ulicy otworzono mały lokal gastro- 
nomiczny – który miał trzech właścicieli i jednego kucharza – o naz-
wie Falla. Zaobserwowałem, że codziennie wchodziło i wychodziło spo-
ro klientów. Poszedłem więc z propozycją, aby panowie posiadający lokal 
20 m kw. zechcieli nawet nie wynająć, a zrobić za darmo na naszym pod-
wórku ogródek gastronomiczny. Spotkałem się ze ścianą. Ja jednak chciałem, 
aby ten ogródek zrobili, bo widziałem w tym potencjał, a nasze lokale stały wte-
dy puste – kontynuuje swą opowieść Rafał Gorączniak. Po pewnym czasie 
jednak właściciele Falli zdecydowali się założyć ogródek po drugiej stronie 
ulicy (bo to jednokierunkowa ulica o niewielkim na ogół ruchu, choć widok 
kelnerek przechodzących przez nią z tacami dań mógł być zaskakujący). 
I tak w końcu powstał ten ogródek na posesji. 
Po pierwszym letnim sezonie ogródkowym uzgodniono, że Falla przeniesie 
się na drugą stronę ulicy na stałe. Ostatecznie na podwórku pojawiła się 
wegetariańska kuchnia arabska nasycona humusami, wrapami i bakłażanami 
oraz restauracja oferująca zupy PHO. Powodzenie pierwszego pełnego se-
zonu przy Wawrzyniaka 19 sprawiło, że nastąpił kolejny etap rozwojowy 
oferty gastronomicznej. Po przeniesieniu się właściciela nieruchomości 
do nowego mieszkania w Willi Urbano przy Piątkowskiej dotychczasowe jego 
lokum zajęła kancelaria urbanistyczno-prawna. A w jej poprzednim miejscu 
ulokowała się pizzeria, do której wjechał piec opalany drewnem. Tam gdzie 
stały biurka projektantów, dziś znajdujemy stoliki dla gości. A w miejscu 
przed oknem, gdzie przez 8 lat stało moje biurko, dziś znajduję urządzenia 
pizzerii. W pomieszczeniach sklepu spożywczego jest natomiast Fyrtel Piwny 
oferujący 600 gatunków piwa kraftowego tylko z polskich, małych browarów. 
Piwo nie jest pasteryzowane, a niektóre gatunki są wspomagane probiotyka-
mi. Piwo świeże i smaczne, zadowalające podniebienia licznej klienteli.
- I w taki właśnie sposób powstał projekt deweloperski - gastronomic-
zny, który nazwaliśmy zgodnie z historią tego miejsca Stacja Urbano, bo od 
początku była tutaj stacja: stacja, pętelka, jeździły wozy, tutaj nocowały ko-
nie, wozy miały swój przystanek – wyjaśnia Gorączniak. - Słowo „stacja” 
pierwotnie oznaczało miejsce zatrzymania na odpoczynek, nocleg, dopiero 
późnej powstały stacje kolejowe. Wokół stacji powstawały hotele, gościńce, res-
tauracje, wyszynki, różne inne przybytki i tak się tworzyła społeczność wokół 
stacji. Tych stacji jest dziś mniej, bo kolej je likwiduje, a my zbudowaliśmy 
stację w Poznaniu. Projekt Stacja URBANO dedykowany jest historii kolei, 
gdyż dzielnica Jeżyce miała ogromne znaczenie w rozwoju transpor-
tu szynowego. W 1848 roku, gdy Jeżyce były jeszcze podpoznańską wsią, 
oddano do użytku Dworzec Jeżycki, na którym kończyła się trasa kolejowa ze 
Szczecina (później w jego miejscu zbudowano ZOO). Upamiętnienie kolei
przybrało formę stacji w znaczeniu pierwotnym – jest to miejsce spoko-
jne, idealne do odpoczynku i zjedzenia pysznych dań. Położyliśmy jednak 
19 m toru przy Wawrzyniaka 19. Tor został zbudowany nie z odpadów, 
ze złomu, tylko z nowych szyn na podkładach. Stoi na nich wózek kole-
jowy, który był wózkiem pomocniczym sieci remontowej taboru kolejowego. 
Na nim jeździły narzędzia w kopalni, wózek ma 90 lat i dzisiaj komponu-
je nam przestrzeń, w której są cztery lokale gastronomiczne. W przyszłości 

może uda nam się liczbę tych lokali podwoić. Ale projekt gastronomic-
zny wymaga czasu, pieniędzy, determinacji. Mamy plan, chcemy to robić, 
ale ku naszemu dużemu zdziwieniu zainteresowanie tym podwórki-
em przerosło nasze wyobrażenia o możliwości ilu ludzi zechce tu przyjść, 
usiąść i zjeść...odpocząć – stwierdza właściciel nieruchomości.
- Stacja Urbano to dobre miejsce żeby się zatrzymać, fantastyczni najemcy 
prowadzący kuchnię bardzo wysublimowaną: arabską, z wszystkimi fajnymi 
humusami, bakłażanami i pitami, jest kuchnia wietnamska oferująca da-
nia w postaci zup pho (to jest taki hit), jak już mówiłem jest smaczna pizza 
z pieca opalanego drewnem, jest fyrtel piwny. Myślimy jak dostroić kolejne ele-
menty, które będą pasowały do tego obrazka. I taki mamy tutaj odjazd – kończy 
Rafał Gorączniak.
Zrewitalizowane jeżyckie podwórko służy dziś lokalnej społeczności, 
a okolica przyciąga również interesantów spoza dzielnicy. Zjawisko to nazy-
wane jest rewitalizacją spontaniczną, czyli dziejącą się w wyniku działalności 
ludzi, a nie zaplanowania przez władze miasta. Początkiem tego procesu była 
inicjatywa wybudowania „Stacji URBANO”. Czyli podsumowując – zajazd 
i odjazd! Z semaforem...

* * * * * *
A dla bardziej zainteresowanych jeżyckim transportem jeszcze szczypta 
historii...
Pierwszy pociąg na jeżycki dworzec wjechał 10 sierpnia 1848 roku 
ze Stargardu Szczecińskiego pokonując trasę 173 km. W 1856 roku tra-
sa została przedłużona do Wrocławia, a dworzec służył aż do 1879 roku, 
kiedy to otwarto Dworzec Centralny.
Nie tylko kolej, ale również komunikacja miejska miała szczególne znaczenie 
dla Jeżyc. Od 1865 roku w miejscu Stacji URBANO znajdowała się zajezd-
nia dorożkarska. Dorożki przestały być wystarczające w drugiej połowie XIX 
wieku, gdyż liczba ludności w mieście wzrosła z 18 do 110 tysięcy. W pobliżu 
ul. Wawrzyniaka, przy ul. Gajowej zlokalizowano zajezdnię dla omnibusów 
konnych, otwartą w 1880 roku. Omnibusy te zatrzymywały się na rogu ulic 
Wawrzyniaka i Dąbrowskiego, a drugi koniec trasy znajdował się na placu 
Wolności. Zajezdnia Gajowa służyła omnibusom konnym do 1898 roku, 
gdy zostały one wyparte przez tramwaje elektryczne. Następnie, od 1929 
roku służyła również autobusom, posiadając 36 miejsc postojowych.

Barbara Kwiecińska-Kielczyk

Wieczór Dewelopera na Stacji Urbano!

#AdresDeweloper

8 września, po Targach Mieszkaniowych, o godz. 19.00

ZAPRASZAMY DEWELOPERÓW

na Stację Urbano przy ul. Wawrzyniaka 19 na

 

Pod tym adresem mieści się również siedziba firmy URBANO, 

która stała się przedstawicielem

niemieckiej firmy EBG – produkującej ładowarki do samochodów 

elektrycznych oraz firmy Deimic

z Torunia – producenta systemów inteligentnego domu.

Zaproszenie kierowane jest do wszystkich deweloperów, którzy 

chcieliby porozmawiać o możliwości realizacji inwestycji na miarę 

XXI wieku. Podczas tego wieczoru w luźnej atmosferze będzie 

można porozmawiać o tym gdzie kupić ładowarkę elektryczną 

do samochodu, gdzie ją zainstalować

na osiedlu wielorodzinnym, gdzie kupić system inteligentnego 

domu, a także o innych nowościach.

Na gości w Fyrtlu Piwnym czekać będzie 600 gatunków piwa 

kraftowego z lokalnych browarów!

Stacja Urbano ul. Wawrzyniaka 19, 60-506 Poznań | T. 721URBANO

@WIECZÓRDEWELOPERA

Poznańskie Nieruchomości
Poznańskie Nieruchomości (poznanskienieruchomosci.pl) to biuro obrotu nieruchomościami oraz firma doradcza 
działająca na rynku nieruchomości od początku 2009 roku. Portal internetowy informujący o najważniejszych wydarze-
niach w dziedzinie nieruchomości Poznańskie Nieruchomości powstał wcześniej, bo już w 2007 r. i dzisiaj stanowi jedną 
z głównych platform informacyjnych w swoim rodzaju, gdzie zamieszczane są informacje o najnowszych inwestycjach, 
o zmianach w przepisach dotyczących prawa o nieruchomościach, o wszelkich wydarzeniach oraz o ciekawostkach 
z rynku nieruchomości.

Pracownicy Biura Poznańskie Nieruchomości to doświadczeni specjaliści na 
rynku nieruchomości komercyjnych. Wieloletnie doświadczenie każdego 
z nich oraz duża  ilość przeprowadzonych transakcji pozwala nam doradzać 
naszym klientom w podejmowaniu decyzji oraz dokonywać wyboru najlep-
szych rozwiązań. Blisko współpracujemy także z Kancelarią Urbanistyczno 
-Prawną URBANO oraz najlepszymi, doświadczonymi ekspertami z rynku 
nieruchomości z zakresu prawa, wycen, analiz i doradztwa, a także z urbanis- 
tami i architektami, co pozwala nam prowadzić kompleksową obsługę 
naszych klientów z zakresu nieruchomości od jej pozyskania, uregulowa-
nia stanu prawnego, poprzez wykonanie koncepcji zagospodarowania oraz  
dokumentacji architektonicznej, dostarczenie niezbędnej dokumentacji bu-
dowlanej, komercjalizacje i sprzedaż obiektów handlowych, magazynowych 
i produkcyjnych oraz sprzedaż mieszkań z rynku pierwotnego.
Od kilku lat nasza misja jest związana nierozłącznie z ideą 21‘st Century 
Development obejmującą szerokie rozpowszechnianie elektromobilności, 
technologii inteligentnego domu i mieszkania, które mają ogromny 
wpływających na poprawę ekologii środowiska.  W dużym zakresie pobudzają 
innowacyjne działy gospodarki takie jak produkcja energii odnawial-
nej, czy nowoczesnej technologii elektromobilności. W tym zakresie ściśle 
współpracujemy ze spółką URBANIA, z którą prowadzimy między innymi 
projekt rozwoju infrastruktury ładowarek do samochodów elektrycznych 
niemieckiej firmy EBG Compleo, jednej z największych  na europejskim 
rynku, która sprzedała i uruchomiła ponad 13.000 urządzeń w Niemczech 
i wielu innych krajach Europy. W dziedzinie inteligentnego domu i miesz-
kania rozprowadzamy moduły Deimic One polskiego producenta Deimic. 
Niebawem będziemy także wprowadzać w budynkach Willa Urbano oraz  
rozpowszechniać  instalacje ogniw fotowoltaicznych i małych prądnic wia-
trowych na budynkach wielorodzinnych w celu oszczędności energii elek-
trycznej choćby w częściach wspólnych budynków. W ramach naszej misji 
prowadzimy także kampanie na rzecz szybkiego wprowadzenia klarownej, 
zrozumiałej ustawy o odnawialnych źródłach energii.
Obecnie kierowane przeze mnie Biuro Poznańskie Nieruchomości łączy 
w sobie cechy nowoczesnego  biura pośrednictwa i obsługi prawnej związanej 
z nieruchomościami oraz z tym, co możemy nazwać nowoczesną technologią 
związaną z optymalizacją użycia energii. Przez wiele lat prowadziłem 
w Warszawie jedno z największych biur pośrednictwa w obrocie 
nieruchomościami ściśle współpracując z Warszawskim Stowarzyszeni-
em Pośredników w Obrocie Nieruchomościami oraz kolegami z Chicago 
Assosiation of Relators. Na ich zaproszenie w Chicago spędziłem kilka miesięcy 
obserwując sposób pracy tamtejszych agentów i brokerów nieruchomości, 

a następnie standardy te wprowadzałem w Polsce. Między innymi, 
wraz z kolegami ze WSPON, na początku lat 2000 wprowadzaliśmy system 
MLS (funkcjonujący w USA od 1907 r.). Przy tej okazji propagowaliśmy 
bardzo szeroko podpisywanie z klientami umów pośrednictwa na wyłączność. 
Prowadziłem także szkolenia i warsztaty dla kandydatów do licencji 
na pośrednika w obrocie nieruchomościami.  
Następnie przez kolejnych kilka lat pracowałem w banku zajmując się 
nieruchomościami bankowymi i rozwojem sieci, ale także optymalizacją kosz-
tów zużycia mediów w nieruchomościach banku o powierzchni ponad 50 tys. 
m kw. Przez wiele lat pracowałem także w korporacjach branży spożywczej, 
gdzie zajmowałem się  rozwojem sieci poprzez kupno działek i lokali, najem, 
a także renegocjacją czynszów najmu. Zajmowałem się także zarządzaniem 
nieruchomościami komercyjnymi, a w tym m.in. halami magazynowymi 
o powierzchni 90 tys. m kw. Poprzez wszystkie te lata przeprowadziłem 
kilkaset transakcji pośrednictwa w sprzedaży i najmie nieruchomości m.in. 
dla koncernów paliwowych, spożywczych, z branży motoryzacyjnej oraz 
dla deweloperów i banków. 
Obecnie w Poznaniu chcemy wykorzystać wielki potencjał tego miasta i jego 
okolic gdzie bardzo dobrze rozwija się nowoczesny przemysł, co powoduje 
napływ nowych pracowników, a w konsekwencji prowadzi do zwiększenia 
popytu na mieszkania i rozwój budownictwa mieszkaniowego. Nie należy 
zapominać o pięknych terenach wokół miasta. Pokryte lasami i jeziorami 
tereny, zachęcają do zamieszkania na łonie natury, a dobra infrastruktura 
drogowa zapewnia łatwy dojazd do miasta. Jest to szerokie pole do  naszej 
działalności
Od października zamierzamy w  biurze poszerzyć grono naszych 
współpracowników o kolejne ambitne osoby, które będziemy szkolić nowoczes- 
nymi metodami w systemie relator opartymi na naszych doświadczeniach 
uzyskanych w kraju i zagranicą.  Stale podnosimy jakość naszych usług dążąc 
do indywidualnego traktowania naszych partnerów w zależności od ich 
potrzeb ale także przekonujemy do rozwiązań wynikających z naszych wielo-
letnich doświadczeń. 
Zapraszamy Państwa do współpracy w sprawach dotyczących kupna, 
sprzedaży, wynajmu nieruchomości, uregulowania stanu prawnego, wykona-
nia wszelkiej dokumentacji  związanych z inwestycją. Pokażemy jak najlepiej 
sprzedać działkę wykonując plan jej zagospodarowania, co pokaże jaki ma 
ona potencjał. Zapraszamy także do współpracy  w sprawach związanych  
z ideą 21’st Century Development.

Grzegorz Penar



Sprzedaż gruntu przez projekt
Proszę sobie wyobrazić, że od jakiegoś czasu posiadacie Państwo nieruchomość gruntową lub działkę budowlaną, 
którą zamierzacie sprzedać, lecz brakuje zainteresowania lub nie możecie uzyskać oczekiwanej ceny. A teraz proszę 
pomyśleć, że Państwa działka lub grunt mogą zostać wykorzystane jako podstawa procesu inwestycyjnego, a oferta 
sprzedaży gruntu ,,przez projekt” pozwala nie tylko na wykreowanie zapłaty za nieruchomość, ale także uzyskanie 
części marży budowlanej z procesu deweloperskiego.

Wiele różnych form inwestowania kapitału daje szerokie pole wyboru. 
Nieruchomość gruntowa wydaje się być jedną z bardziej atrakcyjnych form 
lokowania oszczędności. Grunty rolne i grunty nierolnicze oraz działki bu-
dowlane przeznaczone pod różnego rodzaju zabudowę od dawna stanowiły 
doskonałą alternatywę wobec banków ze względu na wysoki poziom 
bezpieczeństwa, w tym ochronę przed inflacją. 
Kilka kierunków inwestycji w nieruchomości daje duży arsenał możliwości: 
odsprzedaż po przekształceniu na konkretny cel, pobieranie pożytków 
z korzystania, zabudowa w celu sprzedaży wraz z udziałem w nieruchomości 
wspólnej. Inwestycja skazana jest na sukces, jednak on nie przychodzi do nas 
sam. Zwrot nakładów i zysk trzeba wywalczyć...
A teraz proszę sobie wyobrazić, że od jakiegoś czasu posiadacie Państwo 
właśnie taką nieruchomość gruntową lub działkę budowlaną, którą zami-
erzacie sprzedać. Proszę sobie także wyobrazić, że z różnych powodów nie 
możecie Państwo otrzymać za tę nieruchomość oczekiwanej ceny lub po prostu 
z jakiegoś względu brakuje zainteresowanych nabyciem Państwa 
nieruchomości. Proszę 
zwrócić uwagę na dys-
komfort spowodowany 
takim stanem rzeczy. 
A teraz proszę pomyśleć, 
że Państwa działka 
lub grunt mogą 
zostać wykorzy- 
stane jako podstawa pro-
cesu inwestycyjnego, 
a oferta sprzedaży gruntu 
,,przez projekt” pozwala 
nie tylko na wykreo-
wanie zapłaty za Państwa 
nieruchomość, ale także 
uzyskanie części marży 
budowlanej z procesu 
deweloperskiego. 
Jeśli jesteście Państwo 
w ł a ś c i c i e l a m i 
nieruchomości, szukacie 
pomysłów na jej sprzedaż 
lub myślicie o inwesty-
cji budowlanej, to czy 
nie zastanawiacie się 
nad jej realizacją? Firma 
URBANO pomaga w sprzedaży nieruchomości ,,przez projekt”. Jak to 
działa? Zakładamy spółki celowe, przygotowujemy założenia biznesowe 
i opracowujemy projekty inwestycyjne. Nasze biuro posiada wieloletnie, 
udokumentowane doświadczenie w analizowaniu potencjału nieruchomości 
oraz w kompleksowej obsłudze inwestycji mieszkaniowych, przemysłowych  
i handlowych. Firma projektuje, uzgadnia, uzyskuje decyzje administracyjne, 
przygotowuje katalogi lokali do sprzedaży, zajmuje się promocją, sprzedażą 
i marketingiem nieruchomości. 

Biuro URBANO zajmuje się planowaniem przestrzennym, obsługą prawną 
w zakresie planowania przestrzennego i prawa budowlanego, doradztwem 
inwestycyjnym, obsługą inwestycji oraz sprzedażą nieruchomości ,,przez pro-
jekt”, czyli odzyskiwaniem kapitału ulokowanego w gruncie. URBANO pro-
ponuje współpracę polegającą na przeprowadzeniu inwestycji budowlanej 
na nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, a dokładniej – oferuje obsługę 
całego przedsięwzięcia deweloperskiego w specjalnie do tego celu powołanej 
spółce. 
Założenie spółki celowej poprzedzone jest audytem nieruchomości, 

w skład którego wchodzi koncepcja programowo–przestrzenna, duedili-
gence nieruchomości, analiza urbanistyczna oraz analiza wykonalności 
inwestycji. Na tym etapie koszty sporządzenia dokumentacji ponosi właściciel 
nieruchomości. Oferta jest bardzo atrakcyjna z uwagi na zakres opracowania 
oraz koszt wykonania materiału.
Po wstępnej pozytywnej decyzji o inwestycji na koszt biura wykonywany jest 
biznes plan oraz wstępna koncepcja architektoniczna wraz ze wstępnym kosz-
torysem inwestycji opartym o ewentualnie uzyskane w trakcie postępowania 
decyzje (decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o lokalizacji celu publicz-
nego, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach), uzgodnienia branżowe 
z gestorami sieci oraz zarządcami dróg. Kolejnym etapem podjęcia ewentual-
nej współpracy jest założenie spółki celowej, której fundamentem jest biznes 
plan. W dalszym etapie spółka w oparciu o zasoby platformy deweloper-
skiej (biuro planowania i obsługi inwestycji, kancelaria prawna, biuro mar-
ketin-gu i sprzedaży nieruchomości) realizuje projekt inwestycyjny. Inwest-
ycje mogą być finansowane w części z kapitału spółki (koszty miękkie) oraz 

z kredytu dewelope-
rskiego przeznaczo-
nego na budowę (w 
zależności od przyjętego 
biznes planu). Sprzedaż 
,,przez projekt” z uwa-
gi na swój charakter 
może być w niektórych 
przypadkach jedyną 
formą oczekiwanego 
,,rozliczenia” posia-
danej przez właściciela 
nieruchomości. Rozlic-
zenie może nastąpić 
zarówno w formie 
pieniężnej, jak i w posta-
ci mieszkań w przy- 
padku realizacji inwesty- 
cji mieszkaniowej.
Firma działa 
na rynku od 2005 roku, 
zakończyła budowę 
i sprzedaż budynku 
Willa URBANO z 26 
lokalami przy ulicy 
Piątkowskiej w Pozna-

niu. Na ukończeniu jest Willa URBANO przy ul. Suchej w Poznaniu oraz 
w Wąsoszu k. Rawicza. W przygotowaniu jest inwestycja mieszkaniowa przy 
Grudzieńcu na Sołaczu oraz kolejne. W miarę możliwości organizacyjnych, 
logistycznych, kadrowych i finansowych zakładane są kolejne spółki. 
Poza usługą sprzedaży nieruchomości ,,przez projekt”, URBANO oferuje 
także poszczególne usługi niezbędne do przeprowadzenia inwestycji dla osób 
indywidualnych i firm. URBANO uzyskuje decyzje o warunkach zabu-
dowy i zagospodarowania terenu, decyzje o pozwoleniu na budowę, decyzje 
o środowiskowych uwarunkowaniach i inne decyzje administracyjne, przy-
gotowuje odwołania od tego rodzaju decyzji i skargi do sądów administra-
cyjnych. Biuro wykonuje analizy chłonności nieruchomości, analizy urban-
istyczne, koncepcje zagospodarowania terenu, opracowuje miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego, sporządza wnioski i uwagi do planów 
miejscowych, prowadzi prace przedprojektowe i projektowe. Firma posiada 
w swoich zasobach portale internetowe, jest wydawcą gazety deweloperskiej, 
prowadzi biuro sprzedaży nieruchomości.

zespół URBANO

Pożegnanie z użytkowaniem wieczystym
Prawie sześć dekad (57 lat) trwała w naszym kraju instytucja prawa cywilnego, która – na całe szczęście – przechod-
zi już do historii. Tylko prawo socjalistyczne mogło wymyślić coś takiego jak użytkowanie wieczyste. Doktryna, 
że coś jest twoje, ale tylko przez 99 lat, a potem państwo zadecyduje czy nieruchomość odsprzeda, czy dalej będzie 
posiadać tytuł prawny do twojej nibywłasności właśnie odeszła w niepamięć.

13 sierpnia 2018 roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę 
o przekształceniu użytkowania wieczystego w pełną własność. Znikną prob-
lemy z nagłymi i wysokimi podwyżkami opłat z tytułu użytkowania wiecz-
ystego nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe. Ministerstwo 
Inwestycji i Rozwoju zachęca samorządy do przygotowania bonifikat przy 
przekształceniu użytkowania gruntów mieszkaniowych.
Głos wielkopolskich prawników
Debaty prawników nad likwidacją reliktu użytkowania wieczystego trwały od 
lat. Był to jeden z postulatów  Pierwszego Kongresu Prawników Wielkopol-
ski, który zatytułowano “Jak udoskonalić niedoskonałe prawo”. Kongres zor-
ganizowany z inicjatywy i samozaparcia ówczesnego prezesa Sądu Apelacyj-

nego w Poznaniu, sędziego Krzysztofa Józefowicza, którego wsparły wszystkie 
prawnicze stowarszenie w Wielkopolsce przyjął 25 maja 2010 roku. uchwałę, 
w której czytamy m.in:
Uczestnicy Pierwszego Kongresu Prawników Wielkopolski kierując się poczu- 
ciem odpowiedzialności za spójność i przyjazny obywatelowi system prawa 
wypracowali propozycje zmian ustawodawczych, które stanowią integralną 
część niniejszego dokumentu. W sześciu zespołach tematycznych wypra-
cowano postulaty zmian w zakresie prawa materialnego i procesowego 
– w prawie cywilnym, karnym, administracyjnym, gospodarczym i rodzinnym.  
Przedstawione projekty są wspólne i zaakceptowane przez wszystkich przed-
stawicieli profesji prawniczych pracujących nad ich przygotowaniem. Przy ich 
formułowaniu kierowano się wyłącznie troską o jakość polskiego ustawodawstwa 
i zawodowym doświadczeniem prawników–praktyków ponad korporacyjnymi 
różnicami zdań i bez zabarwień politycznych.
W odniesieniu do instytucji użytkowania wieczystego zaproponowano: 
- zniesienie użytkowania wieczystego, bądź alternatywnie dokonanie zmiany 
ustawy o przekształcaniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 
w celu umożliwienia wykupu nieruchomości stanowiących przedmiot 
użytkowania wieczystego, bądź przekształcenia w prawo własności przysługujące 
wszystkim podmiotom. Proponuje się zmianę dotyczącą możliwości nabycia 
prawa własności przez użytkownika wieczystego. 
Wielkopolscy  prawnicy przedstawili nieomal szczełowy zapis propozyc-
ji, które składały się na treść nowej ustawy; m.in.: wprowadzić zapis 
umożliwiający wystąpienie z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomości wszystkim osobom fizycz-
nym i prawnym, niezależnie od przeznaczenia nieruchomości gruntowej oraz 
sposobu uzyskania prawa wieczystego użytkowania. Proponowana zmiana 
w zakresie możliwości przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo 
własności w odniesieniu do wszystkich podmiotów stanie się przyczynkiem 
do całkowitej likwidacji instytucji wieczystego użytkowania. 

Pożegnanie socjalistycznego reliktu
Użytkowanie wieczyste (wprowadzone 14 lipca  1961  r. ustawą o gospo- 
darce terenami w miastach i osiedlach) zostało zatem przekształcone 
we współwłasność tych terenów. Prezydent podpisał ustawę, która wprowa-
dza przekształcenie od 1 stycznia 2019 r.
Każdy użytkownik wieczysty, który dziś jest właścicielem swojego miesz-
kania albo domu, a współużytkownikiem wieczystym gruntu, stanie się 
właścicielem gruntu pod swoim domem lub mieszkaniem w całości bądź 
w przysługującym mu udziale.
Zmiana obejmie blisko 2,5 miliona użytkowników wieczystych, czyli 
ok. 10 mln osób. Ustawa dotyczy nieruchomości, w których co najmniej 
51 proc. powierzchni stanowią lokale mieszkalne. Przepisy obejmą także 
posiadaczy miejsc postojowych i garaży oraz wszelkich lokali handlowo 
-usługowych w obrębie nieruchomości.
Z mocy ustawy od stycznia 2019 roku użytkowanie wieczyste gruntów zabu-
dowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielolokalowymi 
zostanie przekształcone we własność. Zlikwidowany zostanie również przepis 
umożliwiający ustanawianie nowych praw użytkowania wieczystego na cele 
mieszkaniowe.
Co nas zatem czeka od 1 stycznia 2019 roku?
Osoby, które staną się z mocy prawa właścicielami gruntów będą zobowiązane 
do zapłacenia należności za nabycie prawa własności w formie opłat rocz-
nych, przez okres 20 lat. Wysokość tej opłaty będzie odpowiadała wysokości 
opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej w dniu 1 stycznia 
2018 r – informuje MiiR. Samorządy będą mogły waloryzować opłaty rocz-
ne przy zastosowaniu wskaźników ogłaszanych przez Prezesa GUS.
Dotychczasowi właściciele, czyli Skarb Państwa oraz samorządy, w tym gminy, 
będą mogli udzielać bonifikat od opłat rocznych. Będzie możliwość wniesie-
nia wszystkich 20 opłat przekształceniowych jednorazowo “z góry”. W takim 
przypadku samorządy też będą mogły udzielać bonifikat, a w odniesieniu 
do gruntów państwowych ustawa przewiduje bonifikatę w wysokości 60 proc., 
w przypadku gdy płatność jednorazowa zostanie wniesiona w pierwszym 
roku od przekształcenia. W kolejnych 5 latach wysokość bonifikaty będzie 
malała o 10 punktów procentowych z każdym rokiem.
Ci, którzy staną się z mocy prawa właścicielami gruntów, będą zobowiązani 
do uiszczania należności za nabycie prawa własności w formie opłat rocz-
nych, przez 20 lat. Wysokość opłat za przekształcenie zostanie ustalona 
według stanu na 1 stycznia 2019 roku. Samorządy będą mogły waloryzować 
te opłaty – już z tytułu własności – ale tylko przy zastosowaniu wskaźników 
ogłaszanych przez GUS.
Osobom, które będą chciały uregulować opłaty wcześniej niż w ciągu 
20 lat, zostaną zaproponowane bonifikaty. Na gruntach Skarbu Państwa bonifi- 
katy określa ustawa. Dla tych, którzy postanowią zapłacić całą 20-letnią 
sumę jednorazowo w pierwszym roku, bonifikata będzie wynosiła 60 proc., 
a w kolejnych latach będzie obniżana o 10 proc. Taka bonifikata na grun-
tach samorządowych w użytkowaniu wieczystym będzie ustalana przez radę 
gminy lub powiatu.
Przepisy stanowią, że jeśli na gruncie będą znajdowały się zarówno bud-
ynki mieszkalne, jak i komercyjne, to cały grunt zostanie przekształcony 
we własność, ale przedsiębiorca nie skorzysta z ewentualnej bonifikaty.
Z różnych rozmów wynika, że nadal wielu ludzi ma wątpliwosci 
czy przekształcenie użytkowania wieczystego we własność będzie 
obowiązkowe i kogo będzie dotyczyć? Tu nie ma żadnych wątpliwości. Tak, 
będzie obowiązkowe. Z mocy prawa każdy korzystający z użytkowania wiecz-
ystego stanie się właścicielem działki, pod warunkiem, że jest ona wykorzys-
tana na cele mieszkaniowe. Stanie się to automatycznie, od użytkowników 
nie jest wymagana żadna zgoda. Operacja będzie dotyczyć gruntów zabu-
dowanych zarówno wyłącznie mieszkaniami, jak i mieszkaniami wraz 
z przynależnymi lokalami usługowymi bądź np. garażami. Właściciele tych 
punktów skorzystają z ustawy niejako przy okazji przekształcenia gruntu pod 
całym budynkiem. Warunkiem jest, by co najmniej połowę lokali stanowiły 
lokale mieszkalne. Na działce mogą też być garaże, czy budynki gospodarcze 



pod warunkiem, że służą mieszkańcom.
Wyłączone z ustawy są działki zabudowane wyłącznie budynkami komer-
cyjnymi takimi jak centra handlowe, czy biurowce oraz takie, na których 
postawiono tylko miejsca garażowe/parkingowe. Jeśli na jednej działce 
stoi zarówno budynek mieszkalny, jak i inny, np. usługowy lub handlowy, 
to przekształcenie nastąpi dopiero po podziale działki i oddzieleniu części 
wykorzystywanej na cele mieszkaniowe od innej.
Oczekiwanym rezultatem  ustawy przekształceniowej jest wzmocnienie poc-
zucia stabilizacji prawnej osób zamieszkujących na gruntach publicznych 
poprzez przekazanie tym osobom najsilniejszego prawa do gruntu, na którym 
mieszkają i gospodarują. Nastąpi stopniowa likwidacja użytkowania wiecz-
ystego na gruntach zabudowanych na cele mieszkaniowe. Rozwiązania mają 
charakter kompleksowy – objęcie wszystkich użytkowników wieczystych 
gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi wraz z towarzyszącym 
i obiektami umożliwiającymi prawidłowe korzystanie z nieruchomości 
na cele mieszkaniowe.
Każda nieruchmość będzie miała swojego właściciela
Ustawa ma na celu usprawnienie dotychczasowych procesów przekształcania 
praw użytkowania wieczystego na gruntach zabudowanych budynkiem lub 
budynkami mieszkalnymi oraz garażami, a także docelową likwidację prawa 
użytkowania wieczystego na gruntach zabudowanych na cele mieszkaniowe. 
Jej przepisy będą dotyczyły gruntów, które zostały oddane w użytkowanie 
wieczyste. Co ważne, obejmą również te nieruchomości, wobec których 
mogłoby zostać wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe na cel publiczny. 
Ostatecznie też ma dotyczyć gruntów zabudowanych garażami lub przeznacz-
one na miejsca postojowe.
Przekształcenie będzie dotyczyć zarówno gruntów znajdujących się 
we władaniu samorządów jak i bezpośrednio Skarbu Państwa (Agencji 
Nieruchomości Rolnych, Agencji Mienia Wojskowego, Zarządu Zasobów 
Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji).
Prawo do uzyskania pełnej własności gruntów ma przysługiwać osobom 
fizycznym. Bezpośrednio lub pośrednio. W pierwszym przypadku tym 
osobom, które na nieruchomości objętej uwłaszczeniem (gruncie, budynku, 
lokalu mieszkalnym, garażu, miejscu postojowym) nie prowadzą działalności 
gospodarczej. W drugim – za pośrednictwem osób fizycznych lub prawnych, 
które zabudowały grunty wielolokalowymi budynkami mieszkalnymi, 
w odniesieniu do udziałów w gruncie, na którym są te budynki, garaże lub 
miejsca postojowe.
Co ważne, procedura przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we 

własność będzie dużo prostsza niż w przypadku przekształcania spółdzielczego 
prawa do mieszkania własnościowego w pełną własność. Nie trzeba będzie 
czynności tej dokumentować w formie aktu notarialnego i czekać w kolejce 
do notariusza.
Podstawą do dokonania zmiany statusu prawnego gruntów w księgach wiecz-
ystych będzie specjalne zaświadczenie, wydawane przez wójta, burmistrza 
lub prezydenta miasta – w przypadku gruntów stanowiących własność jed-
nostek samorządu terytorialnego. A w przypadku nieruchomości należących 
do Skarbu Państwa – przez starostę powiatu albo administratora agencji, 
czy zarządu. Takie zaświadczenie będzie jedynym dokumentem, na pod-
stawie którego sąd w księgach wieczystych zamieni użytkowanie wieczyste 
na własność i co ważne – nie pobierając za to żadnej opłaty sądowej.
Opłata w ratach lub bonifikata
Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 
właściciel będzie ponosił roczną opłatę przekształceniową na rzecz dotych-
czasowego właściciela nieruchomości (w praktyce – na konto instytucji, 
na rzecz której do tej pory wnosił opłatę za użytkowanie wieczyste). Opłata 
ta będzie w wysokości rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste obowiązującej 
na dzień 1 stycznia 2017 r. Wnosić się ją będzie przez 20 lat, liczonych 
od 1 stycznia 2018 r. Wysokość opłaty nie będzie jednak podwyższana. 
I na tym polega główna korzyść uwłaszczonych osób. Opłaty za użytkowanie 
wieczyste są bowiem co roku waloryzowane, w praktyce – podwyższane.
Co ważne, przyszły właściciel, który zdecyduje się wnieść opłatę w pełnej 
wysokości, uzyskają bonifikatę – co do zasady w wysokości 50 proc. 
należności, ale ostateczna decyzja w tej sprawie będzie w gestii samorządów. 
Z tego uprawnienia można będzie skorzystać w dowolnym momencie, 
np. płacąc w latach 2018-2020 opłatę roczną, a w 2021 r. (lub dowolnie 
innym, pozostającym do końca 20-letniego okresu spłaty) w całości resztę 
pozostałych „rat” rocznych. A zatem dotychczasowi właściciele gruntów 
będą mogli udzielać bonifikat za opłacenie należności „z góry”. Pewne jest, 
że na takie zniżki można liczyć w przypadku działek należących do Skar-
bu Państwa, inni właściciele działek (samorządy) będą same podejmować 
decyzje w tej kwestii, ale zasugerowano im, by robiły podobnie. 
W przypadku gruntu należącego do Skarbu Państwa, uiszczenie całości 
w pierwszym roku to wydatek o 60 proc. niższy. Przykładowo, jeśli ktoś płaci 
za użytkowanie wieczyste 1000 zł rocznie, to zamiast 20 tys. zł (20 lat po 
1000 zł) zapłaci tylko 8 tys. zł.

Kazimierz Brzezicki

Nasza przygoda z elektromobilnością
Kilka miesięcy wstecz, chyba na początku lutego, mając na uwadze nasze zaangażowanie  w temacie związanym 
z inteligentnym domem i mieszkaniem oraz dalszej idei rozwoju 21’st Century Development  wybraliśmy się z prezesem 
na targi Light and Building  do Frankfurtu nad Menem. Pojechaliśmy tam elektryczną Terslą S85 prezesa o zasięgu 
ok. 350 km. 

Drogę jaką mieliśmy pokonać to ponad 900 km w jedną stronę.  
Doładowaliśmy auto na full ładowarką Tesla Suprcharger  w Poznaniu 
i w drogę, cała noc jazdy przed nami.  Następna ładowarka  dopiero pod Ber-
linem. Po drodze na terenie Polski, niestety nie ma nic, albo trzeba mocno 
zboczyć z trasy. Ponieważ było zimno, a droga do następnej ładowarki daleka, 
musieliśmy oszczędzać na ogrzewaniu i ograniczyć prędkość żeby zachować 
jak najwięcej prądu, ponieważ zasięg był na styk. Udało się i  mamy przerwę 
na kawę (darmową w przypadku ładowania na Superchargerze przy Hotelu 
Tukan) pod Berlinem. 
Jazda dalej to czysta przyjemność, ładowarki co kilka kilometrów i to 
różne, wszystkie jak dotąd darmowe, a nawigacja pokazuje nam do którego 
urządzenia mamy się udać w zależności od zużytej energii w czasie drogi. 
Mamy trzy przerwy po ok. 40 minut  każda i jesteśmy we Frankfurcie. 
Ponieważ nasza firma jest także wydawcą Gazety Deweloperskiej, na targi 
wchodzimy  z plakietkami „Press”.  
A tam dziesiątki tysięcy zwiedzających i tysiące wystawców, hektary powierz-
chni wystawienniczej, nowinki techniczne, systemy zabezpieczeń i alarmy, 
inteligentne skrzynki pocztowe otwierane aplikacją podczas nieobecności 
odbiorcy paczki, systemy inteligentnego mieszkania i wiele innych urządzeń, 
które wiedzieliśmy, że są, ale widzieliśmy je na oczy po raz pierwszy. 
Na stołach prawie na każdym stoisku, wszelkiego rodzaju smakołyki słone 
i słodkie, piwo, wino i może też coś mocniejszego. Zwiedziliśmy kilkanaście 
stoisk związanych z tematem nas interesującym, czyli tzw. inteligentne 
urządzenia techniczne dla budynków mieszkalnych.
Wtem wchodzimy do sali gdzie widzimy kilka stoisk ze znanymi nam z nielicz- 
nych punktów ładowania w Polsce urządzeniami, czyli ładowarkami 
do samochodów elektrycznych. Przy jednym z nich stoi ładna dziewczy-
na, nazywa się Barbel, więc ją zagadujemy, po angielsku mówi świetnie. 
Reprezentuje producenta elektrycznych ładowarek do samochodów z Nie-
miec. Jak się później okazało  choć  to nieduża firma rodzinna zatrudniająca 
450 osób, to portfel zamówień ma imponujący. Ponad 13.000 działających 
urządzeń w Europie. Dostaliśmy następną kawę i słuchamy, że to najlep-
sze, najsolidniejsze i najbezpieczniejsze urządzenia na świecie... myśleliśmy, 
że jeszcze najtańsze. Rzeczywiście wyglądają solidnie no i ta ilość sprzedanych 
i funkcjonujących robi wrażenie. I to, że Dania, Norwegia, Szwecja,  Francja, 
Holandia, Węgry i ponad 9000 w samych Niemczech...
Obejrzeliśmy,  porozmawialiśmy, wzięliśmy namiary, pożegnaliśmy się wiedząc 
już, że po powrocie zaraz będziemy się kontaktować. Bo najważniejsze przy 
takich urządzenia jest to, że działają od lat i że nadal się sprzedają. Cena jest 
na drugim planie, ale jak później się zorientowaliśmy, ceny mają porówny-
walne do innych firm działających w tym segmencie. Natomiast żadna z tych 
firm nie ma tak imponujących wyników jak EBG compleo. 
Zrobiło się późno, targi na ten dzień zostają zamknięte, może zostaniemy 
na następny dzień.  Ale teraz  trzeba naładować auto. Nie ma problemu, 
choć trzeba kawałek podjechać. Na miejscu jednak tłok, wszystkie ładowarki 
zajęte. Trzeba czekać...  W międzyczasie może da się załatwić jakiś hotel 
(nie pomyśleliśmy o tym wcześniej). Okazało się, że pomysł był chybiony, 
hotel trzeba było zarezerwować kilka miesięcy wcześniej. Tysiące ludzi w jed-
nym czasi,e w jednym miejscu. Decyzja – kolacja i wracamy, prowadzimy 
samochód na zmianę, odpoczywamy  podczas ładowania auta, jeden śpi, 
ale to druga noc bez snu. Nad ranem przekroczyliśmy granicę. 
Po kilku dniach (daliśmy im odpocząć po targach) piszemy mail z propozycją 
przedstawicielstwa w Polsce i spotkania w Lunen pod Dortmundem, 
w ich siedzibie.  EBG choć sprzedaje ładowarki do kilku krajów w Europie, 
w Polsce nie miał swojego  przedstawiciela. Korespondencyjnie ustalamy 
brzmienie umowy o przedstawicielstwo  sprzedaży ładowarek firmy EBG 
na terenie Polski. Mija kilka tygodni... I wreszcie jest zaproszenie. Wsiadamy 
w Teslę i jedziemy... 
Zajeżdżamy Teslą przed firmę w Lunen, a przed budynkiem ładuje się elek-
tryczny Opel szefowej. Powitanie, jest Barbel z asystentką, a później szefowa 

sprzedaży Carolyn, wszyscy mówią nienaganną angielszczyzną. Atmosfera 
jest miła, ale mam wrażenie, ze podchodzą do nas z pewną rezerwą, przecież 
mają statystyki i wiedzą co reprezentujemy w tej dziedzinie jako Polska. 
My jednak się nie poddajemy, snujemy wizje sprzedaży tysięcy ładowarek, 
przecież w kraju tak słabo rozwiniętym pod względem elektromobilności 
kiedyś musi się ruszyć  tak jak wszystko, z opóźnieniem... To nic, że tylko 
niespełna 10 tysięcy samochodów elektrycznych, przecież one i tak nie mają 
się gdzie ładować... 
W tym momencie szefowa spojrzała wymownie... i nie wiem czy zrozumiała, 
że my wiemy o co w tym chodzi, że nie będzie więcej samochodów ele-
ktrycznych bez  dostatecznej infrastruktury ładowarek, czy ona sama 
to zrozumiała. Na miejscu kawa, herbata, kanapki, prezentacja firmy i wizyta 
w zakładzie na produkcji. EBG zaopatruje w ładowarki m.in. pocztę niemiecką, 
ich  gminy i wiele innych podmiotów. Następnie omawiamy umowę 
o przedstawicielstwo z szefową działu sprzedaży Carolyn, nie  jest łatwo, widać, 
że ma duże doświadczenie w negocjacjach, jest wnuczką założyciela firmy. 
Po kilku godzinach dochodzimy jednak do porozumienia. Mamy 
wynegocjowaną umowę, możemy sprzedawać ładowarki EBG na terenie 
Polski. Pożegnanie i obietnice wsparcia w naszych dążeniach do przyczynie-
nia się do rozwoju elektromobilności w naszym kraju. 
Wracamy, teraz już na luzie. Po drodze kolacja  na lokalnej stacji paliw przy 
jednej ze stacji ładowania Tesli, lecz co widzimy? Oprócz Superchargerów 
Tesli, sześć ładowarek gminnych marki EBG compleo i… podwójna ładowarka 
do samochodów ciężarowych. Po drodze do Poznania snuliśmy plany jak się 
zabrać za sprzedaż produktu, który ma wielką przyszłość, co widać po krajach 
sąsiednich nawet takich jak Czechy, czy Słowacja, nie mówiąc już o tych wspo- 
mnianych wcześniej. Trzeba przekonać ludzi, że samochody elektryczne 
to przyszłość motoryzacji, a niektórym to trudno pojąć. Szczerze mówiąc 
mnie też to trochę zajęło, ale dzisiaj gdy czytam, że wprowadzane są 
do eksploatacji samoloty elektryczne, to chyba nie mam już wątpliwości. 
Powinno nam to pójść o tyle łatwiej, że mamy produkt o ugruntowanej 
jakości, sprawdzony, działający w wielu miejscach w Europie.

Grzegorz Penar
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Samochody elektryczne przestają być fanaberią
W Polsce zakup elektrycznego samochodu wiązał się z dużymi niedogodnościami. Były one  bardzo drogie oraz  miały 
małe zasięgi. Ten trend zaczął się odwracać, czego przykładem są modele zapowiadane na najbliższe miesiące. 
Każdy z nich może przyłożyć się do zwiększenia popularności aut elektrycznych także na polskich drogach.

W wielu przypadkach jednak głównym hamulcem w zakupie samochodu elek- 
trycznego nie była wysoka cena, ale brak wystarczająco gęstej infrastruktury. 
Bez odpowiednio rozlokowanych i dostępnych stacji ładowania samochody 
elektryczne nie dotrą do celu lub nie będą mogły powrócić. Orlen, Lotos 
oraz inni potentaci paliwowi na polskim rynku przygotowują się do insta-
lacji szybkich ładowarek elektrycznych na stacjach paliw na początek wzdłuż 
autostrad i dróg szybkiego ruchu. Wiele firm już dziś oferuje ładowarki EV 
różnej mocy dla odbiorców indywidualnych, czy do montażu na terenie cen-
trów handlowych lub w gminach.
Nadchodzi czas gdy samochody elektryczne przestaną być luksusem 
nieosiągalnym dla większości Polaków.  Coraz więcej producentów zapowia-
da  wprowadzenie na rynek kolejnych modeli. Do końca 2019 roku po-
jawi się co najmniej 10 marek aut, które sprawią, że większe zasięgi i niższe 

ceny staną się normą. Wynika to przede wszystkim z wprowadzenia nowej 
generacji  lżejszych i wydajniejszych  akumulatorów oraz znaczna poprawa 
infrastruktury ładowarek samochodowych.
 Wprowadzenie masowej produkcji samochodów elektrycznych spowodu-
je znaczną obniżkę cen. Oprócz aut luksusowych, takich jak Jaguar E-Pace 
o zasięgu 480 km, Audi E-Tron 400 km, czy Porshe Tycan 500 km, 
które mają kosztować w granicach 260–360 tys. zł, niebawem na rynek wejdą 
znacznie tańsze auta jak Volvo Polestar-2 550 km, Golf E 450 km, Hunday 
Niro EV 400 km, czy Skoda Citygo 300 km w cenie od 120-170 tys. zł. 
Przy masowej produkcji ceny będą spadały.

Grzegorz Penar

EBG compleo – tworzymy elektromobilności  
przyszłości
O inteligentnych rozwiązaniach dla infrastruktury ładowania mówią Dag Hagby, managing director, CEO EBG group 
oraz Caroline Hagby, head of sales.

Nasz cel, nasze oczekiwania. Rozwiązania jako zespół
Mamy najwyższe standardy dla naszych produktów, które rozwijamy najlepiej 
jako zespół z naszymi klientami, partnerami biznesowymi i pracownikami. 
Praca zespołowa – bo wszystko, co robimy, to wysiłek zespołu. Pracując 
razem jako zespół to podstawa, cel i siła naszej innowacyjności.
Elastyczność
Wymagania naszych klientów są najważniejsze. Oferujemy systemy  
ładowania na miarę i potrzeby. Szybkie podejmowanie decyzji i dynamiczny 
zespół z dużym doświadczeniem pozwalają nam celowo doradzać i doskonale 
spełniać wymagania zapotrzebowania klientów, którym oferujemy wysoki 
poziom wiedzy, krótki czas reakcji i dużą elastyczność.
Jakość

Bezkompromisowe rozwiązania. Bez ograniczeń co do jakości.
Produkty do dystrybucji  energii elektrycznej muszą 
spełniać najwyższe wymagania techniczne, poziom rozwo-
ju i przestrzeganie surowych przepisów bezpieczeństwa. 
EBG compleo zapewnia jakość bez kompromisów. Posiadamy certyfi-
katy jakości zgodnie z normami DIN EN ISO 9001: 2015 i14001: 2015. 
Jakość staje się widoczna dla naszych klientów bezpośrednio od pierwszego 
kontaktu z nami. Technicznie  staramy się być doskonali.
Projektując naszą pierwszą stację ładującą połączyliśmy nasze know-how w sys-
temach elektronicznych i nasze wieloletnie doświadczenie w inżynierii tworzyw 
sztucznych. Wynik pokazują idealną harmonię między tymi dwoma zakresami 
działu. Dlatego znacznie przyczyniliśmy się do rozwoju mobilności elektrycznej. 

Wszystko zaczęło się w 2009 roku, kiedy to EGB compleo zainicjowało 
dynamiczny rozwój na targach Elektrotechnik w Dortmundzie. 
Tutaj mieliśmy okazję przedstawić naszą pierwszą stację ładującą. Z wiel-
kim sukcesem! Nasz przejrzysty projekt, a także cechy techniczne naszego 
produktu przekonały klientów. Bardzo szybko nasze stacje ładowania były 
zaangażowane w różne projekty pilotażowe niemieckich i międzynarodowych 
dostawców mobilności elektrycznej.
Od tego czasu stale dostosowujemy linię produktów dla naszych klientów. 
Dziś  w całej Europie dostępnych jest ponad 13.000 punktów ładowania 
akumulatorów EBG. Nasze stacje ładowania prezentują trwałość i jakość 
oraz są opracowywane zgodnie ze standardowymi specyfikacjami. Oferuje-
my także innowacyjne rozwiązania softwarowe, a działania zapobiegawcze 

w dziedzinie bezpieczeństwa ułatwiają ich obsługę. Dzięki wysokiej jakości 
produktów o solidnej konstrukcji i łatwych w obsłudze rozwiązań urządzeń 
do ładowania wciąż  rozwijamy niezawodną infrastrukturę ładowania razem 
z naszymi klientami, tworząc w ten sposób mobilność jutra.
A jaka jest nasza wizja?
- Doskonałe rozwiązania oparte są na dobrej współpracy. Dlatego uważnie 
wsłuchujemy się w pomysły klientów. Zwracamy uwagę na każdy szczegół 
jako idealne podejście do ich zadania; razem znajdziemy właściwą drogę, aby 
sobie z tym poradzić. Bezpieczne procesy i dokładny monitoring projektu 
gwarantują niezawodność i trwałość wszystkich produktów. To właśnie nazy-
wamy udanym zarządzaniem projektami.

Latamy elektrycznie
Co to znaczy ,,latamy elektrycznie”? - rozmowa z inżynierem Robertem 
Majewskim na myjni samochodowej w Częstochowie przy ul. Poznańskiej.
- To znaczy, że dotychczasowe tradycyjne silniki spalinowe, które były sto-
sowane w modelach latających przez modelarzy zostały zastąpione dzisiaj 
– można powiedzieć, że w 70-80 procentach – silnikami elektrycznymi. 
To kwestia chęci taniego latania, a także ochrony środowiska przed hałasem, 
spalinami... to są argumenty już oczywiste.
Druga rzecz, to kwestia pewnej wygody, bo jeśli taki silnik zamontuje się 
w modelu raz i dysponuje się dużą ilością modeli jak w moim przypadku, 
to pozwalają one na bardzo dużą efektywność. Dla przykładu, dysponując 
nawet bardzo sprawnym, nowoczesnym silnikiem spalinowym w okresie 2-3 
godzin można było wykonać 1 do dwóch lotów, bo czynności obsługowe 
zajmują dużo czasu. Natomiast w przypadku silników elektrycznych jest to 
tylko kwestia ilości posiadanych akumulatorów. I chcąc polatać na przykład 
2 godziny i mając na to zapas akumulatorów, można efektywnie latać 2 
godziny, czyli wykonać 8 lotów po 15 minut, a nie 2. A więc mamy to, co 
tacy ludzie ,,chorzy” jak ja lubią najbardziej. Taki rozrywkowy model można 
mieć w samochodzie i mając wolne 15-20 minut po drodze – jadąc nawet 
w celach zawodowych i robiąc sobie przerwę na odpoczynek – można taki 
model wypuścić. 
W przypadku modelarstwa stosowanie napędów elektrycznych ma dłuższą 
historię. O ile pamiętam podczas zawodów modelarskich w 2001 lub 
2002 roku zawodnicy z Czech dysponując modelami profesjonalnymi, 
które startowały na zawodach międzynarodowych, jako pierwsi wystąpili 
z napędami elektrycznymi. I okazało się, że te napędy elektryczne nie dość, 
że są bardzo efektywne, to jeszcze pozwoliły im wygrać. To oczywiście wiąże 
się z jakością latania, ale te silniki stanowiły też istotny element.
A kiedy zastosowanie tych silników dojdzie do 100 procent?
- Myślę, że 100 procent nie będzie nigdy, bo są pewne dziedziny 
modelarstwa, szczególnie jeśli chodzi o modelarstwo makietowe, 

czyli budowanie samolotów, 
które gdzieś tam latają, 
w których silnik spal-
inowy nie jest do końca do 
zastąpienia choćby z tego 
powodu, że w ocenie technic-
znej przez sędziów podczas 
zawodów liczy się coś takie-
go, co nazywa się realizmem. 
A ten realizm wynika też 
z hałasu, dźwięku, czy zapachu 
spalin z tamtych silników i od 
tego raczej nie odejdzie się. 
Poza tym dużo profesjonal- 
nych modelarzy jest bardzo 
związanych z silnikami spal-
inowymi i dla nich dźwięk 
samolotu prawdziwego 
jest bardzo istotny. I tu nie 
zastąpi się ich silnikami elek-
trycznymi.
Ale jeśli chodzi o rekreację, 
to w szybkim czasie można 
spodziewać się, że w pełni 
będą napędzane elektrycznie. 
Są prostsze w obsłudze...

Barbara Kwiecińska
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Co wstrzymuje   rozwój idealnego, ekologicznego transportu?
Tak mniej więcej wygląda przekrój samochodu elektrycznego oczywiście z punktu widzenia techniki tam 
zastosowanej. Oprócz tego, że dzisiaj jeszcze jeździ za darmo, to w środku ma dużo więcej miejsca niż samochód 
konwencjonalny. 

Oczywiście, przyjdzie czas gdy będzie trzeba zapłacić za energie elektryczną  
do ładowania naszego pojazdu. To i tak jednak będzie taniej niż  koszt ben-
zyny, czy ropy, a nawet i gazu. Kwestia ochrony środowiska jest bezdyskusyj-
na, bezpośrednia emisja zanieczyszczeń – nie wdając się w szczegóły – jest 
żadna.  Jest to niewątpliwie przyszłość i to bardziej bliska niż się nam wszyst-
kim wydaje. 
Ogólnie, co wstrzymuje   rozwój – wydawałoby się – idealnego, taniego 
i ekologicznego transportu? Technologicznie można by powiedzieć w zasa-

dzie, że  już nic. Zasięg 300-500 km, ładowanie jeszcze trochę za długie, 
ale przy szybkich ładowarkach 40 minut, w domu 5 godzin, w nocy kiedy 
śpimy doładować można prawie wszędzie: parking przed marketem, stacja, 
parkingi przy urzędach itd...
No właśnie. Infrastruktura to dziś główny hamulec tego rozwoju. Doładować, 
czy naładować można  wszędzie, ale niestety za zachodnią granicą. Takiej 
ilości ładowarek nie ma chyba nigdzie jak w Niemczech, Danii, Szwecji, 
Norwegii i można tak wymieniać dalej. Co więcej, mimo że dzisiaj jeszcze 
ciężarowych samochodów elektrycznych jak na lekarstwo, ładowarki do nich 
już są, na stacjach, w gminach, czy przy autostradach. Bo to nie cena takie-
go auta jest hamulcem rozwoju elektromobilności, ale brak infrastruktury 
ładowarek elektrycznych oraz dostępności tanich ładowarek domowych. 
Ktoś powie, że cena takich samochodów jest za wysoka. Ale ile razy tak 
mówiono, gdy wchodziła jakaś nowość na rynek? Czym większa masowość 
sprzedaży, tym niższa cena. Deklarowane ceny elektrycznych samochodów 
wchodzących na rynek to od 120.000 zł. Te najdroższe – ok. 200–300 
tysięcy zł. Nowej generacji akumulatory, nowoczesne ładowarki i ich masowe 
rozmieszczenie, a co za tym idzie masowa sprzedaż samochodów elektrycz-
nych spowoduje spadek ich cen do poziomu obecnie sprzedawanych.
Samochody elektryczne są prostsze w produkcji, a technika ze względu na jej 
szybki  rozwój będzie coraz tańsza. Tylko, żeby nasi przedstawiciele w parla-
mencie czegoś nie wymyślili tak jak od lat nie mogą sobie poradzić z OZE. 
Ale to temat na następny artykuł... G.P.

Ciężarowe dołączają do elektromobilności
Volkswagen Samochody Użytkowe zaprezentował w Hamburgu  e-Craftera.  Samochód z napędem elektrycznym, 
który jest przeznaczony do przewozu ładunków o masie do 1,72 tony. e-Crafter stanie się pierwszym dużym elektrycz-
nym samochodem użytkowym . Jest to początek ofensywy Volkswagena w dziedzinie EV.

Samochód ten jest przeznaczony głównie dla firm, które działają 
w centrach miast, dostarczając towar do końcowego odbiorcy, czy-
li kurierskich i logistycznych, dla zakładów rzemieślniczych, właścicieli 
sklepów, dostawców energii, czy przedsiębiorstw taksówkarskich 
i świadczących innego rodzaju usługi przewozowe. Zasięg pojazdu wyno-
si 173 km,  a jego prędkość maksymalną ograniczono do 90 km/h. 
Baterie litowo-jonowe umieszczono w podłodze pojazdu, co pozwoliło na 
znaczną oszczędność miejsca. Przestrzeń ładunkowa modelu wynosi 10,7 m 
sześc. Wysokość  to 2.590 mm, szerokość otworu ładunkowego 1.380 mm, 
zaś wysokość przedziału ładunkowego wynosi 1.861 mm. Zależnie od wersji 
maksymalna ładowność sięga od 0,975 do 1,72 tony.
W przedniej części samochodu zainstalowano elektryczny silnik synchronicz-
ny typu EEM85. Jego maksymalna moc wynosi 136 KM. 
Na stacji ładowania prądem stałym o mocy 40 kW, wyposażonej w złącze 
CCS, akumulator e-Craftera (o pojemności 35,8 kWh) można zasilić energią 
elektryczną do 80 procent jego pojemności w 45 minut. W przypadku wykorzy- 
stania stacji Wallbox AC dostarczającej prąd zmienny 7,2 kW, akumulator 
zostanie napełniony w 100 procentach w czasie 5 godzin i 20 minut.
Koszt takiego modelu  w Niemczech to  69.500 euro netto. Polskie 
ceny poznamy za kilka tygodni. Co najważniejsze samochód, podob-
nie jak wszystkie wersje konwencjonalne Craftera, będzie produkowany 
w fabryce we Wrześni. Końcowy montaż komponentów elektrycznego 
układu napędowego ma się natomiast odbywać w głównej fabryce marki 
Volkswagen Samochody Użytkowe w Hanowerze. 
Elektryfikacja obejmuje swoim zasięgiem nie tylko samochody osobowe 
oraz dostawcze, ale również pojazdy ciężarowe. Już w niedalekim czasie na 
europejskim rynku zadebiutuje kilka w pełni elektrycznych, użytkowych 
modeli powyżej 12 t, oferowanych przez czołowych producentów. 
Jednym z producentów dynamicznie rozwijających zeroemisyjne pojazdy 
użytkowe jest Mercedes. W lutym 2018 r. ogłosił, że zamierza udostępnić 
swoim klientom do testów  model eActros. Pojazd powstał przede wszystkim 

z myślą o dostawach w obrębie obszarów miejskich. Samochód występuje 
w dwóch wariantach, o masie całkowitej 18 lub 25 ton, w wersji dwu- oraz 
trzyosiowej. Za napęd pojazdu odpowiadają dwa asynchroniczne, chłodzone 
cieczą silniki elektryczne umieszczone przy kołach tylnej osi. Każdy z nich 
dysponuje mocą 170 KM (125 kW) oraz maksymalnym momentem obro-
towym 485 Nm.
Samochód otrzymał akumulatory litowo-jonowe o pojemności 240 kWh.  
Czas ładowania ciężarowego EV z mocą od 20 do 80 kW wynosi od trzech 
do jedenastu godzin. Samochód wykorzystuje europejski standard ładowania 
CCS Combo, zaś zasięg eActrosa wynosi 200 km. Według planów, produk-
cja seryjna modelu rozpocznie się nie wcześniej niż w 2021 r.
Na elektryfikację części swojej gamy modelowej zdecydowało się również 
Volvo Trucks. W kwietniu tego roku szwedzki producent zaprezentował 
swój pierwszy całkowicie elektryczny samochód ciężarowy przeznaczony 
do użytku komercyjnego - FL Electric.
Produkcja i sprzedaż pojazdu rozpoczną się w Europie w 2019 r. Samochód 
jest przystosowany przede wszystkim do dostaw towarów i wywozu od-
padów w obrębie miast. Jak informuje Volvo, FL Electric przyczyni się do 
redukcji poziomu zanieczyszczeń oraz hałasu w zatłoczonych metropo- 
liach. Samochód będzie w stanie poruszać się w strefach czystego transportu, 
a dzięki cichej pracy układu napędowego stanie się praktycznym narzędziem 
do realizacji dostaw w porze nocnej. Maksymalna masa pojazdu wyniesie 
16 ton. Za napęd będzie odpowiadał silnik elektryczny o moc maksymal-
nej 252 KM (185 kW) i maksymalnym momencie obrotowym 425 Nm. 
Volvo FL Electric zostanie wyposażone w baterie litowo-jonowe 
o pojemności od 100 do 300 kWh. Zasięg maksymalny elektrycznej 
ciężarówki oszacowano na 300 km – wartość ta dotyczy wersji wyposażonej 
w pakiet akumulatorów o największej pojemności. Pojazd będzie kompaty-
bilny zarówno z ładowarkami AC o mocy 22 kW jak i urządzeniami DC 
o mocy do 150 kW. W przypadku odmiany z bateriami o pojemności 300 
kWh ładowanie AC zajmie 10 godzin, zaś DC od jednej do dwóch godzin. 

Kolejnym zeroemisyjnym pojazdem szwedzkiego producenta będzie cięższy 
model FE Electric; maksymalna masa całkowita samochodu to 27 ton. FL 
Electric trafi do sprzedaży w Europie w 2019 r.
Samochód będzie oferowany w kilku wariantach, dostosowanych do różnych 
rodzajów zadań transportowych, m.in. z niskowejściową kabiną Low Entry, 
ułatwiającą wchodzenie i wychodzenie oraz zapewniającą kierowcy dobrą 
widoczność otoczenia pojazdu. Pojemność akumulatorów ma być optymali-
zowana pod kątem indywidualnych potrzeb. Ich ładowane będzie możliwe za 
pośrednictwem gniazd sieciowych lub stacji szybkiego ładowania.
Samochód otrzyma dwa silniki elektryczne o mocy maksymalnej 370 kW 
i momencie obrotowym 850 Nm, a także dwubiegową skrzynię biegów oraz 
akumulatory litowo-jonowe o pojemności od 200 do 300 kWh. Zasięg Volvo 
FE Electric wyniesie 200 km. Akumulatory będzie można ładować prądem 
stałym z mocą 150 kW oraz przemiennym z mocą 22 kW. W przypadku DC 
uzupełnienie baterii od zera do 100 proc. zajmie około 1,5 godziny, zaś AC 
– ok. 10 godzin.
Grupa Volvo jest od 2001 r. właścicielem innego producen-
ta pojazdów użytkowych – Renault Trucks. Francuska spółka 
zaprezentowała pod koniec czerwca dwa nowe, zeroemisyjne 
modele: D Z.E. oraz D Wide Z.E. Trafią  one na rynek w 2019 r. 
Dopuszczalna masa całkowita modelu D Z.E. wynosi 16 ton. 
Pojazd ma być dostępny w dwóch wariantach różniących się rozstawem 
osi (4.400 i 5.300 mm). Moc maksymalna silnika wynosi w tym 
przypadku 252 KM (185 kW), zaś moment obrotowy 425 Nm. Klien-
ci będą mogli zamówić pojazd z pakietami baterii o pojemności 200 lub 
300 kWh. Renault szacuje rzeczywisty zasięg samochodu na 300 km. 
Model D Wide Z.E. dysponuje dopuszczalną masą całkowitą 26 ton. Rozstaw 
osi pojazdu to 3.900 mm. Samochód wyposażono w dwa silniki elektryc-
zne o łącznej mocy 503 KM (370 kW) i momencie obrotowym 850 Nm. 
Za magazynowanie energii odpowiadają baterie o pojemności 200 kWh, 
natomiast realny zasięg pojazdu wynosi 200 km.
W przypadku obu modeli akumulatory mogą zostać naładowane 
w 100 proc. w czasie od jednej do dwóch godzin za pomocą szybkiej 
ładowarki o mocy 150 kW, kompatybilnej ze standardem CCS Combo. 
W porze nocnej ładowanie prądem przemiennych pakietu akumulatorów 
o pojemności 300 kWh zajmuje 12 godzin (w przypadku trójfazowego 
gniazdka przemysłowego 380V 32A).
Na elektromobilność w segmencie pojazdów użytkowych stawia także DAF. 
Holenderska spółka planuje wyprodukować pierwszą serię zeroemisyjnych 
ciężarówek CF Electric. Pojazdy trafią na drogi jeszcze w tym roku. Elektry-
czny układ napędowy, który zostanie zainstalowany w samochodach DAFa, 
dostarczy holenderski producent autobusów VDL.
Masa własna modelu DAF CF Electric wynosi 9,7 tony. Jak informu-
je producent, samochód jest przeznaczony do dostaw w obrębie miast. 
Pojazd został wyposażony w silnik elektryczny o mocy 286 KM (210 kW) 
i momencie obrotowym na poziomie 2.000 Nm. Za magazynowanie energii 
odpowiadają baterie litowo-jonowe o pojemności 170 kWh. Maksymalny 

czas ładowania akumulatorów do pełna oszacowano na 1,5 godziny. Zasięg 
CF Electric wynosi 100 km.
Należy wspomnieć także o amerykańskiej Tesli. Spółka Elona Muska zamie-
rza wprowadzić w 2019 r. zeroemisyjną ciężarówkę Semi. Pojazd można już 
zamawiać na wybranych rynkach w Europie – Holandii, Norwegii i Wielkiej 
Brytanii.
Według zapowiedzi Semi będzie dysponować imponującymi osiągami. 
Dzięki czterem sinikom elektrycznym umieszczonym na tylnych osiach 
przyspieszenie od 0 do 97 km/h (60 mph) przy maksymalnym obciążeniu 
na poziomie 36,3 tony zajmie 20 sekund, zaś bez ładunku – 5 sekund, 
tj. szybciej niż w przypadku wielu samochodów sportowych. Pojazd ma być 
w stanie wjeżdżać na nachylone pod kątem 5 stopni wzniesienia z prędkością 
dochodzącą do 100 km/h – o 30 km/h szybciej niż jego odpowiedniki 
z silnikami diesla.
Zasięg, w zależności od wersji, wyniesie od 480 km (300 mil) do 800 
km (500 mil) na jednym ładowaniu. W osiągnięciu takiego rezultatu 
pomoże zużycie energii nieprzekraczające 2 kWh na każdą przejechaną 
milę oraz niski współczynnik oporu powietrza na poziomie 0,36 Cx 
(w przypadku supersportowego Bugatti Chiron wynosi 0,38 Cx, zaś 
klasycznego samochodu ciężarowego z silnikiem spalinowym 0,65-0,70 
Cx). Trwające 30 minut ładowanie przy wykorzystywaniu dedykowa-
nych megaładowarek umożliwi kierowcom Semi przejechanie 640 km. 
Tesla otrzymała już pierwsze zamówienia na swoją ciężarówkę od europej-
skich klientów – pojazdy trafią m.in. do norweskiego dystrybutora produk-
tów gastronomicznych Asko.
Elektryczne pojazdy ciężarowe są również opracowywane przez innych 
czołowych producentów, takich jak np. MAN oraz Scania. Elektromobilność 
była jak do tej pory kojarzona głównie z samochodami osobowymi, jednak 
nadchodzące premiery mogą ten stan rzeczy zmienić. Elektryczne ciężarówki 
trafią na ulice miast, a dzięki pojazdom takim jak Tesla Semi znajdą zasto-
sowanie również na dłuższych trasach. Na przeszkodzie szerszej populary-
zacji zeroemisyjnych samochodów ciężarowych wciąż stoją ograniczone 
zasięgi i stosunkowo wysokie ceny w porównaniu do ich konwencjonalnych, 
spalinowych odpowiedników. Jednak wraz z postępem technologicznym 
i dzięki systemom wsparcia obowiązującym w wielu państwach europej- 
jskich, liczba użytkowych EV na drogach będzie systematycznie wzrastać. 
Ponadto w kolejnych miastach na Starym Kontynencie powstają wyodrębnione 
strefy, do których wjazd jest możliwy wyłącznie dla samochodów nisko- 
i zeroemisyjnych. Przykładowo w Wiedniu funkcjonuje obszar, w obrębie 
którego ograniczenia wjazdu z uwagi na poziom generowanych emisji dotyczą 
wyłącznie pojazdów ciężarowych i dostawczych. Podobnym tropem podążą 
prawdopodobnie władze innych europejskich metropolii. Zakup elektryc-
znych ciężarówek nie będzie więc w przyszłości wyłącznie kwestią wyboru 
ekonomicznego – do nabywania pojazdów tego typu skłonią przedsiębiorców 
coraz ostrzejsze unormowania prawne.

Grzegorz Penar



ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY!
Zapraszamy Państwa do współpracy przy projekcie budowy sieci  ładowarek do samochodów elektrycznych na te-
renie całej Polski. Infrastruktura ładowarek umieszczonych w odpowiednich miejscach znacznie przyczyni się do ro-
zwoju elektromobilności. To nie cena samochodów elektrycznych hamuje  jej rozwój, ale brak ładowarek.

Wydawca: URBANIA Sp. z o.o., Stacja Urbano, 60–506 Poznań, ul. Wawrzyniaka 19. Tel.: +48 61 221 25 21, www.urbano.pl, General Project Designer: Rafał 
Gorączniak, Project Manager: Barbara Kwiecińska–Kielczyk, Redakcja: Barbara Kwiecińska–Kielczyk (redaktor naczelna), Rafał Gorączniak, Kazimierz Brze-
zicki, Natalia Jakubiak, Grzegorz Penar, Michał Urbański, Martyna Ratajczak
Wydanie targowe nr 1/18 (16). Ilustracje: materiały wydawcy oraz partnerów.
DTP i administrator serwisów: Dominik Radziejewski, kdr.pl, Druk: Drukarnia Jarosław Rolewski.
Dystrybucja: Targi Mieszkań i Domów Nowy Adres, siedziby partnerów. 

Firma Urbania Sp z o.o. jest przedstawicielem wyłącznym sprzedaży ładowarek niemieckiej firmy EBG Compleo, jednym z największych pro-
ducentów ładowarek do samochodów elektrycznych. Nasza misja jest związana nierozłącznie z ideą 21‘st Century Development obejmującą 
szerokie  rozpowszechnianie elektromobilności, technologii inteligentnego domu i mieszkania  wpływających na poprawę ekologii środowiska 
jak i pobudzających innowacyjne działy gospodarki takie jak produkcja energii odnawialnej, czy nowoczesnej technologii elektromobilności. 
Oferujemy pełną obsługę inwestycji od etapu planowania, dostarczenie dokumentacji budowlanej, przez montaż stacji ładowania, po wdrożenie 
modelu rozliczeń. Nasza oferta obejmuje stacje ładowania samochodów dostosowanych do każdych potrzeb i zastosowań. 

Oferujemy m.in.: 
•	 ładowarki domowe przeznaczone dla domów, wspólnot mieszkaniowych, indywidualnych miejsc parkingowych o mocy 

od 3,7 do 11 kW;
•	 ładowarki wolnostojące: dla parkingów miejskich, gminnych punktów ładowania, hoteli, restauracji,  sklepów i galerii o mocy 

od 11 do 22 kW;
•	 ładowarki flotowe dla  wypożyczalni samochodów elektrycznych, parkingów firmowych oraz super szybkie stacje ładowania 

umożliwiające naładowanie samochodu elektrycznego w czasie poniżej 30 min 11, 22 i 50 kW.

Ceny naszych ładowarek kształtują się w granicach od 5000 zł najmniejsze, średnie 15-25 tys. zł i te najmocniejsze od 50 do 120 tys. zł
Grupa EBG rozpoczęła swoją historię sukcesu 70 lat temu jako Elektro-Bauelemente GmbH od rodzinnej firmy. Obecnie grupa EBG rozwinęła 
się na cztery obszary działalności.  EBG electro i EBG compleo specjalizują się w dziedzinie elektrotechniki, EBG Schroeder i EBG w dziedzinie 
technologii tworzyw sztucznych. Wraz z budową  pierwszej stacji ładowania w 2009 roku,  połączono know-how w dziedzinie elektrotechniki 
z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych. Wynik odzwierciedla doskonała symbioza dwóch 
obszarów nowoczesnej technologii. To utorowało drogę dla powstającego trendu  E-MOBILNOŚCI.

Gwarancją niezawodności oraz umiarkowanych kosztów produktów EBG Compleo to ponad 13.000 tysięcy sprzedanych i uruchomionych 
urządzeń w Europie (m.in. Norwegia 90, Irlandia Płn. 250, Holandia 850, Belgia 490, Dania 670, Austria 130, Węgry 70, Czechy 30, Niemcy 
9000) oraz  kontrakty m.in. z samorządami lokalnymi i pocztą niemiecką na dostawę i obsługę techniczną kilku tysięcy ładowarek.
Serdecznie zapraszamy do współpracy w rozwoju elektromobilności w Polsce!

Rafał Gorączniak – 721URBANO
Grzegorz  Penar   – 726URBANO


