PromocjeNieruchomości
www.deweloperzy.info
ISSN 2083-6864

poNIERUCHOMOŚCI nr 1 (05) wrzesień 2011

Czasopismo portalu inwestycji POZNANSKIE-NIERUCHOMOSCI.pl

Kuchnia

Dewelopera
KTO Kogo

KUSI Nowymi
MIESZKANIAMI?

PRO
(e)mocje

Warunki
Zabudowy

Nieruchomości

2000
MIESZKAŃ
w Salonie

Nowa

Secesja

Uatrakcyjnij
wnętrze
mieszkania

Olga Bystrzycka

Ustawa deweloperska

Marketing

Wieczyste na własność

Wykup TBS

VOYAGER CLUB SP. Z O.O.

Autoryzowany dealer marki Jeep
ul. św. Michała 20 / Warszawska, tel. (61) 877 02 71
Poznań, www.voyagerclub.jeep.pl, www.voyagerclub.pl

Spis Treści:

05 Menu dewelopera
			06 Promocje mieszkaniowe
09 Apartamenty bez VAT. Oferta firmy AGROBEX
10 Wywiad z dr Janiszewską z Katedry Marketingu
13 Wywiad z Agatą Stankiewicz. Firma PAJO
			14 Kamienice w nowym, jasnym świetle
19 Tabela ofert deweloperskich
			23 TBS na własność
25 Inwestycja marzenie. Oferta FAMILY HOUSE
27 Biuro dokumentacji projektów deweloperskich URBANO
29 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
			31 Ustawa deweloperska
32 Budowanie domu w oparciu o dokumenty
33 Poznański serwis informacyjny branży inwestycji
34 Wystawy - od Starego Browaru do Złotych Tarasów
		36 Zmieniamy wnętrza mieszkań bez kosztów
37 Rynek wtórny Poznańskich Nieruchomości
38 Oferta kredytu hipotecznego CITIBANK

Czasopismo portalu inwestycji POZNAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI

poNIERUCHOMOSCI.pl
GREMEDIA Sp. z o.o., 60-506 Poznań, ul. Wawrzyniaka 19
tel: +48 61 670 61 50, fax: +48 61 624 27 99, www.gremedia.pl
General Project Designer: Rafał Gorączniak, rg@gremedia.pl
Project Manager: Karolina Frąckowiak, kf@gremedia.pl
Redakcja: Barbara Kwiecińska-Kielczyk, Joanna Rzelechowska,
Rafał Gorączniak, Kazimierz Brzezicki, Olga Bystrzycka,
Współpraca: Agata Ziarkowska, Michał Urbański, Jerzy
Mikołajski, Aleksandra Głowacka, Natalia Malina-Kaczmarek,
Bartłomiej Kędziora, Joanna Paraniak, Ewelina Szymańska,
Katarzyna Labudda, Natalia Mikoajska
Korekta: Ewolan Częstochowa
DTP: Dominik Radziejewski
Foto: Bogusława Piazza-Składanowska, Marcin Klaczkowski,
sxc.hu, materiał własny wydawcy
Druk: Jarosław Rolewski
Nakład: 6000 egzemplarzy
Dystrybucja:
wielkopolskie
placówki
Citibank,
wielkopolskie
placówki
handlowe
spółek
VOX,
siedziba Voyager Club, siedziby partnerów oraz
deweloperów.
Bezpłatne
czasopismo
reklamowe.
Reklama: Karolina Frąckowiak, k.frackowiak@gremedia.pl
Prenumerata: grupa@gremedia.pl
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść nadesłanych i opublikowanych materiałów. Redakcja
nie zwraca nadesłanych materiałów i zastrzega sobie prawo do nie publikowania części lub całości
nadesłanego materiału. Niniejsza pozycja wydawnicza ma charakter reklamowy, a zawarte w niej
informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wszystkie opublikowanie
w czasopiśmie portalu inwestycji poNIERUCHOMOSCI.pl materiały są objęte prawami autorskimi.

Ostatnio wydane

WakacjeNieruchomości
www.DEWELOPERZY.info

poNIERUCHOMOŚCI nr 1 (04) lipiec 2011

Czasopismo portalu inwestycji POZNANSKIE-NIERUCHOMOSCI.pl

Polskie
Morze
i Góry

Partnerzy

2000
Mieszkań

GreMeDia

konraD

lewartowski
Cititravel Polska

antonio

Cabrera

firMa Pajo
nieruChoMośCi

PoMyśl

wakaCyjnie

olGa bystrzyCka
salon-Mieszkaniowy.Pl

Domy nad Bałtykiem

inwestyCyjne
kataloG
aPartaMentów
wakaCyjnyCh

Wakacje samolotem

Loteria
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Deweloper od kuchni
Rynek deweloperski już od pewnego czasu sprawia wrażenie przerywanego gotowania. Do nie tak dawna popyt dominował
nad ofertą, a klienci akceptowali formułę z typu fast food. Dzisiaj odczuwalny jest wyraźnie rynek klienta ukierunkowanego
na jakość i produkt wart wydawanych pieniędzy. Kupowanie bez pośpiechu porównać można do zasiadania w restauracji, którą
sami wybieramy, gdzie dobra obsługa i sam produkt dostarczany jest zgodnie z oczekiwaniami. Wszystko zależy od oferty czyli
Menu…
Jakie czasy – taka kuchnia! Rynek mieszkaniowy w porównaniu z okresem 2006-2008 zmienił się nie do poznania. Będzie
się nadal zmieniał w zależności od nastojów konsumentów
i ich ogólnej chęci do wydawania pieniędzy.
Wydaje się, patrząc na ostanie wyniki PKB, że jesteśmy
bardziej beztroscy niż sąsiedzi. Ale nasze mieszkania
kupujemy teraz mniej entuzjastycznie. Rynek inwestycji
i długiego najmu jest jeszcze słabszy. Emocji jest mało,
gdyż kupujemy z rozwagą i przy dużo większym „zaangażowaniu”
analityków bankowych.
Dzisiaj
o
rynku
można
powiedzieć
wolny.
Odczuwalna od trzech lat jest stagnacja na poziomie kroczącej
w tym czasie korekty akceptowanej przez zainteresowane
strony. Głównymi zainteresowanymi są nadal banki
finansujące gros projektów deweloperskich i transakcji
detalicznych oraz oczywiście sami nabywcy, do których
produkt deweloperski jest kierowany. Deweloper jako
moderator tego rynku akceptuje ryzyka, w tym mniej chętnych
na zakup mieszkania oraz zmienny sposób zachowania innych
partii. Dostosowuje się mając na celu budowanie i sprzedaż.
Budowanie wizerunku, relacji z klientami, przygotowanie
produkcji, czyli poszukiwania godnych uwagi nieruchomości,
selekcję firm architektonicznych i wykonawczych, dostawców
oraz audyty źródeł finansowania.
Deweloper ma taką pracę, jaką w założeniu posiada każdy
z nas. Jest cel i jest praca, którą trzeba wykonać na rynku,
a ten naszą usługę zweryfikuje. Stagnacja nie powoduje
załamania rynku, lecz zwiększa konkurencyjność ofert i sposób
obsługi.
Spokojniejszy klient jest bardziej uważny i obserwuje
rynek, gdzie teraz nierzadko spotyka się właśnie z okazjami.
W dużych portfelach deweloperskich aż kipi od promocji
w szczególności na wczesnym etapie inwestycji,
kiedy właśnie pierwsza sprzedaż oparta jest o sensowne
promocje i rabaty cenowe. Nie należy oczekiwać, że kupimy
mieszkanie
z
kilkudziesięcioprocentowym
upustem.
Tego należy się raczej spodziewać w kryzysie, którego nikomu
nie życzę. Promocje zależą w dużej mierze od podejścia
samego dewelopera.
Klasycznie deweloper jest tylko kucharzem, a jego
rolą jest przyrządzić zgodnie ze sztuką to, co klienci mogą
zechcieć kupić. To, że w naszym kraju brakuje mieszkań i że
poznamy jeszcze nie jedną kuchnię, jest raczej przesądzone.
Pytajmy deweloperów z jakich materiałów realizuje się
inwestycje i jak się ją finansuje. Szukajmy dobrych ofert, gdzie
lokalizacja, dobry projekt i jakość wykonania zaprocentują
w długiej perspektywie eksploatacji.
Rafał Gorączniak
wydawca
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Wystawcy kuszą promocjami
Targi to dobra okazja, aby wszechstronnie zaprezentować się szerokiej rzeszy potencjalnych klientów. Część wystawców idzie
dalej i postanawia zachęcić do kupna lokum rozmaitymi promocjami i rabatami.
Niektórzy deweloperzy przygotowali na targi specjalne
oferty sprzedażowe, z których można będzie skorzystać tylko
w okolicy imprezy. Inni kontynuują promocje wprowadzone
w okresie letnim i realizowane jeszcze we wrześniu.
Specjalną ofertę targową przygotowało BRE.Locum. Każdy
klient, który odwiedzi stoisko dewelopera, otrzyma odpowiedni kupon rabatowy. Upoważnia on do skorzystania z upustu 250
złotych za metr kwadratowy przy kupnie mieszkań 2- i 3-pokojowych określonych na kuponie. Ponadto firma ma promocję
dla studentów w postaci 5-procentowego upustu od ceny
wyjściowej wybranych mieszkań 1- i 2-pokojowych.
Real Estate Development, który rozpoczął realizację
RED Park – swej pierwszej poznańskiej inwestycji na Dębcu –
w ramach promocji oferuje garaż za pół ceny po 10 tys. zł
brutto. Deweloper proponuje też płatność w systemie
15/85 proc., to znaczy na początku klient płaci 15 proc. wartości
lokum, a resztę przed jego odbiorem.
,,Kup TERAZ” - zamieszkaj już jesienią! - zachęca
Echo Investment.
Na powitanie jesieni firma proponuje ,,ciepłe”, jesienne
rabaty dla lokali oddawanych już w październiku 2011 r.
w inwestycjach Małe Naramowice Pod Klonami I etap
i Kasztanowa Aleja. W Małych Naramowicach Pod Klonami
ceny pakietu z naziemnym stanowiskiem postojowym
i komórką lokatorską zaczynają się już od 5832 zł/m kw.
W Kasztanowej Alei cena lokalu mieszkalnego kształtuje się
od 6304 zł/m kw. Swym klientom deweloper zaproponuje
upusty za szybką decyzję w wysokości 3 proc.

Agencja Inwestycyjna ceny promocyjne wprowadziła
na wiosenną edycję targów i do tej pory ich nie zmieniła.
Firma Skaland do targów utrzyma promocyjną ofertę
na domy w zabudowie szeregowej w Nowym Koninku. Dom
z działką można kupić już za 399.900 zł brutto.
ASMA PRO także obniżyła ceny na wszystkie wolne
mieszkania w ukończonym już pierwszym etapie Dębowego
Skweru przy ul. Przemysłowej na Wildzie. Zamiast 6000 zł
za metr kwadratowy teraz będzie można zapłacić za nie po
5100 zł brutto za metr.
Miejsce garażowe w cenie mieszkania oraz ogródek dla
mieszkań na parterze w inwestycji Rembertowska Park
na Raszynie proponuje Mak Dom. Promocja rozpoczęta
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na wrześniowych targach obowiązywać będzie przez wrzesień
i październik.

W realizowanej przez firmę Constructa Plus inwestycji przy
ul. Kościelnej, która zakończy się wiosną, wybrane mieszkania
powyżej 75 m kw. będą proponowane w cenie 5350 zł/m kw.
brutto. Dotychczas oferowano je po około 5600 zł.
Spółka Hausner z okazji targów przygotowała promocyjne
ceny mieszkań w Plewiskach, w tym wyjątkowo korzystną
ofertę 3600 zł za m kw. dla mieszkania o powierzchni 110 m kw.
Rabaty wprowadził też Lepiko Developer. Cena lokalu
mieszkalnego w Bogdanowie koło Obornik Wlkp. w stanie
deweloperskim wynosi 3400 zł/m kw., natomiast „pod klucz”
- 3600 zł/m kw. Jest to kwota niższa niż pierwotnie ustalona
wynosząca 3850 zł/m kw.
Każdy klient, który w ciągu tygodnia od targów kupi mieszkanie w Family House w inwestycji Perła przy ul. Kosińskiego
otrzyma gratis matę grzewczą do ogrzewania podłogowego
w łazience.
Libra Developer budująca w Komornikach do końca
września utrzymuje rabat kwotowy, który w zależności od ceny
mieszkania kształtuje się na poziomie około 10 proc.
Jeszcze
wyższą,
bo
20-procentową
obniżkę
na ostatnie mieszkania w gotowych budynkach oferuje
Nickel Development.

WYDAWNICTWO GREMEDIA
Firma Novum Plus budująca osiedle Rozalin w Lusówku
oferuje teraz budynek wolno stojący typu W4 o powierzchni
186 m kw. na działce 887 m kw. w cenie 590 tys. zł brutto,
co daje cenę za 1 m kw. 3164 zł brutto. Przy zakupie parterowego budynku wolno stojącego o powierzchni 137,70 m kw.,
usytuowanego na działce 676 m kw. klient otrzymuje bon
promocyjny do zrealizowania w salonie podłóg na gratisową
dostawę podłóg i drzwi wewnętrznych.

PBG Erigo (dawniej PBG Dom) prowadzi
promocyjną
sprzedaż mieszkań w ukończonej inwestycji przy ul.
Złotowskiej 51. Kupując kawalerkę lub mieszkanie 2-pokojowe
miejsce garażowe można otrzymać za pół ceny. Przy kupnie
3-pokojowego lokum garaż jest gratis. Z kolei w realizowanej
inwestycji Quadro House oraz w nowej przy ul. Karpia, która
zadebiutuje na targach inwestor proponuje korzystną formę
płatności w systemie 15/85 proc.
Terra Promessa Perfecta, która rozpoczęła inwestycję Nowa
Wilda przy Górnej Wildzie proponuje indywidualne rozmowy
z klientami na temat finalnego produktu. Firma chce
dostosować ofertę do potrzeb klientów, jest otwarta
na ewentualne rabaty, czy szczególne wykończenie lokalu.
Podczas targów mieszkaniowych redNet Media,
które odbędą się 10 i 11 września w Arenie, deweloper
UWI Inwestycje zapraszał będzie do zwiedzania inwestycji Malta Nowa. Wszyscy zainteresowani mieszkaniami
w tej lokalizacji mogą odebrać na targach zaproszenia
umożliwiające zwiedzenie kompleksu mieszkaniowego
w dniach 14 (środa) i 16 września (piątek) w godz. 10-17.
Promocję szykuje też Gant Development budujący przy
ul. Karpia w Naramowicach, ale ma to być niespodzianka
dla gości targowych. Atrakcyjne propozycje dla klientów
zapowiada również Long Bridge sprzedający Apartamenty
przy Kościelnej.
Barbara Kwiecińska-Kielczyk
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Zielona Przystań bez VAT
Mało kto już pamięta że był czas, gdy rynek nieruchomości służył jedynie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Od dość
dawna jest też atrakcyjnym instrumentem osiągania dodatkowych dochodów i lokaty kapitału. Dla poszukujących takich ofert
firma Agrobex przygotowała bardzo interesującą propozycję.
W Baranowie nad Jeziorem Kierskim Agrobex realizuje
oryginalny projekt o nazwie Zielona Przystań. Są to pięknie
położone apartamenty łączące w sobie cechy luksusu i komfortu, z zapewnieniem pełnej prywatności i spokoju. Od niedawna
Agrobex wzbogacił swoją propozycję o rozwiązanie kierowane
do osób poszukujących nieruchomości, które będą na siebie
i swojego właściciela zarabiać.

Kupując apartament w Zielonej Przystani pod wynajem lub
działalność gospodarczą można sobie odliczyć podatek VAT.
A to czyni inwestycję niezwykle atrakcyjną i konkurencyjną.
Dość powiedzieć, że wówczas ceny apartamentów zaczynają
się już od 2623,8 złotych netto za metr kwadratowy. Zważywszy
na lokalizację i standard wykonania można powiedzieć,
że Agrobex wprowadził do swojego portfela niezwykle
atrakcyjną ofertę dla klientów, a konkurencję w zakłopotanie.
Bowiem równie korzystnej propozycji na rynku nieruchomości
aktualnie nie ma.

czenia podatku VAT. Musi tylko zarejestrować we właściwym
Urzędzie Skarbowym zamiar rozliczania podatku VAT z tytułu
uzyskiwania przychodów z najmu lokalu w Zielonej Przystani
poprzez złożenie deklaracji VAT-R. Koszt takiej czynności
jest niewielki. Opłata rejestracyjna to wydatek zaledwie 170
złotych. Ważne, aby została dokonana wraz ze zgłoszeniem
przynajmniej dzień przed podpisaniem umowy przedwstępnej
i wpłaceniem zadatku.

Ze
szczegółami inwestycji, a także opisem
niezbędnych czynności „krok po kroku” można zapoznać się
w biurze sprzedaży Agrobexu przy ul. Kochanowskiego 7.
Osobiście codziennie od 7 do 18 w soboty od 10 do 16 lub
telefonicznie 61 8464060/67. A także na stronie internetowej
www.agrobex.pl

Aby z niej skorzystać trzeba oczywiście spełnić kilka
warunków. Najprościej to zakup apartamentu pod wynajem
w ramach własnej działalności gospodarczej. Jeśli jednak
ktoś takiej działalności nie prowadzi, a ma zamiar uzyskiwać
przychody z najmu apartamentu, może także skorzystać z odli-
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Promocja ułatwia wybór
Rozmowa z dr Karoliną Janiszewską, adiunktem w Katedrze Handlu i Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Mieszkanie to szczególny towar, bo jeden z najkosztowniejszych. Czy jego sprzedaż wymaga szczególnych zabiegów
marketingowych?
- Każdy rynek, także rynek nieruchomości podlega
takim zabiegom czy planowaniu marketingowemu, w skład
którego wchodzi bardzo wiele czynników. Część czynników
jest związana z samym produktem, jego lokalizacją. Na rynku
nieruchomości często cena odgrywa bardzo istotną rolę
w zależności od tego do jakiej grupy docelowej kierujemy
ofertę, czyli komu chcemy sprzedać mieszkanie. Okazuje się
także, że w ostatnich latach elementy promocyjne odgrywają
coraz większą rolę.
W pewnym okresie mieliśmy
do czynienia z taką sytuacją,
że dostępność kredytów hipotecznych i ich niska cena powodowały,
że wszystko, co pojawiało się na rynku
było wykupywane przez klientów.
To jest sytuacja sprzed około pięciu
lat. W momencie pojawienia się
kryzysu finansowego, pęknięcia bańki
finansowej w Stanach Zjednoczonych
– co dotknęło także rynki europejskie
– pojawiły się problemy z uzyskaniem
kredytów hipotecznych. Stały się one
trudniej dostępne i część potencjalnych klientów musiało zrezygnować
lub odłożyć zakup mieszkania
na później. Pojawiła się nadwyżka
mieszkań na sprzedaż i w związku
z tym powstała potrzeba podjęcia
szczególnych działań promocyjnych.
Mamy obecnie taką sytuację, że jest
więcej mieszkań niż chętnych, aby
je kupić.
Wolnorynkowa sprzedaż mieszkań rozpoczęła się wraz
ze zmianą systemu gospodarczego w Polsce. Czy już wtedy
ruszyły też promocje w branży deweloperskiej, czy rynek
musiał do tego dojrzeć i stało się to nieco później?
- Tak jak już wspomniałam, na większą skalę jest to efekt
zdarzeń późniejszych. Oczywiście w każdej inwestycji są
lokale, które schodzą szybciej i takie, które wymagają
dodatkowych zabiegów marketingowych, jak chociażby
obniżenie ceny.
Wcześniej nie było jednak takich zdecydowanych i szeroko
zakrojonych działań o charakterze promocyjnym.
W jaki sposób najczęściej deweloperzy starają się zachęcać
potencjalnych klientów do kupna swoich produktów?
Oczywiście
takim
najprostszym
działaniem
marketingowym jest obniżanie ceny ograniczone w czasie lub
w odniesieniu do określonej liczby mieszkań. Obniżanie ceny
nie jest jednak jedynym sposobem promocji stosowanym
przez dewelopera. Często, jeśli mamy do czynienia z klientem
bardziej wymagającym, o nieco bardziej zasobnym portfelu,
takim czynnikiem o charakterze promocyjnym determinującym
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wybór i wpływającym na podjęcie decyzji jest urządzenie
mieszkania. Stworzenie tzw. mieszkań czy apartamentów
na pokaz, które od początku do końca są urządzone przez
projektantów wnętrz po to, aby pobudzić wyobraźnię
potencjalnych klientów i pokazać jak to mieszkanie może
wyglądać. Często wyposażenie takiego mieszkania
jest wyposażeniem luksusowym. Dla wielu młodych ludzi,
którzy bardzo dużo pracują, nie mają czasu, aby wykończyć
mieszkanie jest to propozycja atrakcyjna. Wtedy takie
wykończone, wręcz gotowe do wprowadzenia się mieszkanie
może być istotnym argumentem przekonywującym do zakupu.
Innym skutecznym działaniem
są promocje związane z ilością
kupionych metrów, czyli im więcej
kupujemy, tym cena jednostkowa
może być niższa. Zdarzają się też
promocje dla stałych klientów.
Deweloperzy mają klientów, którym
sprzedają nie jedno mieszkanie,
ale dwa, czy kolejne co 3-4 lata i ci klienci też bywają premiowani upustami.
Deweloperzy oferują też różnego
rodzaju gratisy – bezpłatną komórkę
lokatorską albo miejsce garażowe,
czy garaż za pół ceny...
- Na pewno tego typu dodatkowe elementy, czyli gratisy, jeśli
są związane z danym mieszkaniem –
czy to wyposażenie czy wykończenie,
czy miejsce garażowe jest dodatkowym elementem, który może
wpłynąć na decyzję o zakupie.
Komórka lokatorska to też dodatkowa przestrzeń do wykorzystania
przy określonym mieszkaniu.
Czy te zachęty faktycznie działają na klientów? Bo przecież
zakup mieszkania to nie to samo co kupno butów, czy bluzki,
w przypadku których biegamy w poszukiwaniu okazji?
- Praktyka pokazuje, że nie tylko w przypadku dóbr częstego
zakupu, czyli tych, które kupujemy na co dzień, jesteśmy silniej
nastawieni na wykorzystanie promocji. Także w przypadku
dóbr instytucjonalnych i również na rynku dóbr wybieralnych, do których należą niewątpliwie mieszkania, działania
promocyjne sprawdzają się, są skuteczne. Oczywiście
podstawą podjęcia decyzji o zakupie jest adekwatność
mieszkania w odniesieniu do potrzeb i oczekiwań nabywców.
Działanie promocyjne jest skuteczne wówczas, gdy klient
ma już określoną pulę alternatywnych lokali do wyboru, które
mu się podobają, które są w podobnych cenach i nie może
się zdecydować, który z tych lokali wybrać, z której oferty
deweloperów skorzystać. I tutaj taki dodatkowy argument
w postaci miejsca parkingowego, urządzenia mieszkania
czy innego elementu o charakterze promocyjnym może być
impulsem do podjęcia decyzji o wyborze właśnie tego mieszkania.
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Co najbardziej liczy się przy sprzedaży takiego towaru
jak mieszkanie?
- Trudno wskazać na jakiś jeden podstawowy element,
bo tych czynników jest bardzo dużo. Zakup mieszkania jest
zakupem bardzo skomplikowanym. Uzależnionym bardzo
często od statusu rodziny. Na inne aspekty będzie zwracała
uwagę osoba samotna, która poszukuje mieszkania w centrum
miasta, wygodnego, niedużego. Nie będzie jej przeszkadzać
hałas, czy korki, bo taka osoba chce być w centrum wydarzeń
miasta, w życiu kulturalno-rozrywkowym.
Inne priorytety będą miały rodziny, które zwracają uwagę
na to, czy przedszkole i szkoła są blisko, supermarket.
Dla takich nabywców ważne jest jak będzie można organizować
życie rodziny, czy wystarczy dla wszystkich pokoi.
Oprócz czynników związanych z typem klienta
są pewne mody, czyli rozwijają się pewne dzielnice, albo części

Zwiastun
inwestycji

miasta. Jest moda na określoną dzielnicę, potem mija i rozwijają
się kolejne. Niekiedy preferowane są pewne kierunki
w ruchu miasta, które też determinuje infrastruktura miejska.
Jeśli powstanie szybka droga, która zostanie zmodernizowana,
to natychmiast będzie większe zainteresowanie lokalizacją
położoną blisko tej drogi, bo to gwarantuje sprawne i szybkie
przemieszczanie się w mieście.
Zatem lokalizacja, oprócz ceny, odgrywa w tym względzie
kluczowe znaczenie w wyborze miejsca zamieszkania.
Oczywiście też koszty alternatywne związane z lokalizacją.
Przeprowadzę się za miasto i za to będę mógł mieć dom,
a nie mieszkanie w centrum. Ale muszę liczyć się z dłuższym
dojazdem do pracy, muszę mieć samochód. To są takie
szczegółowe kalkulacje co mi się opłaci, a co nie w długim terminie. Bo jeśli singiel planuje małżeństwo, założenie rodziny,
to też będzie planował miejsce zamieszkania w dłuższej
perspektywie. Z kolei starsi ludzie rezygnują z domów
i przeprowadzają się do wygodnych, dobrze urządzonych
mieszkań o mniejszej powierzchni, ale dostępnych z windą.
Rozmawiała Barbara Kwiecińska-Kielczyk

URBANO Sp. z o.o.

ANBARRA

Mielno

Promocja jest skuteczna, gdy klient podjął już decyzję
o poniesieniu wydatku, czyli wie, że chce kupić mieszkanie,
tylko nie wie na które się zdecydować – wówczas promocja
działa.

tel. +48 61 221 25 21
fax +48 61 624 27 99
biuro@urbano.pl
www.urbano.pl
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Zamieszkaj w Luboniu w zachodnim standardzie
Rozmowa z Agatą Stankiewicz, dyrektorem marketingu w Grupie Pajo o nowym projekcie Warta Park
Firma Pajo od niedawna realizuje nowy, duży projekt
mieszkaniowy w Luboniu, który nazwaliście Warta Park.
Co można powiedzieć o tym projekcie?
- Z przyjemnością mogę poinformować, iż prowadzimy budowę i sprzedaż pierwszego etapu inwestycji
Osiedle Warta Park w Luboniu przy ul. 3 Maja. Osiedle
Warta Park to zespół niedużych budynków wielorodzinnych
o wysokości od 9 do 12 metrów. Architektura oraz układ
urbanistyczny gwarantują komfort nasłonecznienia mieszkań,
jak i zachowanie prywatności mieszkańców.
Osiedle jest przyjazne osobom niepełnosprawnym,
przy wszystkich klatkach schodowych przewidziano windy.
We wschodniej części zlokalizowane są budynki
o podwyższonym standardzie, z tarasami z widokiem na
rzekę i tereny rozlewiskowe. Wzdłuż Warty, zgodnie z planem
miejscowym
przebiega
droga
rowerowo-piesza.
W sąsiedztwie rzeki zaprojektowano również place zabaw.
Układ komunikacyjny i usytuowanie budynków nie
pozwalają na szybką jazdę samochodem, co podnosi
bezpieczeństwo mieszkańców i eliminuje hałas. Pod większą
częścią osiedla znajdzie się parking podziemny.
Osiedle jest częścią dużego założenia przewidzianego
w
miejscowym
planie
zagospodarowania
terenu,
co gwarantuje sąsiedztwo utrzymane w podobnym
charakterze i zgodne z zasadami ładu przestrzennego.
Wszyscy mieszkańcy Warta Park będą mogli korzystać
z nowoczesnego systemu szerokopasmowych usług
telefonicznych w technologii FTTH (Fiber to the Home).
Powiedziała Pani, że obecnie realizowany jest pierwszy
etap inwestycji. Na jaką ofertę mogą liczyć zainteresowani
zamieszkaniem w Luboniu nad Wartą?
- Pierwszy etap tej inwestycji składa się z ośmiu
trzykondygnacyjnych budynków. Łącznie znajdą się w nich 123
nowe mieszkania. W każdym budynku będzie znajdowało się
od 9 do 36 mieszkań o powierzchni od 30,75 do 111,75 metrów
kwadratowych. Przewidzieliśmy dwa terminy oddawania tych
budynków do użytku. Budynki nr 1 oraz 7 i 8 będą gotowe już
do 31 listopada tego roku. Budynki od 2 do 6 ukończymy
do końca marca 2012 roku.
W kompleksie Warta Park – położonym na terenie
o powierzchni około 22 hektarów – do dyspozycji mieszkańców
zostanie oddana pełna infrastruktura. Osiedle zaprojektowano bowiem z myślą o wygodzie, bezpieczeństwie i komforcie
jej mieszkańców. Interesująco wkomponowane w otaczającą
przyrodę, trzy- i 4-kondygnacyjne budynki z ciekawie
zaprojektowanymi fasadami dysponować będą naprawdę
nowoczesnymi mieszkaniami z windami.
Warta Park to także interesujący mariaż nowoczesności
z historią...
- Tak. Nowoczesna zabudowa mieszkalna zostanie
funkcjonalnie połączona z istniejącymi zabytkowymi
obiektami przemysłowymi dawnych Zakładów Przemysłu
Ziemniaczanego. W poddawanych rewitalizacji budynkach

fabryki swoje lokum znajdą galerie handlowe, restauracje,
lokale usługowe, fitness kluby oraz instytucje kulturotwórcze.
Ale funkcjonalność i nowoczesna architektura to nie
jedyne atuty tego unikatowego miejsca. Warta Park powstaje
w miejscu oddalonym zaledwie kilkanaście minut jazdy
samochodem od ścisłego centrum Poznania. Zaledwie
300-400 metrów od Warta Parku znajduje się stacja kolejowa
w Luboniu oraz węzeł Dębina w ciągu autostrady A2.
Na terenie Warta Park realizowane są mieszkania w dwóch
segmentach cenowych...
- Proponujemy klientom mieszkania w dwóch kategoriach:
standardowej (popularnej) oraz ekskluzywnej (tzw. Warta Park
Apartament).
Lokale w wersji standardowej mają powierzchnię
od 30,75 do 111,75 metrów kwadratowych. Te na wskroś
nowoczesne i funkcjonalne mieszkania zostały zaprojektowane z myślą o wygodzie i komforcie użytkowania swoich
przyszłych mieszkańców. Mieszkania z grupy standard
przewidziane są do sprzedaży od 4200 zł brutto za metr.
Warta Park Apartament to ekskluzywne dwupoziomowe
mieszkania o powierzchniach 100-112 metrów. Każde jest
z wysokim salonem i antresolą. Budynki te znajdują się
w pierwszej linii zabudowy od Warty, dzięki czemu
ich mieszkańcy najpełniej doceniać będą mogli walory
tej niepowtarzalnej lokalizacji. Cena tych apartamentów
wynosi 5000 zł brutto za metr kwadratowy.
Gdzie powinni zgłaszać się klienci, którzy chcieliby zamieszkać
na malowniczych terenach nad Wartą?
- Projekt Warta Park realizowany jest przez spółkę River
Developer I Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu. Spółka ta wchodzi
w skład grupy kapitałowej Pajo, od ponad 15 lat specjalizującej
się w inwestycjach w budownictwie mieszkaniowym.
Biuro Sprzedaży Mieszkań Pajo znajduje się
w Luboniu przy ul. Armii Krajowej 58. Możliwy jest też kontakt
telefoniczny – (61) 899 47 50, fax: (61) 899 47 54 lub mailowy –
mieszkania@pajo.pl. Zapraszam też na nasze strony
internetowe www.pajo.pl, www.wartapark.pl.
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Nowe życie kamienicy
Drewniane klatki schodowe, witraże i sztukaterie. Na rynku poznańskim pojawia się coraz więcej atrakcyjnych mieszkań
w odnowionych całkowicie 100-letnich kamienicach.
Zupełnie nowe mieszkanie kupić można nie tylko w nowo
wybudowanym kompleksie lub plombie śródmiejskiej. Coraz
więcej firm bierze się również za restaurowanie zniszczonych,
kilkudziesięcioletnich kamienic, nadając im nowe życie.
W porównaniu z rynkiem deweloperskim firm parających
się tą działalnością nie ma jeszcze zbyt wiele. Każdy inwestor
wie bowiem doskonale, że znacznie łatwiej wybudować
dom od podstaw, niż przeprowadzać modernizację starego
obiektu. Ale są też przedsiębiorcy, których urzeka klimat
dawnej kamienicy i im właśnie chcą przywracać świeżość
i młodość. Toteż na rynku poznańskim już kilkadziesiąt
kamienic zaczyna żyć z nowym obliczem.

Podobnie jak w przypadku inwestorów budujących od podstaw, także i tu oferta jest mocno zróżnicowana. Jedni kupują
zabytkowe kamienice wpisane do rejestru, wobec czego
są zobligowani przepisami do zachowania i odtworzenia
wszelkich detali. Oferowane przez nich na ogół duże
mieszkania zaliczyć trzeba do górnej półki. Inni kupują obiekty
niewyszukane, z małymi lokalami i adresują je do popularnego
nabywcy.
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Już rok temu zakończyła się odbudowa Villi Historica
na narożniku ul. Wyspiańskiego i Chełmońskiego. To prawdziwa
perełka znajdująca się na obszarze łazarskiego miasta-ogrodu
zaprojektowanego na przełomie XIX i XX wieku przez grupę
berlińskich architektów pod kierownictwem Maxa Johowa.

Pragnąc przywrócić kamienicy jej oryginalny blask
inwestor – leszczyńska firma Frili Properties Polska, oparta o kapitał szwedzki - zastosował najnowocześniejsze
środki techniczne i materiałowe przy restauracji elementów
architektury i wyposażenia wnętrza. Zakres renowacji był
bardzo szeroki, zawierał m. in. odtworzenie boniowania,
restaurację klatek schodowych, płaskorzeźb, polichromii,
witraży, stolarki, okuć, sztukaterii, tynków. Wszystkie prace
konserwatorskie prowadzone były pod nadzorem i za zgodą
miejskiego konserwatora zabytków.
Reprezentacyjny charakter willi podkreśla bogato zdobiony
hol wejściowy obłożony stiukiem, ozdobiony płaskorzeźbami
i polichromią, który prowadzi w głąb kamienicy przez masywny
portal. Stuletnią, drewnianą klatkę schodową skonfrontowano
z panoramiczną windą ukrytą za oryginalnym witrażem.
W kamienicy znajduje się 28 mieszkań o powierzchniach
od 40 do 200 m kw., z których jeszcze 25 jest do kupienia.
Ich ceny są na poziomie 8-9 tys. zł/m kw. netto. Są także
4 lokale usługowo-biurowe (wszystkie wolne).
Podobny charakter będzie miała renowacja położonej
w tym samym rejonie kamienicy przy ul. Matejki 61 – na
wprost Palmiarni. Firma Frili przeprowadzi ją w imieniu
MCI Development – inwestora z Warszawy. Rewaloryzacja
przebiegać będzie zgodnie z programem prac konserwatorskich ustalonych z konserwatorem zabytków. Jest to
5-kondygnacyjna kamienica o całkowitej powierzchni
użytkowej 2650 m kw. Znajdą się w niej 32 mieszkania
o powierzchniach 60-80 m kw. Prace rozpoczną się we wrześniu
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i potrwają do końca 2012 r. Przewidywana cena sprzedaży
mieszkań rozpocznie się od 7 tys. zł/m kw. netto.
Frili przygotowuje też plany renowacji kolejnych kamienic.
Z kolei kamienicę przy ul. Matejki 39/Niegolewskich
16 planuje wyremontować firma Apartamenty z Duszą.
Przedmiotem projektu jest remont budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z usługami w przyziemiu. Przewidziana
jest wymiana instalacji, dachu, elewacji oraz instalacja wind
osobowo-towarowych.

Firma przygotowuje też rewaloryzację budynku
mieszkalno-usługowego oraz budowę oficyny z usługami
w parterze i z garażem podziemnym przy ul. Dąbrowskiego
33. Kamienica zostanie poddana gruntownej modernizacji tak,
żeby odtworzyć jej urodę przy użyciu nowoczesnych technologii
i materiałów, przywrócić „duszę”. W efekcie rewaloryzacji oraz
rozbudowy budynek będzie spełniał wszystkie wymagania
nowoczesnego klienta. W budynku frontowym znajdować się
będzie 10 lokali mieszkalnych i 1-2 lokale użytkowe. W oficynie
zaplanowano 11 lokali mieszkalnych oraz 2 lokale użytkowe.
Kamienica przy Dąbrowskiego 33 została wzniesiona
w 1904 r. według projektu Paula Pitta, jednego z wybitniejszych
architektów poznańskiej secesji. Jest ona jednorodna stylistycznie z zachowaną dużą ilością detali wystroju i wyposażenia
architektoniczno-budowlanego. W użytkowym przyziemiu
zlokalizowano lokale handlowo-usługowe. Na pozostałych
5 poziomach są wyłącznie po dwa mieszkania, których metraże

wahają się pomiędzy 60 a 150 m kw. W obiekcie przewiduje się
także windy: dwie osobowe komunikujące wszystkie piętra
kamienicy jak i oficyny oraz samochodową komunikującą
parter z dwoma poziomami parkingu podziemnego.
Kilka poznańskich kamienic restauruje firma Apartdom.
Na ukończeniu jest remont w budynku Kwiatowa 3/Rybaki 2425. Jest w niej około 30 mieszkań o metrażach od 23 do 100 m
kw. oraz jedno 400-metrowe. Trzeba za nie zapłacić 7,5-8,5 tys.
zł/m kw. netto.
Skończona jest już kamienica przy Matejki 38, gdzie jest
18 mieszkań o powierzchni 50-130 m kw. Prawie wszystkie
znalazły już nabywców.
W 80 procentach zaawansowane są prace w kamienicy
przy ul. Wierzbowej 2. Tu jest 12 mieszkań od 22 do 70 m kw.
Cena sprzedaży zaczyna się od 6 tys. zł netto. Rozpoczęła
się natomiast renowacja budynku przy Garbarach 49. Będzie
gotowa do końca 2012 r. Do dyspozycji jest 12 mieszkań
od 20 do 60 m kw. z ceną od 6 tys. zł.
Głównie na Wildzie koncentruje swą działalność firma
Mieszkania w Kamienicach. Odrestaurowuje tam 4-piętrową
kamienicę przy Górnej Wildzie 68, składającą się z budynku frontowego i oficyny. Oprócz kapitalnego remontu do
budynku frontowego dobudowany będzie szyb windowy.
W kamienicy jest 27 mieszkań od 43 do 93 m kw. Ceny sprzedaży
są mocno zróżnicowane w zależności od położenia i standardu
wykończenia. W oficynie, gdzie jest standard deweloperski,
cena wynosi 5,5 tys. zł brutto. Za mieszkania od frontu, które

mają podłogi, glazurę i armaturę łazienkową zapłacić trzeba
po 8,5 tys. zł, ale w 89-metrowym mieszkaniu poddaszowym,
wykończonym i z instalacją inteligentnego domu jest to już
13 tys. zł/m kw. Kamienica będzie gotowa w kwietniu 2012 r.
Taniej będzie przy ul. Kosińskiego 10, gdzie remont się
rozpoczął. Za mieszkania w standardzie deweloperskim
o powierzchni 33-58 m kw. (jest ich 40) zapłacic trzeba
po 5,5 tys. zł za metr.
Duże mieszkania od 60 do 100 m kw. ze starymi, rzeźbionymi
piecami w narożnikach są przy Traugutta 32. Choć budynek
podłączony będzie do sieci ciepłowniczej, piece pozostaną.
Będzie w nich można na przykład zainstalować kominki.
Mieszkania z deskami i płytkami na podłogach kosztują 5-6,8
tys. zł/m kw. Będą gotowe wiosną 2012 r.
W październiku firma Mieszkania w Kamienicach rozpocznie remont wpisanego do rejestru zabytków domu przy ul.
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Poznańskiej 27 na Jeżycach. Znajduje się w nim 20 mieszkań
o metrażach 26-100 m kw. Po remoncie będą kosztować od 4,8
do 6,5 tys. zł za metr.
- Lubimy klimat kamienicy, odtwarzanie tego, co miało
wartość. Ludzie zaczynają doceniać mieszkanie w centrum,
w mieszkaniach z duszą, ze specyficznym klimatem, dużą
przestrzenią – mówi Beata Bednarczyk. - Kupują je głównie
projektanci, artyści, architekci. To jest specyficzna grupa
klientów, którzy doceniają sztukaterie, stare drzwi szczególnie dwuskrzydłowe.
O pasji i zamiłowaniu mówi też Wojciech Trojnara, prezes
Frili i Tomasz Bartnicki z Apartdom. Nie ukrywają jednak,
że choć chętni do zamieszkania w odrestaurowanych
kamienicach są, to barierą zakupu są ceny nabycia oraz
koszty utrzymania dużych przestrzeni. Dlatego popyt mają
małe mieszkania.
- Budynki restaurowane, stylizowane w centrum są drogie,
bo droga jest robocizna oraz koszty nabycia – mówi Tomasz
Bartnicki. - Oferta zakupu kamienic w Poznaniu jest duża,
ale potencjalnych inwestorów bardzo mało. Wskaźnik zwrotu
kapitału jest niski, to ryzykowna działalność.
- Tu nie da się budować za pieniądze klienta, trzeba
zaangażować własne kapitały na co najmniej trzy lata – dodaje Wojciech Trojnara.
Zupełnie inne podejście do prowadzonego biznesu
ma Piotr Śruba z Fabryki Mieszkań, która w obecnej
formule działa od marca 2010 r.. Firma kupuje stare kamienice,
ale w dobrym stanie technicznym, na stabilnym gruncie,
bez wad prawnych i z pełnym udziałem. Wybiera budynki
z małymi mieszkaniami, aby nie trzeba było ich dzielić.
- Kamienica się opłaci, jeśli kupi się ją, wyremontuje
i sprzeda mieszkania w ciągu roku – mówi Piotr Śruba. - Wolimy
sprzedać szybko niż zawyżać ceny.
W Fabryce Mieszkań są one na poziomie 5-6 tys. zł
za metr brutto w stanie wykończonym. Jak zapewnia
Piotr Śruba chętnych nie brakuje. W ten sposób sprzedano
już budynek przy ul. Wierzbięcice 31A i połowę mieszkań
przy Wybickiego 12, gdzie remont jest na ukończeniu.

W sumie firma ma obecnie w sprzedaży 130 mieszkań
o powierzchniach 28-49 m kw. Niebawem ruszą prace przy
Niegolewskich 20 i Długiej 10. Firma zatrudnia pracownika,
który zajmuje się dostarczaniem mieszkań dotychczasowym lokatorom restaurowanych kamienic. Wspomaga
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ich finansowo i materiałowo w urządzeniu nowych lokali.
Jeszcze tej jesieni firma chce poczynić kolejne zakupy.
Ma już upatrzone trzy kamienice.
- Staramy się kupować budynek mniej więcej co 3 miesiące
– informuje P. Śruba. I podkreśla, że dla sprawnego działania
potrzebna jest większa życzliwość miejskich urzędników.
Mieszkania w popularnym segmencie oferują także
Nieruchomości Wielkopolski. Firma pracuje obecnie nad
dwoma projektami rewaloryzacyjnymi. W trakcie realizacji
jest projekt Głogowska 173. To zachowanie klimatu małej
i przytulnej kamieniczki z jej wszystkimi walorami
(budynek z cegły, wysokie sufity). Zakres prac obejmuje
remont dachu, elewacji i elementów blacharki, wymianę
wszystkich starych instalacji i założenie nowych (wod-kan,

elektrycznej, tv kablowej, internetowej). Budowana będzie
kotłownia gazowa z podłączeniem centralnego ogrzewania
i cieplej wody do każdego lokalu, odnawiana klatka schodowa,
renowacji poddane schody i drzwi zewnętrzne, wymienione
drzwi do każdego lokalu.
Wnętrze kamienicy przearanżowane będzie na mieszkania
1- i 2-pokojowe. Mieszkania sprzedawane są z możliwością
dowolnej adaptacji wnętrza. Mają bardzo ładne balkony,
z zachowanymi oryginalnymi okuciami. W kamienicy jest
11 mieszkań po 3990 zł/m kw. oraz 2 lokale użytkowe
(już sprzedane).
W przygotowaniu jest projekt Studzienna 17 zachowujący
klimat kameralnego domu z walorami kamieniczki (bardzo
dobrze zachowane drewniane schody, budynek z cegły,
wysokie sufity). Planowany zakres prac podobny jest jak
w poprzednim budynku. Tu również znajdziemy 11 mieszkań
o powierzchni od 30 do 45 m kw.
Barbara Kwiecińska-Kielczyk

Sarbinowo

Budynek mieszkalny
ul. Brzask 10

57 w sprzedaży

1

150

Zespół Mieszkaniowy Marcelin
ul. Marcelińska, Wałbrzyska,
Świerzawska - ETAP 2

2 w sprzedaży

Poznań, ul Dąbrowskiego 80

30

14 w sprzedaży

Poznań, Ostrów Tumski, ul.
Zagórze 2

Zespół Mieszkaniowy Marcelin
ul. Marcelińska, Wałbrzyska,
Świerzawska - ETAP 1

240

do sprzedaży
5

Poznań, ul. Morasko

od 35

75

28 - 99

50 - 87

46 i 51

58 - 132

30 - 70

Budynek D – 32
Budynek E – 36

Poznań, ul. Wilczak 20

68 - 138 standar deweloperski

II etap 29 - 63
III etap 29 - 68

2

I etap 42 - 62
II etap 31 - 66

Standard deweloperski. Kompleks trzy i czteropiętrowych budynków. Miejsca postojowe ogólnodostępne.
Mieszkania 1, 2 i 3 pokojowe. W III etapie ogródki do mieszkań parterowych oraz mieszkania dwupokojowe już
od 38 mkw. Termin realizacji: II etap - grudzień 2011 r., III etap - wrzesień 2012 r.

II etap - informacja u
dewelopera
III etap - informacja
u dewelopera

od 7200

5900

od 6100

od 6 100

5350/5600

od 7700

od 3 104

(1.350zł/1m2 + VAT

Atrium Apartamenty – luksusowy kompleks mieszkalno-wypoczynkowy, który położony jest w przepięknej
miejscowości Sarbinowo, niespełna 80 metrów od morza. Atrium Apartamenty to: ciekawa i bardzo elegancka
architektura, prestiżowa lokalizacja, 75 przestronnych i jasnych apartamentów o metrażu od 35m² do 97m²
z tarasami oraz balkonami, bezpieczeństwo zagwarantowane 24 godzinną ochroną obiektu, wewnętrzny
dziedziniec obsadzony zielenią z ławkami oraz alejkami, bezpieczny i doskonale wyposażony plac zabaw
dla dzieci, taras widokowy na dachu obiektu, siłowania, sauna oraz jacuzzi, przepiękne widoki z okien oraz
mnóstwo atrakcji turystycznych w okolicy. Apartamenty wykonane zostały z najwyższej jakości materiałów i
dostępne są w stan-dardzie deweloperskim lub standardzie wykończenia „pod klucz”. Planowany termin realizacji inwestycji to koniec czerwca 2012 roku.

Mieszkanie gotowe do odbioru! Podziemne garaże (1.650zł/1m2 + VAT w obowiązującej wysokości), monitoring, ochrona, standard dewloperski.

Termin realizacji: połowa 2012 r. Miejsca parkinowe na parkingu podziemnym
w obowiązującej wysokości), monitoring, ochrona, standard dewloperski

Mieszkania gotowe do odbioru. Podziemne garaże (1.500zł/1m2 + VAT w obowiązującej wysokości),
monitoring, ochrona, standard deweloperski.

Technologia tradycyjna, standard dewloperski.

Technologia tradycyjna, standard dewloperski.

Domy w zabudowie bliźniaczej, tradycyjna technologia wykonania; działka 750 m2; pełna infrastruktura
osiedla, bezpośrednie sąsiedztwo lasu; stan deweloperski.

Bardzo dobra lokalizacja u zbiegu ulic Serbskiej i Wilczak. Niska, sześciokondygnacyjna, nowoczesna zabudowa z przestronnymi tarasami. Do mieszkań oferujemy miejsca garażowe w podziemnej hali i komórki lokatorskie. Osiedle ogrodzone z nowoczesnym systemem monitoringu i kontroli dostępu.

Mieszkania 3 pokojowe oraz dwupoziomowe z antresolą. Plac zabaw, lokale usługowe przy parterach. Miejsce
postojowe przed budynkiem w cenie 10 000 zł. - możliwe rabaty oraz zakup na raty. Inwestycja zakończona.
Istnieje możliwość leasingu oraz najmu lokalu.

Wyprzedaż
ostatnich mieszkań
w promocyjnej
cenie!!!

5800 - 6435 standard deweloperski

Centrum aktywnego wypoczynku. Apartamenty w pięknej okolicy z szybkim dojazdem do Poznania. Plac zabaw. Termin realizacji: I etap grudzień 2011 r., II etap grudzień 2012 r.

Domy w zabudowie szeregowej, 4-pokojowe z działką o powierzchni od 137 mkw. W cenie dwa miejsca postojowe na zewnątrz. Termin realizacji: czerwiec 2011 r.

Jedyne prawdziwe LOFTY w Poznaniu. Osiedle zamknięte, monitorowane i chronione. W cenie miejsce
postojowe na zewnątrz. W standardzie klimatyzacja, centralny odkurzacz i ogrzewanie podłogowe
w łazience. Możliwy zakup miejsca garażowego. W sprzedaży również apartament wykończony pod klucz zakup w atrakcyjnej cenie bądź leasing.

Uwagi

I etap 4450 - 5400
II etap 4450 - 5700
standard deweloperski

od 461577

od 7395 standard
deweloperski

B,D: 90 - 162
standard deweloperski,
A: 73
wykończony pod klucz

117

Cena zł/m2
(z VAT)

Metraż (m2)

II etap - 7
III etap - 99

Zalasewo, ul. Mokra, “Os. Południe Swarzędz” etap II i III

Swarzędz, ul. Graniczna,
“os. Tytusa Działyńskiego”

I etap - 49
II etap - 99

1 dom w zabudowie szeregowej

Poznań, os. Bajkowe,
ul. Andersena
“Magiczny Zakątek”

Baranowo, ul. Szamotulska,
“Zielona Przystań” - Apartamenty
etap I i II

13

Ilość
mieszkań/
domów

Poznań
ul. Wojskowa 6
Apartamenty Ułańskie

Lokalizacja

Inwestor

Atrium-Apartamenty
Biuro Sprzedaży
ul. Drzymały 23, 75-074 Koszalin
tel 604 520 000

Ataner Sp z o.o.
ul. Towarowa 35
61-896 Poznań
Tel. 61 859 40 01 (do 04)
Fax 61 859 40 05
biuro@ataner.pl
www.ataner.pl

ART-BUD Sp. z o.o.
ul. Rynek 7
62-300 Września
tel/fax 61 640 16 15
kom 500 290 870
www.artbud.eu

Aniron Sp. z o.o.
Biuro Sprzedaży tel. 515 920 910
www.aniron.pl

Agrobex Sp. z o.o.
ul. Kochanowskiego 7, 60-845 Poznań,
tel. 61-846-40-60 (do 67),
fax 61-846-40-69
agrobex@agrobex.com.pl
www.agrobex.pl

Adres
kontaktowy

liczba wolnych
mieszkań 3

72 wolnych

130

66

22 segmenty

Poznań, ul. Czeremchowa
(Koral)

Poznań, ul. Kosińskiego
(Perła)

Osiedle Leśne IV, etap II

Poznań-Rataje
ul.Milczańska/Inflancka/
Bobrzańska
Os. Ratajski Zakątek

Osiedle Na Wzgórzach
Poznań-Morasko

mieszkania (apartamenty)
od 53 do 86,
domy od 115 do 143

103,09

informacje na
stronie: www.
osiedlepoetow.pl

ostatnie mieszkania !!!

Komorniki, ul. Jeziorna, Osiedle
Poetów

Komorniki, ul. Widokowa

Dopiewiec

44 - 68

68

Osiedle Słoneczne Oborniki/
Bogdanowo koło Obornik

do 153

30 - 78

50 - 70

37 - 70

28 - 80

od 67,2 do 102,1 mieszkania
60,1 - 151, biura

3 mieszkania,
6 biur
w sprzedaży

Poznań ul.Piątkowska 122

70,5

od 37,5 do 154,5

52,7 - 77,2

28

ul. Inflancka 63

38 i 70

6
w sprzedaży

13

ul. Jarochowskiego 48A

30-65

Poznań, os. Złote Ogrody IV etap
ul.Mateckiego

89

Swarzędz, Zalasewo
Os. Zacisze

40-60

1
w sprzedaży

171

Dziwnówek, Apartamenty przy
plaży

50-69

Metraż (m2)

Poznań, os. Złote Ogrody III etap
ul.Mateckiego

3 w sprzedaży

Ilość
mieszkań/
domów

Poznań, os. Stefana Batorego

Lokalizacja

4000

od 3850

3400 za stan
deweloperski
3600 mieszkanie
wykończone pod
klucz
3320 - dla osób
korzystających z
programu Rodzina
na Swoim

777 600

od 6 480 do 6 696

od 2 770 (netto)

od 4 200 (netto)

od 4 000 (netto)

Domy i mieszkania jedno oraz dwupoziomowe, w zabudowie szeregowej z ogrodem, miejscem parkingowym
lub wiatą garażową i pomieszczeniem gospodarczym.

inwestycja w przygotowaniu

Gotowe do odbioru, dwupoziomowe mieszkania na osiedlu usytuowanym w okolicy Wielkopolskiego Parku
Narodowego.

Osiedle usytuowane w malowniczej scenerii Wielkopolskiego Parku Narodowego. Duża różnorodność domów
i mieszkań z ogródkami bądź obszernymi tarasami (nawet 36 m2).

Bloczki ceramiczne + wełna mineralna. Ogródki, balkony oraz piwnice w cenie! Planowany odbiór mieszkań: I
etap - koniec października 2011 r., II etap - koniec listopada 2012 r.

Domy jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej o powierzchni do 153 m2. Dla pojedynczego segmentu przewidziane działki o powierzchni od 450 m2 do 580 m2. Terminy oddania: II kwartał 2012 r. - 10 segmentów, nastepnie
12 segmentów.

Technologia wykonania tradycyjna. W dwóch czterokondygnacyjnych budynkach oferujemy mieszkania 1,2,3
i 4 pokojowe, każde z balkonem. Pod każdym budynkiem podziemna hala garażowa. Udogodnienia dla osób
niepełnosprawnych. Standard dewloperski. Terminy oddania inwestycji: budynek A - koniec 05.2012 r., budynek
B - koniec 07.2012 r.

Mieszkania 3-pokojowe wystepujące w w różnorodnych opcjach: z ogrodem, balkonem, garażem i kotłownią
lub strychem; wysoki standard wykończenia; termin realizacji przełom 2012/2013 r.

Mieszkania 1-, 2-, 3-pokojowe; bliskość centrum; wysoki standard wykończenia; podziemna hala garażowa; termin realizacji IV kwartał 2012 r.

Mieszkania 1-, 2-, 3-pokojowe; wysoki standard wykończenia; podziemna hala garażowa; termin realizacji
kwiecień 2012 r.

Kameralny budynek mieszkalno-usługowo-biurowy, winda, miejsca postojowe, dogodna lokalizacja, termin
oddania sierpień 2011r.

Budynek mieszkalny, windy, garaże, plac zabaw, termin oddania wrzesień 2011

specjalna oferta
od 4900 brutto
z gruntem
6500 brutto
mieszkania
7000 netto biura

Budynek mieszkalno-usługowy, windy, garaże, plac zabaw, termin oddania marzec 2011

Nowa inwestycja na górnym tarasie Rataj przy ul. Inflanckiej 63. Budynek pięciokondygnacyjny w nowoczesnym stylu, z windą osobową, halą garażową wraz z komórkami lokatorskimi.W ofercie znajduje się 28 mieszkań
o powierzchni od 37,5 do 154,5 mKw. Mieszkania na IV piętrze posiadają tarasy na dachu.

Nowo budowana kamienica w centrum Poznania (ul. Hetmańska/Głogowska/Chociszeskiego) blisko Parku
Jana Kasprowicza i Areny. Budynek pięciokondygnacyjny w klasycznym stylu z dachem mansardowym, solidnie posadowiony, budowany z ceramiki. Budynek wyposażony jest w windę osobową, piwnicę oraz cztery
miejsca parkingowe pod dachem na terenie posesji. W ofercie znajduje się 18 mieszkań o powierzchni 38 i 70
mkw, oraz dwa na poddaszu o powierzchni 100 mkw, wszystkie posiadają balkony. Na parterze do nabycia są
także dwa lokale usługowe 67 i 75 mkw. Przed budynkiem jest bardzo szeroki chodnik i równie szeroki parking.

Pierwszy etap budowy osiedla budynków wielorodzinnych, zlokalizowanego z dala od wielkomiejskiego
zgiełku. Inwestycja powstaje w otoczeniu terenów zielonych, przeznaczonych pod niską zabudowę. Mieszkania dwu lub trzypokojowe w stanie deweloperskim. Wszystkie mieszkania z balkonem. Budynek dwupiętrowy.
Możliwość dokupienia garażu i komóki lokatorskiej. Bliski dostęp do centrów handlowych, sklepów, szkół,
przedszkoli, basenu “Wodny Raj”. Łatwy dojazd do m. Poznania i tras wylotowych w kier.unku Warszawy i
Gdańska. Czas dojazdu do centrum Poznania wynosi ok. 30 minut. Termin zakończenia pierwszego etapu inwestycji: listopad 2011 r.

Apartamenty dwupokojowe usytuowane bezpośrednio przy piaszczystej plaży Morza Bałtyckiego w uroczej i
cichej miejscowości Dziwnówek. Budynek 12 kondygnacyjny o nowoczesnej architekturze. W części
podziemnej budynku hala garażowa z miejscami postojowymi oraz pomieszczeniami gospodarczymi. Na 12
kondygnacji ogrody zimowe. Z okien apartamentów rozpościera się przepiękny widok na Morze Bałtyckie,
Zalew Wrzosowski oraz otaczający budynek las sosnowy. Budynek ogrodzony, monitorowany i strzeżony. Termin zakończenia inwestycji – listopad 2012 r.

Budynek zlokalizowany przy pętli PST, w bliskim sąsiedztwie terenów zielonych. Mieszkania dwu i trzypokojowe, z balkonem, w stanie deweloperskim. Inwestycja zakończona, odbiór od zaraz.

Uwagi

5400 mkw =
380700 + 6000 za
pom. gosp.

od 6400 do 6700

od 6400 do 6700

4 400

5959

5 900

Cena zł/m2
(z VAT)

R

Lepiko Developer

Inwestor

Sp.z o.o

Linea Sp. z o.o.
Centrum Handlowe Aurora
Dąbrówka, ul. Platanowa 2

Libra Developer Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 47/1, 62-031 Luboń,
tel. 61 89 31 041,
fax 61 89 31 173
kom. 509 497 040
libra@libra.info.pl

Lepiko Developer Sp. z o.o.
ul. Skórzewska 19, 60-185 Poznań
Biuro sprzedaży:
Gracjan Nieruchomości, ul. Winogrady
27, Poznań
tel. 61-85-60-241, 601-736-869
centrala@lepikodeveloper.pl
www.lepikodeveloper.pl

GGW Development sp. j.
ul. Św. Wojciech 22/24, lok. 2
61-749 Poznań
tel. 61 668 24 90
fax 61 852 22 46
biuro@ggwdevelopment.pl
www.ggwdevelopment.pl

Family House Sp. z o.o.
ul. Półwiejska 28/5
61-888 Poznań
tel. 61-8534-100
kom. 503-038-578
info@familyhouse.pl
www.familyhouse.pl

Ekonbud-Fadom
ul. Głogowska 31/33, Poznań
tel. 61 864 50 25
www.ekonbud.pl

CGK Sp. z o.o.
ul. Czartoria 1, 61-102 Poznań
tel./fax. 618658030
cgkbiuro@wp.pl
www.cgkdom.pl

Budnex Sp. z o.o.
os. Batorego 80A, 60-687 Poznań
tel.: 61-824-19-37,
fax.: 61-821-81-31
kom.: 609-757-766
poznan@budnex.gorzow.pl
www.budnex.gorzow.pl

Adres
kontaktowy

195

48

123

96

Komorniki, ul. Żabikowska

Warta Park
Luboń, ul. 3 maja

Plewiska 18, ul. Strażewicza

75 do sprzedania

Osiedle Księżnej Dąbrówki
Dąbrówka, gm. Dopiewo, ul.
Zamkowa

Soplicowo

96 do sprzedania

Kamienica za Teatrem Poznań, ul.
Dąbrowskiego 29

48

38

Poznań, Wilda, ul. Chwiałkowskiego

Wiry, skrzyżowanie ul. Komornickiej
z Żabikowską

27

33 lokale mieszkalne

Mierzeja Park, to inwestycja realizowana w nadmorskiej miejscowości
Sztutowo,
usytuowanej
we
wschodniej części województwa
pomorskiego w sąsiedztwie Parku
Krajobrazowego i Mierzei Wiślanej,
oddzielającej Zalew Wiślany od
otwartych wód Zatoki Morza
Bałtyckiego.

Mieszkania lofty, adaptacja budynku Młyna Parowego
Pniewy, ul. Międzychodzka

67 - 92

3 lokale usługowe
w sprzedaży

Poznań, ul. Morawskiego 2

35 - 55

37-111

48-55

65

111 - 135

52,62 - 99,87

31,92 - 89,65

29 - 60

23-87

Oferujemy
kawalerki
i
mieszkania
dwupokojowe od 28 m2 do 48 m2
z możliwością połączenia
dwóch lokali.

45 - 99

40 w sprzedaży

Poznań, ul. Kosynierska 17

28 - 60

38 - 80

15 w sprzedaży

294

Apartamenty przy Kościelnej
Poznań, ul. Kościelna 33

39,5 - 89,5

Poznań, ul. Górczyńska 22
Górczyńska II

49

Dąbrówka

4200

od 4200

3950

240000

430000

od 4 900

od 6 500

6700 - 7400

3 700 - 4 400

Informacja u
dewelopera

informacja u
dewelopera

5700 - 7200

5700 - 6400

Informacja u
dewelopera

4131 - 5400

Mieszkania w zabudowie wielorodzinnej. Standard deweloperski.

Standard deweloperski.

Standard deweloperski.

Domy w zabudowie bliźniaczej.

Domy w zabudowie bliźniaczej, standard deweloperski.

• Technologia wykonania tradycyjna nowa
• Stan deweloperski
• Możliwość zainstalowania kominka
• W mieszkaniach wydzielona powierzchnia do przechowywania - garderoby, stryszki, pomieszczenia gospodarcze
Lokale na parterze:
• Ogrody we wszystkich mieszkaniach na parterze i wybranych mieszkaniach na piętrze, prywatne patia,
wejścia
Mieszkania na piętrach:
• Prywatne ogrody, rozległe tarasy (od 19 do 60 m2) lub mniejsze, ale za to oszklone loggie, które mogą pełnić
rolę ogrodu zimowego
• Garaże i miejsca parkingowe
• Ustawne, jasne wnętrza mieszkań, zasuwane okiennice

• Technologia wykonania tradycyjna nowa
• Stan deweloperski
• Lokalizacja w centrum miasta, bliskość teatrów, kina, infrastruktury rozrywkowej, handu, Międzynarodowych
Targów Poznańskich
• Dwupoziomowa hala garażowa, wentylowana (dopuszczony wjazd pojazdów z instalacją gazową)
• Część mieszkalna nieco oddalona od ulicy
• Przestronne atrium w zieleni

Nowoczesna kamienica położona na Wildzie, w odległości spaceru od Starego Browaru, Multikina i Starego
Rynku. Doskonała propozycja dla osób ceniących ciekawy miejski styl i lubiących być blisko zdarzeń. Mieszkania od 29m2 do 58m2. Hala garażowa, winda.

LOFTY w unikatowym zabytkowym obiekcie dawnego młyna. Lokalizacja w pobliżu terenów zieleni i jeziora
Pniewy a zarazem blisko centrum miasta.

PAJO Sp. z o.o.
Biuro Sprzedaży Mieszkań
ul. Armii Poznań 58, 62-032 Luboń
tel. +48 061 899 47 50
mieszkania@pajo.pl
www.pajo.pl
www.wartapark.pl

Nickel Development Sp. z o.o.
Biuro Sprzedaży Mieszkań i Marketingu
ul. Piątkowska 110, 60-649 Poznań
tel 61 639 76 50
fax 61 639 76 60
www.nickel.com.pl

Monday Development S.A.
ul. Piątkowska 116, 60-649 Poznań
tel. 61 670 5000
www.mondaydevelopment.pl
sprzedaz@mondaydevelopment.pl

Młyn Parowy Sp. z o.o.
ul. Międzychodzka 20, Pniewy
tel. 782-730-875
info@mlynparowy.pl
www.mlynparowy.pl

Mierzeja Development
Biuro Sprzedaży
ul. Mazowiecka 42, 60-623 Poznań
tel.: +61 222 40 41 (42)
+48 512 904 812
info@mierzeja-development.pl
www.mierzeja-development.pl

Towarzystwo Gospodarcze
Meblopol Sp. z o.o.
ul. Bogusławskiego 11, 60-214 Poznań
tel 61 64 77 169, 502 078 681
www.arenadom.pl

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, zamknięty dziedziniec, ochrona, monitoring, garaż podziemny.
Doskonała lokalizacja, blisko komunikacji, parku, szkół itp.

Obecnie realizujemy I etap inwestycji obejmujący 6 budynków, z czego 3 budynki (jeden segment) są w trakcie
komercjalizacji, a kolejne 3 budynki (1 segment) w trakcie budowy. Docelowo cały kompleks obejmować ma 20
budynków.
Położenie inwestycji Mierzeja Park pozwala wykorzystać zasoby wód geotermalnych. zainstalowane pompy
ciepła dają mieszkaniom przyjemne ciepło zimą i chłód latem. Zastosowane rozwiązania techniczne pracują
przy minimalnym nakładzie energii elektrycznej, co pozwala osiągnąć pełny, przyjazny środowisku komfort,
przy niskich kosztach. Niezaprzeczalnym atutem inwestycji jest wysoki standard wykonania części wspólnych:
drewniana stolarka drzwiowa i okienna, marmurowe parapety, granitowe posadzki i schody. Dbając o komfort
użytkowania i funkcjonalność naszego osiedla, w budynkach zainstalowaliśmy cichobieżne, hydrauliczne
windy, a do klatek schodowych prowadzą wygodne podjazdy.

Grupa Deweloperska Mak Dom
ul. Górczyńska 20
tel. 61-671-11-77, 607-209-929
poznan@makdom.pl
www.makdom.com.pl

Long Bridge Sp. z o.o.
ul. Kościelna 33, 60-537 Poznań
tel. 61-843-09-50, 61-843-04-86,
664-981-350
poznan@longbridge.pl
www.longbridge.pl

Wentylacja mechaniczna z rekuperacją w standardzie. Komórki lokatorskie, garaże, kameralny ogrodzony
dziedziniec. I Etap - gotowe do odbioru, II Etap - gotowe w II kwartale 2011 r.

Nowoczesne apartamenty doskonale nasłonecznione, ustawne, przeszklone, balkony i tarasy, na parterach
ogródki, sąsiedztwo parków.

62-070 Dopiewo
tel. 61-890-12-12,
fax 61-890-12-11
linea@dabrowka.com.pl
www.dabrowka.com.pl

Poznań, ul. Droga Dębińska 5
WILLA WARTA

Poznań, Batorego II, os. Stefana
Batorego

MALTA NOWA
Poznań, ul. Inflancka

57,1 - 73,7

107

do sprzedaży
3
apartamenty

27,6 - 115,3

od 117

34 - 97

26-75

67 - 98

23,9-80,4 z możliwością
łączenia

do sprzedaży
138

18

4
w sprzedaży

Poznań, TRIANGULUM, ul. Bolka 15

Tower URBANO, Poznań, Winiary
Al. Solidarności

60
w sprzedaży

Poznań, LUBCZYKOWA GÓRA II, ul.
Jaśkowiaka/Radojewo

14

82 - 100

76
w sprzedaży

Poznań, AMBER RESIDANCE
ul. Mateckiego

Willa URBANO, Poznań, Sołacz
ul. Piątkowska 41A

136,4 + 26 (garaż)

13
w sprzedaży

Poznań, os. Żurawiniec IV, ul.
Błażeja, modernizm

97 - 140,97

8
w sprzedaży

Nowe Koninko, ul. Dziennikarska,
Aleja Wierzbowa os. Nowe Koninko

116

128 - 134

1
w sprzedaży
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Kamionki, ul.Cynamonowa/Porannej
Rosy, Osiedle Sosnowe

Rezydencja Miejska
Różane Wzgórze
Poznań, Morasko
ul. Hodowlana

do sprzedaży

8 etap - 5 domów
szeregowych
9 etap - 3 domy
szeregowe
5 domów
bliźniaczych

79,9 - 92,4
92,4 - 121,6

Kamionki k/ Borówca
Osiedle przy lesie

Skórzewo,
Osiedle Przyjazne

136 - 161 m2
88 - 90 m2

17 domów
wolnostojących
12 domów
bliźniaczych

do sprzedaży

110 - 113

150 - 171

do sprzedaży

6 budynków
w sprzedaży

Poznań, Szczepankowo
ul. Glebowa
Os. Kameralne

173,89 - 224,02

8 domów w zabudowie bliźniaczej

do sprzedaży
14

Domy w zabudowie bliźniaczej
i szeregowej ul. Suwalska

78,83 - 83,99

46 - 74

53 - 111

Metraż

Poznań, Spławie
ul. Gospodarska
Os. Kameralne II

do sprzedaży
7

69

Zielona Dolina, ul. Poznańska,
Kobylnica

Mieszkania
ul. Konfederacka 4a

10 w sprzedaży

Ilość
mieszkań/
domów

Willa Leśna
Poznań, ul. Świętowidzka 6

Lokalizacja

informacja u
dewlopera

6 000 - 7 500

od 6 260 do 7 200

od 5900

od 6 400

4900-5100

od 3200

5650-5800

6200-6500

4 122

4 500

od 795000 do
1800000 zł brutto
(dom z działką ok.
1100 m2)

od 354 900 zł
brutto z działką
od 454 100 zł
brutto z działką

510 600 brutto z
działką
359 300 brutto z
działką

od 477 200 do
510 600 zł brutto z
działką

od 4 400 zł/M2 z
działką

od 3 730 do 4 451

od 5400

od 4500 do 5600

4 700 - 5 150

Cena zł/m2
(z VAT)

Zespół 4 willi miejskich na wspólnej hali garażowej. Apartamenty o wysokim standardzie gotowe do odbioru.

II etap inwestycji stanowią budynki: B – 4- kondygnacyjny z 20 mieszkaniami i C – 5-kondygnacyjny z 87 mieszkaniami na wspólnej podziemnej hali garażowej. Planowany termin realizacji – VII – IX 2012

Trzy ośmiokondygancyjne budynki wkomponowane w istniejącą zieleń wysoką. Mieszkania 1,2 i 3 pokojowe z
możliwością łączenia. Wspólna hala garażowa. Stan deweloperski. Dogodna komunikacja z centrum miasta. Termin relizacji bud. A – maj 2012, bud. B – sierpień 2012, bud. C – październik 2012

Apartamenty w 12 kondygnacyjnym budynku położone na piętrach od 2 do 9. Na dwóch najwyższych kondygnacjach komfortowy Penthouse z tarasami widokowymi. Inwestycja planowana w niedalekiej odległości od Galerii
Pestka. Budowa rozpocznie się w pierwszej połowie 2012 roku.

Mieszkania w kameralnym, wolnostojącym budynku wielorodzinnym w niedalekiej odległości od parku Sołackiego
i parku Wodziczki. Zakończenie budowy: grudzień 2011 r. Stan deweloperski.

Budynek wielorodzinny z windą.

Domy piętrowe, nie podpiwniczone, w zabudowie grupowej czterorodzinnej, garaż dwustanowiskowy.

Budynek wielorodzinny z windą i hala garażową.

Wile miejskie, budynki II pietrowe z windą i garażami podziemnymi.

Dwa ostatnie domy wolnostojące oraz domy szeregowe o podwyższonym standardzie wykończenia, w specjalnej
ofercie cenowej. www.nowekoninko.pl

Ostatni dom w zabudowie wolnostojącej z garażem o pow. 116m2 i działką 996m2! Termin realizacji II kwartał 2012
r. www.osiedlesosnowe.pl

Nowoczesne piętrowe domy jedno- i dwurodzinne o wysokiej klasy architekturze. Osiedle położone w bliskim
sąsiedztwie Rezerwatu Morasko. Czas budowy: 10 miesięcy.

Domy szeregowe z działkami od 140 M2 (skrajne ok. 250 M2). Domy bliźniacze z działkami 400-550 M2. Osiedle
połozone za nowym gimnazjum w Skórzewie. Dobra lokalizacja, 1 km od obwodnicy w budowie. Bardzo dobra alternatywa dla mieszkania w Poznaniu. Drogi z kostki brukowej, na osiedlu place zabaw.

Domy wolnostojące na dużych działkach od 800-1150 M2 z garażem lub bez. Domy bliźniacze z wiatami garażowymi
na działkach od 250-350 M2. Domy z cegły ceramicznej, do wyboru dwa typy elewacji: cegła klinkierowa i tynk
mineralny. Większa cześć osiedla jest już zamieszkała. Zapraszamy do domu wzorcowego na osiedlu.

Osiedle domów bliźniaczych na działkach od 400-500 m2, z piętrem bez skosów i z zdaszonym tarasem. Dojad
w 5 minut do centrum Poznania. Technologia tradycyjna.

Osiedle domów jednorodzinnych w stylu willi miejskich położone na działkach 500-700 m2. Doskonała lokalizacja,
wysoka jakość materiałów, ceramika. Oświetlone i utwardzone drogi. Blisko szkoły, sklepy i usługi. Możliwość
wykończenia pod klucz.

Inwestycja w toku, zabudowa szeregowa i bliźniacza, budynki trzykondygnacyjne, całkowicie podpiwniczone, z
garażem, działki od 289 m2 do 589 m2

Inwestycja zakończona, budynek wielorodzinny z windami, na parterach ogródki, możliwość zakupu miejsca postojowego w hali garażowej.

Inwestycja rozpoczęta, termin realizacji IV kwartał 2012, mieszkania 2 i 3 pokojowe z balkonami lub ogrodami w
przypadku mieszkań parterowych, piękna zielona okolica, 12 km do centrum Poznania.

Inwestycja zrealizowana, termin oddania - II kwartał 2011 r. Mieszkania 2, 3 i 4 pokojowe, z balkonami
i tarasami. Podziemna hala parkingowa, komórki lokatorskie, ogród na dachu. 8 km od centrum Poznania.

Uwagi

Inwestor

UWI Inwstycje S.A.
ul. Roosevelta 18, 60-829 Poznań
tel. 61-845-11-80
mieszkania@uwi.com.pl
www.uwi.com.pl

URBANO
ul. Wawrzyniaka 19
60-506 Poznań
tel.: 61-221-25-21, 601-748-291
biuro@urbano.pl, www.urbano.pl

Trust S.A.
Salon Sprzedaży Mieszkań
ul. Błażeja 6, Poznań
tel. 61 8220-998
mieszkania@trust.pl
www.trust.pl

Skaland
ul.27 Grudnia 9/8a, 61-737 Poznań,
tel. 61 8524223
fax 618524239

Qubika Development
ul. Gromadzka 14,
61-655 Poznań
tel. 61-82-30-168
biuro@qubika.pl, www.qubika.pl

Przedsiębiorstwo A. Grzegorczyk
Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 25a,
61-838 Poznań
tel.: 61-851-02-27, 501-295-583,
502-302-401, 502-302-366
nieruchomosci@grzegorczyk.com.pl
www.grzegorczyk.com.pl

Poznańskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Konfederacka 4
60-281 Poznań
tel. 61 8508-337
tel. 61 8508-335
bok@ptbs.pl, www.ptbs.pl

www. nieruchomoscipartner.pl

mieszkania@nieruchomoscipartner.pl

Partner Nieruchomości Sp. z o.o.
ul. Hawelańska 6, 61-625 Poznań
tel. 61-820-05-83,
kom.519-345-200

Adres
kontaktowy
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Wykup na własność mieszkania w TBS
19 sierpnia 2011 roku Sejm przyjął ustawę umożliwiającą wykup na własność mieszkań w Towarzystwach Budownictwa
Społecznego (TBS). W życie ma wejść 14 dni po jej ogłoszeniu. Prezydentowi została przedłożona 23 sierpnia 2011 roku.
Realizacja ustawy o niektórych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych daje najemcom możliwość wykupu mieszkania wybudowanego z udziałem kredytu z Krajowego
Funduszy Mieszkaniowego lub Banku Gospodarstwa Krajowego
w ramach rządowych programów popierania budownictwa
mieszkaniowego.
Wykup mieszkań na własność, jak oceniają eksperci,
zacznie się w przyszłym roku. Wszystko zależy od tego, kiedy
pod ustawą złoży podpis prezydent RP. Ustawa zakłada,
że obecni najemcy będą mogli wykupić wynajmowane
mieszkanie po cenie rynkowej pomniejszonej o zwaloryzowany wkład własny, czyli tzw. partycypację. Zwykle wynosiła
ona 20-30 proc. wartości lokalu. Zgodę na wykup mieszkania będzie wyrażał właściciel, czyli TBS albo spółdzielnia
mieszkaniowa.
Jakie są najważniejsze postanowienia ustawy?
Wyodrębnianie na własność dotyczy lokali mieszkalnych wybudowanych na wynajem przy wykorzystaniu
kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
na podstawie wniosków złożonych do dnia 30 września 2009 r.
Przeniesienie własności lokalu mieszkalnego przez
towarzystwo budownictwa społecznego może nastąpić
wyłącznie na rzecz osoby fizycznej, będącej jednocześnie
najemcą lokalu mieszkalnego i stroną umowy w sprawie
partycypacji w kosztach budowy tego lokalu.
Wyodrębnienie lokalu na własność nie może nastąpić
przed upływem 5 lat od dnia uzyskania pozwolenia
na użytkowanie budynku. Decyzję o wyodrębnieniu
na własność lokalu podejmuje zgromadzenie wspólników,
walne zgromadzenie akcjonariuszy albo walne zgromadzenie.
W przypadku ustanowienia odrębnej własności lokalu,
cena jego sprzedaży nie może być niższa niż jego wartość
rynkowa ustalona zgodnie z przepisami ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Cena
sprzedaży mieszkania powinna uwzględniać pokrycie
wszystkich
zobowiązań
przypadających
na
lokal,
w szczególności spłatę odpowiedniej części zadłużenia
kredytowego towarzystwa wraz z odsetkami, spłatę
przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu
w
kwocie
nominalnej
oraz
koszty
wyceny
nieruchomości. Na wniosek TBS Bank Gospodarstwa
Krajowego, w terminie 21 dni od dnia otrzymania
wniosku, ustala wysokość zadłużenia przypadającego
na wyodrębniony na własność lokal z tytułu udzielonego
przez BGK kredytu oraz wysokość przypadającej na ten
lokal części umorzenia kredytu. Spłata przypadającej
na lokal części umorzenia kredytu zasila Fundusz Dopłat.
Kwotę partycypacji w kosztach budowy lokalu, która
odpowiada kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości
rynkowej lokalu równy udziałowi wniesionej kwoty
partycypacji w kosztach budowy lokalu, nie mniejszej jednak
niż wartość nominalna wpłaconej partycypacji, zalicza się
na poczet ceny sprzedaży mieszkania.

Bank Gospodarstwa Krajowego przeznacza środki
uzyskane ze spłaty kredytów udzielonych z Krajowego
Funduszu Mieszkaniowego na realizację programów
rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego.
Po spłacie całości przypadającego na lokal zadłużenia
kredytowego wraz z odsetkami BGK proporcjonalnie
do dokonanej spłaty zobowiązań z tytułu udzielonego
kredytu ustala niższą kwotę kolejnej miesięcznej spłaty
pozostałego zadłużenia kredytobiorcy.
Uzyskane ze sprzedaży lokalu mieszkalnego środki,
pomniejszone o wydatki związane ze spłatą wszystkich
zobowiązań i kosztów oraz kwotę odpowiadającą iloczynowi
ceny sprzedaży oraz wskaźnika równego ilorazowi kosztów własnych kredytobiorcy w całkowitych kosztach realizacji przedsięwzięcia finansowanego kredytem udzielonym
przez Bank Gospodarstwa Krajowego podlegają spłacie
do Funduszu Dopłat.
W przypadku podziału nieruchomości, polegającego
na ustanowieniu odrębnej własności choćby jednego lokalu
na rzecz najemcy, obciążonej hipoteką zabezpieczającą
kredyt, z którego środki finansowe przeznaczono na potrzeby
tej nieruchomości, hipoteka łączna nie powstaje.
Po spłacie przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego
zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami najemca lokalu
mieszkalnego uzyskuje prawo odrębnej własności lokalu
bez obciążeń hipotecznych. Zarząd nieruchomością wspólną
stanowiącą współwłasność TBS jest wykonywany przez
towarzystwo jak zarząd powierzony.
Kazimierz Brzezicki
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Inwestycja w rodzinę
Family House, znany poznański deweloper sprzedał w tym roku już około 100 mieszkań. Taki wynik pokazuje, że oferta
spełnia oczekiwania wielu mieszkańców Wielkopolski. Co zatem przesądza o sukcesie spółki? To po prostu ciekawa lokalizacja
inwestycji, atrakcyjna cena i zachowane przy tym standardy wykończenia na najwyższym poziomie.

Family House to jeden z najbardziej znanych wielkopolskich deweloperów, który swoimi inwestycjami odpowiada
na zapotrzebowanie klientów. KORAL i PERŁA to budynki
mieszkalne zlokalizowane w Poznaniu, odpowiednio przy ulicy
Czeremchowej i Kosińskiego. Mimo, że termin ich realizacji
przypada na drugi i czwarty kwartał 2012 roku, wiele mieszkań
zostało już sprzedanych.
W PERLE na 7-kondygnacjach, znajdą się 94 mieszkania,
w tym kawalerki o powierzchni około 37 m kw., lokale dwupokojowe o metrażu od 36 do 57 m kw. i trzypokojowe około 70 m
kw. Na uwagę zasługuje atrakcyjna cena lokali, już od 4200
zł netto za m kw. Parter nieruchomości w całości został
przeznaczony na lokale handlowo-usługowe, dzięki
czemu mieszkańcy, niemal bez wychodzenia z domu, będą
mogli zaspokoić swoje najbardziej podstawowe potrzeby.
Deweloper przewidział także budowę podziemnej hali
garażowej. Na uwagę zasługuje również projekt budynku,
autorstwa Piotra Barełkowskiego, jednego z najbardziej
znanych poznańskich architektów, twórcy m.in. takich
obiektów jak Stary Browar czy Terminal Ławica.
Oryginalna bryła budynku, przeszklenia oraz efektowna
fasada, łączą w sobie dynamikę i elegancję. Główny korpus
budynku z ceglanymi elementami ozdobiony został wykuszami (od strony północnej) i balkonami (od strony południowej).
Oficyna zaprojektowana jest w formie białej kurtyny tak,
aby zielone podwórza były jasne a wgląd do mieszkań
chroniony. Obecnie wykonywane są prace ziemne, by już
niedługo powstała hala garażowa.
Druga
poznańska
inwestycja
powstaje
przy
ul. Czeremchowej w Poznaniu. KORAL to 5-kondygnacyjny
budynek mieszkalny zlokalizowany w obrębie dzielnicy Dębiec.
Znajdą się w nim 102 mieszkania, w tym 1-, 2-, 3-pokojowe
o powierzchni od 28 do 80 m kw. Tu również zaplanowana
jest podziemna hala garażowa. W ofercie zostały tylko trzy

3-pokojowe lokale, dostępne w cenie 4200 zł netto/m kw.
Budynek został już zadaszony, dzięki czemu bryła inwestycji
nabrała właściwych kształtów. Trwają także zaawansowane
prace prowadzone wewnątrz. Rozprowadzane są instalacje
oraz wstawiane okna na niższych kondygnacjach.
Spółka znana jest jednak przede wszystkim ze swojej
podmiejskiej inwestycji. Osiedle Leśne w Czapurach, które jest
od 2006 roku nieustannie rozbudowywane, cieszy się dużym
zainteresowaniem klientów. Family House uruchomiło właśnie
sprzedaż mieszkań, dostępnych w ramach nowego etapu.
– Inwestycja ta jest już dobrze znana Wielkopolanom,
w związku z tym od dłuższego czasu otrzymywaliśmy wiele

zapytań dotyczących kolejnego etapu. Wierzymy zatem,
że nowe nieruchomości spotkają się z dużym zainteresowa-niem ze strony klientów i szybko znajdą swoich
właścicieli – mówi Izabella Łukomska-Pyżalska, wiceprezes
Family House. Tym razem, na zainteresowanych zamieszkaniem pod miastem czekają 132 mieszkania o metrażu od 50
do 60 m kw. w różnorodnych opcjach: z ogrodem, balkonem,
garażem i kotłownią lub strychem. – W ramach Osiedla Leśnego
IV, etap II pojawią się trzy rodzaje zabudowy. W związku
z tym każdy klient będzie miał szansę wybrać typ mieszkania
najlepiej spełniający jego oczekiwania – mówi I. ŁukomskaPyżalska. Prace budowlane ruszą jeszcze w tym roku,
natomiast termin realizacji zaplanowano na przełom 2012/2013
roku. Wraz z rozbudową osiedla deweloper zadba również
o infrastrukturę, powstaną zatem podjazdy i drogi osiedlowe
z kostki brukowej wraz z ich oświetleniem. Co ważne,
cena oferowanych lokali nie ulegnie zmianie i będzie
kształtowała się już od 2770 zł netto/m kw.
Zaletą wszystkich inwestycji realizowanych przez Family House jest przestronność i funkcjonalność mieszkań,
wysoka estetyka i jakość wykorzystywanych materiałów.
Deweloper nie zapomina również o ciekawej architekturze.
Projekty komponują się z otoczeniem, jednocześnie nadając
mu nowoczesny wygląd.
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Biuro dokumentacji projektów deweloperskich URBANO
Specyfika rynku nieruchomości wymusza na osobach czy firmach uczestniczących w procesach inwestycyjnych dbałość
i rzetelność działań popartych ugruntowaną wiedzą. Niezależnie od skali inwestycji zawsze w projektach ważny jest czas,
koszty oraz stopa zwrotu czy racjonalna eksploatacja. Nie każdy inwestor posiada rozległą wiedzę prawną, techniczną
czy ekonomiczną umożliwiającą trafne podejmowanie decyzji na polu planowania, zagospodarowania przestrzennego
i prowadzenia budowy. URBANO jest firmą usługową zapewniającą interpersonalny zespół fachowców od urbanisty przez
konstruktora na profesorze prawa skończywszy.

Ponad dwadzieścia lat doświadczeń i zmagań na rynku
nieruchomości w planowaniu i obsłudze inwestycji dają
nam dzisiaj legitymację do prowadzenia spraw związanych
z zamierzeniami inwestycyjnymi naszych klientów.
Odpowiedzialne
i
profesjonalne
prowadzenie
akwizycji nieruchomości czy postępowań administracyjnych
umożliwiających uzyskiwanie decyzji lokalizacji celu publicznego, o warunkach zabudowy czy środowiskowych lub pozwoleń
na budowę poparte jest zrealizowanymi projektami.
Marka URBANO powstała w 2005 r. Zadaniem firmy jest
świadczenie usług dla inwestorów. Zajmujemy się urbanistyką
komercyjną, czyli lokowaniem funkcji na terenach klientów.
Naszym głównym zadaniem jest proponowanie i uzgadnianie
komercyjnego celu zabudowy nieruchomości niekomercyjnych.
Posługujemy się analizą, dedukcją i ogólnym
rozumieniem zasad kształtowania formy i funkcji
w odniesieniu do możliwości i potrzeb. Zmieniamy plany
zagospodarowania przestrzennego czy studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Jesteśmy stroną w postępowaniach o wydanie decyzji
o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę. W taki sposób
w ostatnich sześciu latach stworzyliśmy know-how URBANO.
Znamy prawo zagospodarowania przestrzennego,
prawo budowlane, przepisy wykonawcze ustaw oraz arkana
uzyskiwania dokumentacji projektowej. Specjalizujemy się
w kreowaniu projektów małych i wielkich. Jesteśmy liderem
i prowadzimy sprawy naszych partnerów w spółkach
celowych. Projektujemy i budujemy to, na co w danym miejscu
jest zapotrzebowanie.
Głównymi odbiorcami naszych usług są deweloperzy
mieszkaniowi, dla których opracowujemy strategie produktów,
katalogi mieszkań oraz raporty koncentracji funkcji. Jesteśmy
firmą gotową podjąć każde wyzwanie i nie obawiamy się
projektów, na których poprzednicy „połamali zęby”.
Działamy
wielotorowo.
Pracujemy
dla
koncernów
handlowych organizując im punkty detaliczne, zakładów i firm
produkcyjnych, deweloperów powierzchni magazynowych,
prywatnych inwestorów oraz deweloperów mieszkaniowych.
Umożliwiamy zdobycie praktyk młodym urbanistom
tworząc dla nich warsztaty prawdziwie komercyjne. Każdego
roku w naszej pracowni przygotowujemy do pracy na rynku
projektowym kilkunastu urbanistów, którym pokazujemy
kuchnię DD czy planning dla WZ.
Prowadzimy projekty zamknięte takie jak Willa
URBANO czy U-Tower, gdzie nasi partnerzy jawią się jako
podmioty finansujące, a nam powierza się całość działań
od przygotowania inwestycji poprzez projektowanie, budowę
do sprzedaży mieszkań i rozliczenia kredytu deweloperskiego.
Cały czas poszukujemy nieruchomości w celu opracowania
idealnych dla danego rynku i czasu projektów

deweloperskich, ich odsprzedaży lub założenia spółek SPV.
Poszukujemy osób lub firm zainteresowanych wspólnym
przemyślanym inwestowaniem w nieruchomości.
Ze
względu
na
coraz
częstsze
powierzanie
nam nieruchomości i projektów klientów na sprzedaż
(spekulacyjnie) w najbliższym czasie zamierzamy uruchomić
dział nieruchomości komercyjnych poświęcony wyłącznie due
diligence i marketingowi nieruchomości.
Aktualnie w ofercie posiadamy nieruchomości własne
w Poznaniu pod wybudowanie biur i mieszkań o łącznej
powierzchni PU na poziomie 6000 m kw. w lokalizacjach Jeżyce,
Winiary. Nieruchomości zabezpieczone w lokalizacji Sołacz
pod projekty mieszkaniowe o powierzchni PUM 5000 m kw.
W zależności od lokalizacji przeprowadzamy prace
przygotowawcze, projektowe lub uzgodnieniowe. Aktualnie
w ofercie detalicznej posiadamy do sprzedaży mieszkania
w projektowanym budynku apartamentowym U-Tower
u zbiegu alei Solidarności i Witosa. Budynek jest w fazie
projektowej. Ceny dużych, bo ponad 140-metrowych mieszkań
z widokiem panoramy miasta (budynek będzie miał ponad
40 metrów wysokości) rozpoczynają się już od 5.900 zł
za metr kwadratowy.
Zapraszamy też do zapoznania się z ofertą realizowanego aktualnie przy ulicy Piątkowskiej 41A (przy skrzyżowaniu
z Gen. Maczka) budynku mieszkalnym o charterze willi
miejskiej. Budowa zakończy się z końcem roku,
a mieszkańcy będą mogli odebrać klucze już na początku
nowego roku. Ceny mieszkań w Willi URBANO oscylują
na poziomie 6.500 zł za metr kwadratowy i nie dobiegają od cen
podobnychnieruchomościwtymsegmencie.Zaletąprojektujest
indywidualny charakter obiektu, kameralność i jakość zbliżona
do butiku. Spośród 26 mieszkań już 12 lokatorów zakupiło
swoje nowe gniazda w naszej lokalizacji na Sołaczu.
Jakość lokalizacji ma w naszym mniemaniu ogromne
znaczenie. Wypadkową lokalizacji jest wyższa niż średnia
jakość budowania. Wiemy za co płacimy generalnemu
wykonawcy, a nasi klienci decydując się zakupić kawalerki
w cenie 7.200 za metr kwadratowy potwierdzają oryginalność
i wartość inwestycji. Wszystko jest jak być powinno. Idealne
proporcje budynku – sześcian o bokach zbliżonych do kwadratu. Pięć kondygnacji i tylko po kilka mieszkań na piętrze.
Hala garażowa pod budynkiem z piwnicami dla rowerów
czy wózków. Winda obsługująca wszystkie poziomy pięter.
Do budowy używamy pustaków ceramicznych Porotherm
ACU oraz wełny mineralnej. Na zjeździe do hali garażowej
położyliśmy matę grzewczą zabezpieczającą zjazd do garażu
zimą. Ekskluzywna winda, eleganckie i trwałe płytki w komunikacji na hallach i piętrach oraz śmiała kolorystyka i „dach
z uśmiechem”. Tak budujemy dla partnerów, klientów
i kontrahentów. Więcej - www.URBANO.pl
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Łatwiej przekształcić nieruchomość
Prezydent 26 sierpnia 2011 roku podpisał nowelizację ustawy, która przyspiesza i ułatwia przekształcenie użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości i rozszerza krąg podmiotów uprawnionych do wystąpienia z żądaniem
przekształcenia.
Nowela wejdzie w życie 26 września. Chodzi o ustawę
z 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce
nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Nowelizacja rozszerza katalog podmiotów uprawnionych
do wystąpienia z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności oraz znosi ograniczenia
co do rodzaju nieruchomości, które mogą być przedmiotem
roszczenia o przekształcenie.

Ponadto nowelizacja znosi termin, do którego mogły
być składane wnioski o przekształcenie. Dotychczasowa
ustawa przewidywała termin 31 grudnia 2012 r. na wystąpienie
z żądaniem o przekształcenie.

z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość
tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę
roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki
procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień
aktualizacji opłaty.
W przypadku gdy zaktualizowana wysokość opłaty
rocznej przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik wieczysty wnosi opłatę
roczną w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej. Pozostałą kwotę ponad dwukrotność
dotychczasowej opłaty (nadwyżka) rozkłada się na dwie
równe części, które powiększają opłatę roczną w następnych
dwóch latach. Opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji
jest równa kwocie wynikającej z tej aktualizacji.

- Zniesienie tego terminu umożliwi użytkownikom
wieczystym podjęcie przemyślanej decyzji o nabyciu
prawa własności użytkowanej nieruchomości, w sposób
dostosowany do ich sytuacji materialnej i faktycznych potrzeb
– ocenia poseł Marek Zieliński.
Ustawa reguluje kwestię aktualizacji rocznych opłat
za użytkowanie wieczyste. Wysokość opłaty rocznej

Użytkownik wieczysty może żądać od właściwego organu
dokonania aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli wartość
nieruchomości uległa zmianie, a właściwy organ nie podjął
aktualizacji. Doręczenie żądania powinno nastąpić na piśmie
do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego aktualizację opłaty
rocznej.

Ile wynoszą opłaty?

29

PROMOCJE NIERUCHOMOŚCI 2011
Nowa wysokość opłaty rocznej, ustalona przez właściwy
organ w wyniku realizacji żądania, o którym mowa w ust. 1,
albo w wyniku prawomocnego orzeczenia kolegium lub ugody
zawartej przed kolegium, obowiązuje począwszy od dnia
1 stycznia roku następującego po roku, w którym użytkownik
wieczysty zażądał jej aktualizacji.
Kto nie może przekształcać?
Znowelizowana ustawa rozszerza krąg podmiotów
uprawnionych do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o osoby prawne.
Dotychczasowe przepisy uprawniały do tego jedynie osoby
fizyczne. Przepisu znowelizowanej ustawy nie stosuje się
jednak wobec:
- nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste
Polskiemu Związkowi Działkowców;
- nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste
państwowym i samorządowym osobom prawnym, a także
spółkom handlowym, w odniesieniu do których Skarb Państwa
lub jednostka samorządu terytorialnego jest podmiotem
dominującym;
- nieruchomości, wobec których toczy się postępowanie
administracyjne, mające na celu nabycie nieruchomości
lub jej części pod inwestycję celu publicznego.
Kto może przekształcić?
Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości mogą
wystąpić również osoby fizyczne będące w dniu 13 października
2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości,
jeżeli użytkowanie wieczyste uzyskały:
- w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości
gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych
tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r.;
- na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r.
o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze
m.st. Warszawy.
Kolejnym rozwiązaniem likwidującym pojawiające
się w praktyce bariery przy nabywaniu przez użytkowników
wieczystych prawa własności nieruchomości na podstawie
ustawy z 29 lipca 2005 r. jest rezygnacja z obowiązującego
wymogu złożenia wniosku o przekształcenie przez wszystkich
współużytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej.
Problem w uzyskaniu zgody wszystkich współuprawnionych
na przekształcenie dotyczy głównie nieruchomości
gruntowych zabudowanych wielolokalowymi budynkami
mieszkalnymi. W przypadku, gdy choćby jeden spośród
wszystkich właścicieli lokali nie wystąpił z wnioskiem
o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
we własność, nie istniała możliwość dokonania
przekształcenia.
- W większości przypadków brak wspólnego wystąpienia
wszystkich współużytkowników wieczystych nie jest
spowodowany odmową któregoś ze współużytkowników,
ale problemami z dotarciem do wszystkich lub z toczącym
się postępowaniem spadkowym i niemożnością ustalenia
osoby uprawnionej – zauważa poseł Zieliński.
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W takim przypadku w dotychczasowym stanie
prawnym istniała jedynie możliwość skorzystania z przepisu
art. 199 Kodeksu cywilnego, z którego wynika, że wobec
braku
zgody
wszystkich
współuprawnionych,
współużytkownicy wieczyści, których udziały wynoszą
co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd,
który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności
oraz interesy wszystkich współużytkowników wieczystych
nieruchomości. Jednak osoby zainteresowane niechętnie
korzystały z możliwości wystąpienia do sądu, ze względu
na przewlekłość takich postępowań.
W celu wyeliminowania problemów z dokonywaniem przekształcenia wobec braku indywidualnej
zgody wszystkich współuprawnionych do nieruchomości
ustawodawca zaproponował wprowadzenie rozwiązań
opierających się na zgodzie większości współużytkowników
wieczystych.
O
dokonaniu
przekształcenia
prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności w takim
przypadku zadecyduje właściwy organ,
mając na
względzie cel zamierzonej czynności. Jeżeli jednak
przynajmniej jeden ze współużytkowników wieczystych
zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie
przez
współużytkowników
wieczystych,
których
suma udziałów w użytkowaniu wieczystym wynosi
co najmniej połowę, właściwy organ będzie zawieszał
postępowanie do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez sąd na
podstawie art. 199 Kodeksu cywilnego.
Bonifikaty
Nowa ustawa znosi także obligatoryjne bonifikaty od opłat
za przekształcenie nieruchomości stanowiących własność
jednostek samorządu terytorialnego. Przepis taki
za niezgodny z konstytucją uznał bowiem Trybunał
Konstytucyjny. Właściwy organ może udzielić bonifikaty
od pierwszej opłaty i opłat rocznych, na podstawie
odpowiednio zarządzenia wojewody albo uchwały rady
lub sejmiku. W zarządzeniu wojewody albo uchwale rady
lub sejmiku określa się w szczególności warunki udzielania
bonifikat i wysokość stawek procentowych.
W odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność
Skarbu Państwa osobom fizycznym, które prawo użytkowania
wieczystego uzyskały przed dniem 5 grudnia 1990 r.,
oraz ich następcom prawnym, organ właściwy do wydania decyzji udziela, na ich wniosek, 50 procent bonifikaty
od właściwej opłaty.
W odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność
Skarbu Państwa organ właściwy do wydania decyzji może,
na podstawie zarządzenia wojewody, udzielić wyższej
bonifikaty od opłaty. W odniesieniu do nieruchomości
stanowiących
własność
jednostek
samorządu
terytorialnego organ właściwy do wydania decyzji może, na
podstawie uchwały właściwej rady lub sejmiku, udzielić także
wyższej bonifikaty.
W nowelizacji przesądzono również, że do spraw
wszczętych i niezakończonych przed dniem jej wejścia w życie,
stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym ustawą.
Kazimierz Brzezicki
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Większa ochrona dla nabywców mieszkań
Kupujący mieszkania mogą przestać się bać, że w przypadku upadku firmy deweloperskiej przepadną ich oszczędności życia,
które powierzyli deweloperowi. Sejm 31 sierpnia przyjął ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zwaną ustawą deweloperską.
Za ustawą było 376 posłów, przeciw - 2, od głosu wstrzymało
się 3 posłów. Tekst ustawy przekazany został do Senatu.
Polska pozostała dotychczas jednym z ostatnich
krajów Unii Europejskiej, w którym ryzyko inwestycji
deweloperskiej ponosi nabywca. Problem ten dostrzegł
Trybunał Konstytucyjny w postanowieniu z 2 sierpnia 2010 r.
Ustawa reguluje zasady ochrony praw nabywcy, wobec
którego deweloper zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej
własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego
lokalu na nabywcę, albo do przeniesienia na nabywcę własności
nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym.
To samo dotyczy użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej
posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość.
Określone zostały precyzyjnie przede wszystkim środki ochrony wpłat dokonywanych przez
nabywcę.
Ustawodawca
precyzyjnie
ustalił
także zasady i tryb zawierania umów deweloperskich oraz obowiązki dewelopera przed zawarciem kontraktu.
Ustalono co powinna zawierać treść umowy deweloperskiej
oraz wszystkie prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej.
Jak chronimy pieniądze?
Przed rozpoczęciem budowy deweloper musi zapewnić
nabywcom co najmniej jeden ze środków ochrony: zamknięty
mieszkaniowy rachunek powierniczy, otwarty mieszkaniowy
rachunek powierniczy i umowę ubezpieczenia, albo otwarty
mieszkaniowy rachunek powierniczy i gwarancję bankową.
Prawo wypowiedzenia umowy przysługuje wyłącznie
bankowi i tylko z ważnych powodów. W przypadku
wypowiedzenia
umowy
mieszkaniowego
rachunku
powierniczego deweloper niezwłocznie zakłada nowy
rachunek powierniczy w innym banku, nie później niż w ciągu
60 dni od dnia wypowiedzenia tej umowy.
Gwarancja bankowa i umowa ubezpieczeń
Deweloper zatem zapewni nabywcy gwarancję bankową,
na mocy której bank wypłaci nabywcy – na jego żądanie – środki
w wysokości wpłaconych na rzecz dewelopera kwot. Nastąpi
to w przypadku ogłoszenia upadłości dewelopera, albo w przypadku nieukończenia przedsięwzięcia deweloperskiego – po
upływie 120 dni od dnia wskazanego w umowie deweloperskiej.
Gwarancja bankowa albo roszczenie do ubezpieczyciela wygasa w dniu podpisania aktu notarialnego umowy
przenoszącej na nabywcę prawo wlasności, w stanie wolnym
od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, z wyjątkiem
obciążeń, na które wyraził zgodę nabywca.
Obowiązki dewelopera
Deweloper, który rozpoczyna sprzedaż obowiązany
jest sporządzić prospekt informacyjny dotyczący danego
przedsięwzięcia deweloperskiego. Prospekt informacyjny wraz
z załącznikami deweloper doręcza nieodpłatnie na trwałym
nośniku informacji. W przypadku doręczenia prospektu informacyjnego wraz z załącznikami wyłącznie na trwałym nośniku

informacji innym niż papier, deweloper przekazujący prospekt
informacyjny wraz z załącznikami jest obowiązany, na żądanie
osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej,
do udostępnienia prospektu informacyjnego wraz
z załącznikami w postaci papierowej w lokalu przedsiębiorcy.
Prospekt informacyjny wraz z załącznikami stanowi integralną
część umowy deweloperskiej.
Umowa deweloperska
Umowa deweloperska powinna zawierać: określenie
stron, miejsca i daty podpisania umowy deweloperskiej; cenę
nabycia; informację o nieruchomości, na której przeprowadzone
ma być przedsięwzięcie deweloperskie obejmującą informację
o powierzchni działki, stanie prawnym nieruchomości,
w szczególności oznaczenie właściciela lub użytkownika
wieczystego, istniejących na niej obciążeniach hipotecznych
i służebnościach; określenie położenia oraz istotnych cech
domu jednorodzinnego, będącego przedmiotem umowy
deweloperskiej lub budynku, w którym ma znajdować się lokal
mieszkalny będący przedmiotem tej umowy; zobowiązanie
dewelopera do wybudowania budynku, wyodrębnienia lokalu
mieszkalnego i przeniesienia prawa własności tego lokalu
oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na nabywcę,
albo przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości
wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienia
ułamkowej części własności nieruchomości wraz z prawem
do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.
Umowa deweloperska stanowi podstawę wpisu do księgi
wieczystej roszczeń. W księdze wieczystej prowadzonej
dla nieruchomości, na której ma zostać przeprowadzone lub
jest prowadzone przedsięwzięcie deweloperskie, ujawnia się
roszczenie nabywcy o wybudowanie budynku, wyodrębnienie
lokalu mieszkalnego i przeniesienie prawa własności tego
lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu
na nabywcę, albo przeniesienia na nabywcę własności
nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym lub użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu
jednorodzinnego.
Ustawodawca dał nabywcy prawo odstąpienia
od umowy deweloperskiej. Może on to uczynić jeżeli umowa
deweloperska nie zawiera zasadniczych elementów
określonych w ustawie. Jest to także możliwe jeżeli informacje
zawarte w umowie deweloperskiej nie są zgodne z informacjami zawartymi w prospekcie informacyjnym, za wyjątkiem
zmian w prospekcie informacyjnym lub jeżeli deweloper nie
doręczył prospektu informacyjnego. Nabywca może się też
wycofać z umowy jeżeli informacje zawarte w prospekcie
informacyjnym lub w załączniku, na podstawie których zawarto umowę deweloperską, są niezgodne ze stanem faktycznym
i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej.
Kazimierz Brzezicki
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Zanim zbudujesz dom
Chcesz sam budować dom? Co powinieneś wiedzieć zanim się zdecydujesz na jego lokalizację?
W polskim prawie budowlanym zasadą jest, że prace
budowlane można rozpocząć na podstawie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowę. Tylko nieliczne prace
budowlane można wykonać po dokonaniu zgłoszenia
organowi architektoniczno-budowlanemu, którym co do
zasady jest starosta. Budowę domu można rozpocząć po
otrzymaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,
którą można wydać, gdy dla terenu obowiązuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, albo gdy dla terenu
została wydana ostateczna decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
Nr 80, poz. 717 ze zm.), zwanej dalej upzp, zasadą jest,
że ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji
celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego, zwanego dalej
także mpzp. W przypadku braku planu miejscowego określenie
sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu. Choć regułą powinno być
uchwalanie
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego, to jednak mało terenów Polski pokrytych
jest planami miejscowymi, co wiąże się z koniecznością
uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.
Zatem jednym z pierwszych kroków jest sprawdzenie
czy dla terenu, którym jesteśmy zainteresowani
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Możemy to uczynić udając się do gminy, na terenie której położona jest nieruchomość lub na stronach
internetowych gminy czy urzędu wojewódzkiego. Miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa
miejscowego obowiązującym na terenie, dla którego został
uchwalony przez radę gminy i podlega publikacji w dzienniku
urzędowym województwa oraz na stronie internetowej gminy.
Plan miejscowy zawiera część tekstową i graficzną. Każdy
ma prawo wglądu do planu miejscowego.
Jeśli dla terenu obowiązuje mpzp, możemy wystąpić
do gminy o wypis i wyrys z planu uiszczając w odpowiedniej
wysokości opłatę administracyjną, zgodnie z przepisami
o podatkach i opłatach lokalnych. Miejscowy plan
zagospodarowania określa między innymi przeznaczenie
terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej.
Z planu miejscowego możemy dowiedzieć się czy
na danym terenie będzie możliwe wybudowanie budynku
mieszkalnego jednorodzinnego. Jeśli tak, to w jakiej zabudowie: wolno stojącej, bliźniaczej czy szeregowej. Plan określa
gabaryty budynku: powierzchnię zabudowy, wysokość
budynku – ilość kondygnacji, kształt dachu itp. Ustalona
jest dostępność komunikacyjna. Jeśli ustalony w mpzp rodzaj
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zabudowy i jej parametry nam odpowiadają, można przystąpić
do prac projektowych i wystąpić o pozwolenie na budowę.
Jeśli jednak, któryś z parametrów ustalonych w mpzp nam
nie odpowiada, to należy liczyć się z dużymi trudnościami
ze zmianą mpzp. Fakt ten jest związany z koniecznością
zachowania trybu identycznego jak dla uchwalenia
mpzp, zgodnością ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy, zaangażowaniem
w proces zmiany mpzp organ uchwałodawczy gminy, jak też
z kosztami leżącymi po stronie gminy.
W sytuacji, w której okaże się, że dla terenu brak jest
planu miejscowego, jak wspomniano na wstępie należy
uzyskać decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu stanowi substytut miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla inwestycji nie będących inwestycjami celu publicznego wydaje się decyzję o warunkach
zabudowy. Organem właściwym do wydania decyzji o warunkach
zabudowy, z wyjątkiem terenów zamkniętych, jest wójt,
burmistrz albo prezydent miasta. Stosownie do art. 61
upzp wydanie decyzji możliwe jest w przypadku łącznego
spełnienia warunków określonych w tym przepisie:
1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej
drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający
na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy
w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech
i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej
obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności
wykorzystania terenu;
2) teren ma dostęp do drogi publicznej;
3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest
wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze
i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy
sporządzaniu planów, które utraciły moc;
5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.
Zatem należy wstępnie zbadać czy w sąsiedztwie
występują domy mieszkalne o parametrach podobnych
do tych, o które zamierzamy wystąpić, czy teren ma
dostęp do drogi publicznej, czy infrastruktura techniczna
jest wystarczająca, jeśli teren znajduje się poza granicami
administracyjnymi miasta, czy grunt jest rolny i jakiej klasy,
czy grunt jest leśny. Grunt rolny klasy I-III powyżej 0,5 ha
oraz grunty leśne wymagają zgody na zmianę przeznaczenia
na cele nierolne i nieleśne. Warto sprawdzić czy dla
terenu została wszczęta procedura planistyczna, gdyż
w sytuacji, gdy ustalenia w mpzp i decyzji o warunkach
zabudowy są inne, może dojść do stwierdzenia wygaśnięcia
decyzji zanim uzyskamy pozwolenie na budowę.
Olga Bystrzycka - radca prawny, URBANO Sp. z o.o.
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Poznańskie Nieruchomości Twoim źródłem informacji
Od czterech i pół roku portal Poznańskie Nieruchomości towarzyszy rozlicznym wydarzeniom, jakie zachodzą na tym rynku
w Poznaniu, Wielkopolsce, a także w kraju.
Rynek nieruchomości w Polsce odrodził się wraz z nową
rzeczywistością III RP. Wiele zagadnień trzeba było tworzyć
od nowa, bo przecież brak reguł rynkowych w gospodarce
scentralizowanej poczynił wyrwę, którą z trudem przychodziło
zapełniać.
Rynek nieruchomości przez kolejne lata zmienia się
i rozwija. Przeżywa wzloty i upadki, ale nigdy nie jest tak,
aby niczego nie można było o nim powiedzieć. Czy jest lepiej
czy gorzej, dla publicysty to zawsze szerokie spectrum
tematów do poruszenia.
I właśnie na tej kanwie powstał pomysł utworzenia
specyficznej platformy traktującej o zjawiskach, z jakimi
mamy do czynienia w nieruchomościach, inwestycjach
i dziedzinach z nimi związanych. W tym miejscu wypada
zwrócić uwagę na inny znak czasu – mianowicie źródło
przekazu i drogę dojścia do odbiorcy. Dziś swoją rację bytu
w coraz większym zakresie zajmuje internet. Stąd decyzja,
aby to właśnie medium wykorzystać do zbliżania tych, którzy
starają się zrobić biznes na rynku nieruchomości i inwestycji
z adresatami ich ofert.
W ten oto sposób narodził się pomysł utworzenia
portalu traktującego o problematyce nieruchomości
początkowo na rynku poznańskim, a dalej w Wielkopolsce
oraz w innych miejscach w kraju.
Od początku znaczącymi uczestnikami naszego
wydawnictwa są deweloperzy. Przedsiębiorca organizujący
proces inwestycyjny to także nowy twór w odrodzonej
polskiej gospodarce. Działalność deweloperska zarówno
na rynku mieszkaniowym jak i inwestycji komercyjnych
systematycznie rozwija się. Dlatego te dwa działy stały
się pierwszymi filarami powstałego portalu. Działalność
ta w minionym 20-leciu miała swoje lepsze i gorsze
okresy i te zjawiska staramy się również prezentować naszym
czytelnikom. Ale przede wszystkim opisujemy konkretne
inwestycje,
stosowane
technologie,
rozwiązania
architektoniczne, oferowane ceny.
W aglomeracji poznańskiej działa już bez mała setka deweloperów. Realizowanych przez nich inwestycji
jest parokrotnie więcej. Jest więc co śledzić i opisywać.
Jedni deweloperzy funkcjonują na rynku od początku
transformacji ustrojowej i rosną w siłę ugruntowując
swą pozycję na rynku. W kolejnych latach pojawiają
się nowi przedsiębiorcy, którzy na fali prosperity starają
się zrobić biznes. W regionie pojawiają się też inwestorzy,
którzy swą działalność rozpoczynali w innych miastach,
a teraz chcą poszerzyć swój zasięg terytorialny. Branża jest
więc bardzo dynamiczna i tematów do publikacji nie brakuje.
Jeszcze bardziej zróżnicowany jest rynek inwestycji
niemieszkaniowych. Tu mamy do czynienia z biurowcami,
hotelami, centrami handlowymi, czy parkami technologicznymi i przemysłowymi. Bardzo aktywne są od paru lat
samorządy budujące zarówno obiekty oświatowe, kulturalne,
czy sportowe, jak i inwestujące w infrastrukturę komunalną:
drogi, kolektory ściekowe, sieci wodociągowe, oczyszczalnie.

Obficie korzystają w tym zakresie z funduszy unijnych,
których beneficjentami są także prywatni przedsiębiorcy.
O tym wszystkim informujemy naszych czytelników.
Szczególny rodzaj inwestycji to te, związane z Euro 2012.
To przede wszystkim stadion będący areną mistrzostw,
ale także sieć drogowa, infrastruktura kolejowa i lotniskowa,
czy obiekty mające być atrakcją dla gości odwiedzających
Poznań.
Nowym działem uruchomionym przed kilkoma
miesiącami jest dział poświęcony ,,drugiemu domowi”,
czyli apartamentom na wakacje. Polacy coraz częściej
decydują się na inwestycje w lokale znajdujące
się w atrakcyjnych turystycznie miejscowościach,
gdzie mogą swobodnie wypoczywać w dowolnym czasie, zaś
w okresach wolnych zarabiać na ich wynajmowaniu. Toteż
i tu pokazujemy poszukującym oferty, z których
mogą wybierać.
Swoje miejsce na portalu ma rynek wtórny. Czytelnik
znajdzie na nim analizy i raporty dotyczące koniunktury,
wielkości podaży i popytu różnych typów nieruchomości,
czy zmian cenowych, jakie nastąpiły w ostatnim okresie,
a także prognozy na następny okres.
Dziś na rynku inwestycyjnym trudno poruszać się bez
pomocy banków. Większość transakcji na rynku
mieszkaniowym odbywa się przy udziale kredytów
hipotecznych. A sektor bankowy w ostatnich latach jest
niezwykle dynamiczny, zmiany zaś radykalne – od dużej
swobody po znaczące przykręcenie kurka. Oprocentowanie
kredytów, kursy walut, zdolność kredytowa, to stale tematy
goszczące w dziale finansów.
Życie gospodarcze rozgrywa się też na płaszczyźnie prawa.
Przepisy regulują poczynania przedsiębiorców oraz zwykłych
obywateli chcących w nim uczestniczyć. Nie wszystkie
rozwiązania stwarzają uczestnikom procesów pełen komfort.
Piszemy o tym, co krępuje swobodę poczynań gospodarczych,
co utrudnia życie właścicielom nieruchomości i jakie zmiany
w przepisach prawa dotyczących nieruchomości następują.
Także o procesach sądowych rozgrywających się w obszarze
nieruchomości.
Portal Poznańskie Nieruchomości to dziś jedyne
medium w tak szerokim zakresie traktujące o problematyce
nieruchomości i inwestycji w regionie Wielkopolski.
Barbara Kwiecińska-Kielczyk
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Wystawa Deweloperów czyli trylogia GREMEDIA
Wydawnictwo GREMEDIA wiążę duże nadzieje na współpracę z rynkiem deweloperskim w Polsce. Z magazynów drukowanych
promujących branżę wydaliśmy w tym roku m. in. Wakacje Nieruchomości – numer odnoszący się do rynku apartamentów
w kurortach oraz Promocje Nieruchomości – wydanie prezentujące sprzedaż mieszkań z bonifikatą. Firma stawia
na niekonwencjonalne sposoby przekazu, toteż zainaugurowała Wystawę Deweloperów w Starym Browarze.
W październiku tego roku wystawa będzie miała swój epizod w stołecznych Złotych Tarasach. Ukaże się wydanie Wystawa
Nieruchomości uświetniające tę edycję.
W poprzednich dwóch edycjach wystawy promowaliśmy
w poznańskiej galerii STARY BROWAR nieruchomości
deweloperskie rynku poznańskiego, a w kolejnej edycji
wakacyjnej - apartamenty nad morzem i w górach.
W wystawach wzięło udział kilkudziesięciu deweloperów.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się edycja wakacyjna
wystawy.
Jej
głównym
promotorem
był
Salon
Mieszkaniowy, który po premierze wystawy odebrał wiele
zapytań od klientów zainteresowanych zakupem drugiego
domu. Warto dodać, że wielu deweloperów uczestniczących
w wystawie jest partnerami Salonu Mieszkaniowego.

nad morzem lub willami na Mazurach. Jest to okazja dla wszystkich odwiedzających Złote Tarasy do zapoznania się z ofertami
nowoczesnych inwestycji tego typu.
Podobnie jak inwestorzy decydujący się na zakup
nieruchomości przywiązujemy ogromną wagę do wyboru
lokalizacji. W związku z tym organizujemy wystawy w galeriach
o średniej odwiedzalności powyżej 1.000.000 osób miesięcznie,
gdzie wśród odwiedzających duży odsetek stanowią zamożni,
wykształceni ludzie, gotowi realizować luksusowe potrzeby
oraz inwestować pieniądze. Usytuowanie projektu w galerii
handlowej, w odróżnieniu od targów mieszkań, pozwala

Własny apartament wakacyjny jest interesującą
alternatywą dla zysków z tradycyjnych instrumentów
finansowych oraz umożliwia swobodny dostęp do spędzania
wolnego czasu w miejscowościach wypoczynkowych.
Za posiadaniem mieszkania nad morzem, w górach czy nad
jeziorami przemawia także chęć poprawy jakości życia,
przekładająca się na spędzanie wolnego czasu w bliższym
kontakcie z naturą. Odpowiedź na pytanie jak
skutecznie wynająć własny apartament i zarabiać na inwestycji
wakacyjnej pozostawiamy ekspertom z tego segmentu
rynku. Chcąc zdecydować o wyborze apartamentu zapoznaj
się z ofertami dostępnymi aktualnie w salonie na stronie
salon-mieszkaniowy.pl
GREMEDIA wychodząc naprzeciw potrzebom prywatnych inwestorów dysponujących swobodnie środkami
na zakup tzw. „drugiego domu” wprowadziły do salonu nowe
inwestycje mieszkaniowe z tego rynku, które promują
m. in. poprzez cykliczne wystawy inwestycji apartamentów
wakacyjnych w prestiżowych galeriach handlowych.
Najnowsza edycja wystawy w Złotych Tarasach w Warszawie
zaprezentuje m. in. inwestycje o charakterze wakacyjnym
w miejscowościach atrakcyjnych dla mieszkańców stolicy.
Na wystawie będzie można poprzez bezpłatny katalog czy
też bezpośrednio na stronie salon-mieszkaniowy.pl porównać
oferty apartamentów w górach, z eleganckimi rezydencjami

na swobodne zapoznanie się z ofertą przy okazji zakupów lub
spotkań biznesowych. Partnerem i współorganizatorem wystaw są DS Media, a do promowania inwestycji organizatorzy
wykorzystują nowoczesne narzędzia marketingowe jak foto
kody, które pozwalają od razu w galerii sprawdzić dostępność
mieszkań lub cenę za metr kwadratowy. Wystawie towarzyszy
strona www.wystawadewloperow.pl, deweloperzy.info oraz
katalog, w których zamieszczamy szczegółowe informacje
o inwestycjach, mapy lokalizacyjne i rzuty mieszkań. Istotną
rolę odgrywają działania na portalach społecznościowych,
które zwiększają zainteresowanie wystawą i prezentowanymi
projektami.
Ze względu na rosnącą konkurencyjność ofert
deweloperskich istnieje stała potrzeba poszukiwania
nowych form dotarcia do klienta. Wystawa Deweloperów
jest znakomitą okazją do prezentowania w nietypowy sposób
oferty mieszkań, apartamentów i domów szerokiej grupie
odbiorców. Zapraszamy firmy deweloperskie oraz wszystkich
zainteresowanych „drugim domem” do aktywnego udziału
w
wystawie
najnowszych
stołecznych
inwestycji
mieszkaniowych w galerii Złote Tarasy w Warszawie,
którą organizujemy w pierwszej połowie października tego
roku. wystawadewloperow@gremedia.pl
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Zwiastun
inwestycji
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fax +48 61 624 27 99
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Na ile nudne jest Twoje mieszkanie?
Teraz marzysz już tylko o nowym mieszkaniu, planujesz się urządzić... Czy dzisiaj Twoje mieszkanie jest nudne i źle się
w nim czujesz? Nie chcesz wydawać dużych pieniędzy na remont lokalu, który będziemy sprzedawać na progu nowego roku.
To oczywiste. Dzisiaj dla lepszego samopoczucia możesz poprawić wnętrza niedużym kosztem. Sprzedajesz. Zmiany pomogą
także korzystnie wpłynąć na odbiór twojego starego mieszkania nowemu lokatorowi. Poznańskie Nieruchomości radzą
jak wykonać zasadnicze zmiany estetyki lokum bez wielkich nakładów finansowych.
Salon Mieszkaniowy jest agendą portalu Poznańskie
Nieruchomości i wydawcy niniejszego magazynu. Portal działa
już od ponad czterech lat i prezentuje czytelnikom bieżące
informacje z rynku. Wydawca w kwietniu bieżącego roku
uruchomił salon sprzedaży nieruchomości deweloperskich,
gdzie można zakupić nowe mieszkanie z koszyka blisko 3.000
ofert nowych mieszkań i domów. Dla wygody klientów salon
proponuje bezpłatne poradnictwo projektantów wnętrz oraz
porady portalu poDEKORUJ.pl
Zmieniamy sypialnię!
Najprostszym sposobem na nadanie sypialni nowego
wyglądu jest odświeżenie koloru. Nic tak szybko nie zmieni
jej wizerunku. Powinien to być nasz ulubiony kolor, który
relaksuje i uspokaja. W przypadku sypialni ciekawy efekt daje
pomalowanie ściany nad zagłówkiem łóżka, gdyż ta ściana jak
i samo łóżko są najważniejsze w całej sypialni.
Warto jednak nie poprzestawać na samych ścianach.
Sposobem na wprowadzenie ekscytującego wyglądu jest
chociażby pomalowanie sufitu. Z reguły jest on biały i staje się
miejscem zapomnianym. Warto odświeżając mieszkanie nie
zapominać o nim i zdecydować się na kolor, bądź nawet na biel,
ale odróżniającą się od ścian czy innych białych akcentów.
Można też zdecydować się na pomalowanie ścian na różne
kolory. Nie naraża to na duże wydatki, a może zmienić pokój nie
do poznania.
W przypadku tapet są także sposoby by zmienić
mieszkanie wcale nie narażając się na duże koszta. Tapetę
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można zrobić samemu tworząc kolaż z czarno-białych zdjęć
z ulubionych miejsc, czy wieszając płótno, na którym można
pisać i notować swoje ulubione wiersze lub cytaty. Nie należy
się tego bać, ponieważ sypialnia jest miejscem intymnym,
indywidualnym dla każdego, gdzie można zapomnieć
o sprawach codziennych i po prostu odpoczywać.
Tanią tapetę warto zamówić przez internet, gdzie natrafić
można na ciekawe oferty i zniżki. Jeżeli budżet jest na prawdę
napięty, można wytapetować jedną ze ścian lub tylko jej część
decydując się na „małą tapetę z wielką grafiką”. Sprawi to,
że sypialnia stanie się miejscem atrakcyjniejszym
i wyróżniającym się od innych pomieszczeń w domu.
Dodatki, które nadają charakteru, także można odświeżyć
samemu. Wystarczy do ręczników, dywanów, firanek
czy zasłon doszyć chociażby frędzle. Warto pamiętać,
że świeże kwiaty o ciekawych kolorach także są akcentem,
który zmienia wizerunek sypialni, a dodatkowo wydzielają
także zapach.
Zostając przy dodatkach, których jest tak wiele,
warto wspomnieć o samej pościeli czy narzucie, nie mówiąc
o poduszkach, które odgrywają niebanalną rolę. W zależności
od kompozycji dodają uroku, zmieniając klimat pokoju.
Więcej na poDEKORUJ.pl
Zmieniamy salon!
Salon jest specjalnym miejscem w mieszkaniu, gdyż jest
to przestrzeń centralna – życia rodzinnego. Należy pamiętać
o tym, żeby uwzględnić gusta i upodobania wszystkich
członków rodziny.
W przypadku salonu, jak każdego innego pomieszczenia, kolory także odgrywają ważną rolę. Nie należy bać się
użycia koloru, który odzwierciedlać będzie charakter rodziny.
Salon jest miejscem, gdzie dużo się dzieje, dlatego też idealne
są pastele – kolory uspokajające. Jednak jeżeli rodzina lubi
szybki tryb życia, to zdecydowanie można użyć kolorów
takich jak żółty czy zielony. Nowa farba wytworzy zmianę
przy niewielkim nakładzie czasu i pieniędzy.
Aby salon całkowicie swoją rolę spełnił, w zależności
od wielkości można zaplanować różne jego obszary.
Zaakcentowanie kolorem strefy, w której ustawiono chociażby stolik do gier, nada małemu miejscu aury
wielkości. Sam stół można też pomalować czy też położyć
na nim ciekawy bieżnik babuni, czy obrus, dzięki czemu
dodamy miejscu atrakcyjności. Czasami wstawienie do salonu
nowego–starego fotela tworzy jednocześnie miejsce
do czytania, jak też opowiadania ciekawych historii całej
rodzinie. Niebanalny fotel możemy kupić za kilkadziesiąt
złotych na bazarze czy w internecie.
Bardzo ważne jest w tym miejscu, aby kompletować
rzeczy, które mają charakter i smak poprzez wyrafinowany
projekt z odległych lat. Mebel nadal w dobrym stanie posiadał

WYDAWNICTWO GREMEDIA

Poznańskie Nieruchomości podejmują sprzedaż na rynku wtórnym
Wydawca portalu Poznańskie Nieruchomości spółka GREMEDIA ogłasza wszystkim czytelnikom i kontrahentom, że już
w październiku bieżącego roku wprowadzi nową usługę, a mianowicie pośrednictwo w obrocie używanymi nieruchomościami.
- Obsługa nieruchomości mieszkaniowych rynku wtórnego
wpisuje się w naszą strategię oraz potrzeby naszych klientów
- mówi Rafał Gorączniak, prezes wydawnictwa.
Recesja trwająca od ponad trzech lat daje nam dzisiaj
możliwość wejścia na ten niełatwy rynek. Branża ucierpiała.
Biura obrotu nieruchomościami przeżywają kryzys. Wiele
z nich zamyka się z uwagi na niski popyt. Nikt nie chce już
pokrywać strat w oczekiwaniu na biznes. Rynek jest trudny.
My od ponad dwudziestu lat zbieramy doświadczenie
w branży nieruchomości. Działamy komercyjnie prowadząc
akwizycję nieruchomości. W innych spółkach pracujemy
dla deweloperów mieszkaniowych i przemysłowych.
Projektujemy i uzyskujemy pozwolenia na budowę.
W kwietniu rozpoczęliśmy w Poznaniu sprzedaż nowych
mieszkań. Aktualnie w ofercie znajduje się blisko 3000
mieszkań deweloperskich. Pracujemy z 25 deweloperami
i 12 bankami oferującymi najlepsze kredyty hipoteczne.
Mamy za sobą pierwsze udane transakcje w Salonie
Mieszkaniowym oraz Salonie Kredytowym, których marek
jesteśmy właścicielami.
Zauważyliśmy, że wielu z naszych klientów oczekuje
potraktowania sprawy jeszcze bardzie kompleksowo.
Sprzedajemy nieruchomości deweloperskie, pomagamy
w uzyskaniu kredytu oraz doradzamy przy urządzaniu
nowego lokum. Współpracujemy z kilkudziesięcioma
dostawcami z branży dekoracyjnej. Uruchomiliśmy portal
poDEKORUJ.pl, którego zadaniem jest ułatwienie pozyskania informacji z branży dekoracyjnej. Naszym partnerem

jest poznańska korporacja taksówkarska, która organizuje
przeprowadzki naszym klientom na nasz koszt.
Idziemy za ciosem i przyjmujemy odpowiedzialność
za mieszkania i domy naszych klientów, z których właśnie
się wyprowadzają. Teraz u nas nie tylko będzie można kupić
nowe mieszkanie, ale i powierzyć stare. Aktualnie prowadzimy
rekrutację agentów zajmujących się obsługą tego segmentu
rynku. Aplikacje można składać poprzez www.re-crew.pl
GREMEDIA Sp. z o.o. swoją działalność rozpoczęła w 2009 r.
wraz z nabyciem istniejącego od 2007 roku portalu informacyjnego Poznańskie Nieruchomości
Od października 2009 r. wydawca uruchamiał kolejno:
- poznański portal prawny poPRAWNY.pl,
- poznański portal projektowy poDEKORUJ.pl,
- poznański serwis kulturalny poKULTURE.pl,
- poznański salon deweloperski SALON-MIESZKANIOWY.pl
- poznański salon-kredytowy.pl „REBANK”
- poznański portal gastronomiczny poSMAKI.pl

jednak będzie znak czasu i nie należy się tego wstydzić,
byle był funkcjonalny i estetyczny. Czasami oryginały
zalegają na strychach, czy w piwnicach lub posiadają je osoby,

i wyeksponować wszystkie najważniejsze dla rodziny
fotografie. Należy w tym celu zakupić jedną lub dwie
naprawdę wielkie ramy, znowu na bazarze lub w internecie.
Takie ramy są sprzedawane jako stare obrazy czy grafiki.
Nie należy się tym przejmować. Kupujemy byle jaki obraz
i wykorzystujemy samą ramę. Można też pomalować
ją na pasujący do salonu kolor i następnie powiesić ją na ścianie
z dowolną ilością zdjęć.
Sposobów na to by odświeżyć mieszkanie jest naprawdę
dużo. Wystarczy rozejrzeć się po pokoju w poszukiwaniu
rzeczy z pozoru niepotrzebnych i wykorzystać je w sposób
niekonwencjonalny, często w połączeniu z innym elementem
mieszkania. Najważniejsze to nie zamykać się na stereotypy
– po prostu być kreatywnym. Wnętrze jest ważne. Istotne
w tym wszystkim jest to, że tworzy się w ten sposób swój
indywidualny wystrój mieszkania, nie spotykany w żadnych
magazynach czy projektach wnętrz, a co najważniejsze
odzwierciedlający samych lokatorów.
Wprowadzenie zmian niedużym kosztem poprawi estetykę,
polepszy nasze samopoczucie i powinno korzystnie wpłynąć
na decyzje nowych lokatorów już wkrótce. Zaprasza Salon
Mieszkaniowy z ofertą blisko 3.000 nowych mieszkań i domów!
Więcej na poDEKORUJ.pl

które chcą się ich pozbyć. Wiele możemy zmienić także
takimi drobiazgami jak ramki na obrazy. Znane są nam
z obrazów telewizyjnych ściany pokryte w całości zdjęciami
czy też inne obrazami ważnymi dla rodziny. Ciekawe
ramki bardzo często nie należą do tanich. Można jednak
w bardzo tani sposób w jednym miejscu zgromadzić

Spółka posiada również udziały w innych projektach
internetowych. Prowadzi działalność w obszarach inwestycje,
turystyka, finanse, internet i prasa, reklama.
GREMEDIA wydają portale informacyjne i posiadają
witryny sprzedażowe. Pozycjami wydawniczymi są zarówno
Mapa Inwestycji Deweloperskich Poznańskich Nieruchomości,
jak i Magazyn poNieruchomości. Spółka zamierza wydawać
swojski magazyn POZMAN. Siedziba spółki mieści się
w Poznaniu przy ul. Piotra Wawrzyniaka 19.

Aleksandra Głowacka
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Wygraj wakacje swoich marzeń!
Stambuł, Ankara, Kapadocja, Ararat, Efez, Troja, Antalya, Pamukkale. Polowania, gorące źródła, jachty, rafting, wspinaczka
górska, nurkowanie. Piękna i słoneczna Turcja zaprasza!
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Zamów kurs taksówką
Radio Taxi 1-96-28
Odbierz w taksówce kupon loteryjny
Odpowiedz na pytanie konkursowe
Wrzuć kupon do urny w jednym z biur podróży
Cititravel.pl lub WEZYR Holidays.
Pojedź na wakacje swoich marzeń!
Regulamin i szczegóły konkursu
dostępne na stronie:
www.loteria-wakacyjna.pl
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Wydawnictwo GREMEDIA gorąco zaprasza do wzięcia
udziału w Loterii Wakacyjnej. Sponsorem nagrody - wyjazdu
do malowniczej Turcji - jest firma WEZYR Holidays, należąca
do holdingu OTI. W skład Grupy OTI Holding wchodzą
touroperatorzy, biura agencyjne, firma ochrony i sieć
hotelowa z 5 krajów: Polski, Turcji, Rosji, Ukrainy i Egiptu.
W polskiej branży turystycznej WEZYR działa z wielkim
powodzeniem już od ponad 12 lat. Poprzez doskonałą
znajomość rynku tureckiego,
zwyczajów i możliwości
różnorodnego wypoczynku w tym kraju, firma stała się
liderem w organizacji wyjazdów indywidualnych i grupowych do Turcji. Szereg znamienitych nagród dla polskich
touroperatorów, przyznanych właśnie firmie WEZYR
Holidays, jest gwarantem udanego wypoczynku, wysokiej
jakości świadczeń i bezpieczeństwa podczas całych wakacji.
Partnerami Loterii Wakacyjnej zostało internetowe
biuro podróży Cititravel.pl oraz najstarsza w Poznaniu
korporacja taksówkarska Poznańskie Stowarzyszenie
Taksówkarzy Radio-Taxi.

Tylko do końca września!

