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Drodzy Czytelnicy!

Nieruchomości nie są pro-
duktem sezonowym, a spe-
cyfika polskiego krótkiego 
lata nieczęsto skłania nas do 
przemyśleń, czy do podej-
mowania działań zwianych z 
obrotem. Polska to nie Hisz-
pania, Chorwacja czy Cypr, 
chociaż w ostatnich latach 

obserwujemy większe zainteresowanie deweloperów 
kierunkiem działań w tym obszarze. Polskie firmy bu-
dują więcej nad morzem oraz w górach. Wszystko to za 
sprawą zainteresowania taką formą lokowania kapita-
łu przez rodzimych inwestorów. Pracujemy, inwestuje-
my, odpoczywamy.

Nieruchomości wakacyjne właśnie oraz tereny Rodzin-
nych Ogrodów Działkowych są tematem przewodnim 
kolejnego sezonu dla naszego czasopisma. Poprzed-
nie WAKACJE Nieruchomości 2011 traktowały wyłącz-
nie o apartamentach wakacyjnych. Niniejszy numer za 
sprawą powstania platformy deweloperskiej mojego 
autorstwa zmienił nie tylko nazwę. Teraz Gazeta De-
weloperska niesie branży oraz zainteresowanym inwe-
storom informacje: o tym, co jest dostępne na rynku, w 
jakiej formie i standardzie, w cenie oraz jak wyglądają 
wypoczynek i nieruchomości działkowców. W numerze 
piszemy także o letniskach i ich historii.

Mam nadzieję, że i Państwo zaplanowaliście najlepiej 
jak to możliwe swój wypoczynek letni – wakacje. Wszyst-
kim Czytelnikom oraz pracownikom platformy dewelo-
perskiej oraz klientom i współpracującym deweloperom 
życzę pogodnych i relaksujących wakacji oraz wielu cie-
kawych doznań tego lata. Zachęcam do lektury życząc 
wszystkim Państwu dobrych wakacji! 

Rafał Gorączniak
wydawca
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Wysokie loty poznańskiej Ławicy
Rozmowa z Mariuszem Wiatrowskim, prezesem zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica

Dziś półtora miliona, a za 20 lat 3,7 mln podróżnych rocznie. Do 
2034 roku Port Lotniczy Poznań–Ławica ma bardziej niż podwo-
ić liczbę obsługiwanych pasażerów. Ławica rozwija skrzydła?

– Oczywiście. Mamy zaplanowane nowe kierunki, zarówno jeśli 
chodzi o destynacje czarterowe, jak i regularne. To naturalnie za-
wsze będzie zależało od linii lotniczej, albo od biura podróży i li-
nii lotniczej, w przypadku kierunków czarterowych. Teraz coraz 
intensywniej myślimy również o sezonie zimowym. Dynamicz-
nie rozwijają się kierunki typowo narciarskie – nie tylko Egipt czy 
Teneryfa jako uzupełnienie sezonu zimowego – ale od pewnego 
czasu próbujemy kierunków takich jak Andora, przedtem był też 
Mediolan–Bergamo, czyli Dolomity. I liczymy na to, że ten rynek 
będzie się nadal rozwijał. 

Jesteśmy w tej chwili trzecim lotniskiem w Polsce po Warsza-
wie i Katowicach, które generują największy ruch czarterowy. 
Dynamika jest imponująca. Po pierwszym kwartale – w porów-
naniu do tego okresu roku ubiegłego – widzimy, że wzrosty są 
kilkudziesięcioprocentowe. 

Rozpoczęliście od rozbudowy infrastruktury. Do niedawna wą-
skim gardłem był jeden pas startowy, co powodowało, że sa-
moloty musiały nieraz oczekiwać w powietrzu na miejsce do 
lądowania. Dziś macie równoległą drogę kołowania. Na ile po-
prawia to sytuację?

– Mówiąc precyzyjnie nadal jest jedna droga startowa, tylko 
uzupełniona o równoległą drogę kołowania wraz z tzw. ścieżkami 
szybkiego zjazdu. Przedtem możliwe było naprzemiennie 10–12 
operacji lotniczych, czyli startów i lądowań na godzinę, dziś – już 
do 30 operacji. A więc prawie trzykrotny wzrost, co z kolei pozwala 
w tzw. peak’ach, czyli godzinach szczytu – przy wykorzystaniu no-
wej drogi kołowania, powiększonej płyty postojowej oraz rozbu-
dowanego terminalu – uzyskać przepustowość 3000 pasażerów 
w ciągu godziny. Operujemy godzinową przepustowością, ponie-
waż właśnie godziny szczytu, choćby 2–3 w ciągu doby, decydu-
ją o możliwościach obsługi portu. Szczególnie przewoźnicy czar-
terowi, ale także lowcost’owi (tanie linie – przyp. red.) kumulują 
swoje loty w krótkim czasie, co jest związane z rozkładem w ich 
siatce połączeń. A więc czasami bywa tak, że w ciągu 2–3 godzin 
koncentruje się jedna trzecia całego ruchu lotniczego w danym 
dniu. Jeśli przepustowość nie byłaby podniesiona maksymalnie 
do tych parametrów, które pozwalają skumulować ruch w bar-
dzo krótkim czasie, atrakcyjność takiego portu byłaby niższa i – 
w związku z tym – nie można by proponować oferty rozszerza-
jącej możliwości naszego lotniska.

Tak więc Ławica rozwija skrzydła. Dlatego potrzebne były nowe 
inwestycje i ten port, który dziś obsługuje półtora miliona pasa-
żerów rocznie, osiągnie wzrost do trzech milionów w ciągu 15 lat. 

Płaszczyzny lotniskowe to jedno. Druga część – jak Pan stwier-
dził – to dodatkowy terminal. Inwestycje co prawda wpisane 
były w program Euro 2012, ale po Euro życie na Ławicy nie koń-
czy się. Nowe terminale są niezbędne?

– Tak, ponieważ – jak wspomniałem – przepustowość płasz-
czyzn postojowych i pola manewrowego, czyli pola wzlotu, to 
możliwości operacyjne. Natomiast my musimy mieć pewność, 
że ruch lotniczy, odbywający się coraz większymi samolotami, 
z rosnącą liczbą pasażerów na pokładzie, zostanie sprawnie ob-
służony, zwłaszcza w momentach kulminacji. Ograniczona po-
wierzchnia doskwierała nam coraz bardziej w dotychczasowym 
porcie już od kilku lat i decyzję o rozbudowie podjęliśmy w 2008 
roku. Te plany były związane z EURO 2012 w zakresie konieczno-
ści obsługi ruchu w trakcie turnieju, zgodnie z założeniami prze-
pustowości na poziomie 20 tysięcy pasażerów w ciągu 10 go-
dzin przed i po meczu. 

Natomiast w długiej perspektywie ruch i tak wymusiłby na nas 
budowę nowego terminalu, ponieważ są takie dni, kiedy liczba 
pasażerów wynosi prawie 10 tysięcy. Zbliżyła się więc perspek-
tywa wyczerpania przepustowości portu. Przypominam, że mi-
niony rok zakończyliśmy właśnie wartością bliską półtora mi-
liona podróżnych. Naprawdę już niedługo mogłyby się pojawić 
bardzo duże problemy z obsługą pasażerów i linii lotniczych przy 
wykorzystaniu dotychczasowej infrastruktury, nie wspominając 
o przypadkach kumulacji lotów czarterowych, czy imprez, jakie 
miały miejsce w Poznaniu, jak na przykład Konferencja Narodów 
Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu. 

Liczymy na to, że takie wydarzenia będą w naszym mieście orga-
nizowane. I znów ten sam problem – przepustowość lotniska musi 
wystarczyć nie tylko na normalne działanie, z jego sezonowymi  
wahaniami, ale także sprostać potrzebom obsłużenia imprezy 
typu Euro 2012. Ta przepustowość jest absolutnie kluczowa, aby 
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w ogóle móc ubiegać się o organizację tego typu imprez i obsłu-
żyć zintensyfikowany w takich sytuacjach ruch. 

Bez nowej infrastruktury lotniskowej, bez nowego terminalu, 
nie byłoby decyzji o organizacji Euro 2012 w Poznaniu i inne mia-
sto zostałoby miastem turniejowym. 

Marszałek Marek Woźniak powiedział na otwarciu, że Ławi-
ca to jedno z najładniejszych lotnisk regionalnych w Europie. 
Zgadza Pan się z nim?

– Oczywiście, że się zgadzam. Mam przeświadczenie, że nasz 
projekt, jego kształt architektoniczny na pewno jest bardzo fi-
nezyjny, atrakcyjny i przyciąga wzrok. Również jeśli chodzi o wnę-
trze – co można było sprawdzić podczas otwarcia – jest bardzo 
estetyczne. Ale co bardzo istotne, w tym wnętrzu wszyscy pa-
sażerowie mogą poruszać się intuicyjnie. Wszystko jest odpo-
wiednio zaplanowane i oznaczone, bez zastanowienia trafia się 
z autobusu podwożącego do terminalu, czy to do kontroli pasz-
portowej, czy bezpośrednio do hali przylotów po odbiór bagażu. 

Myślę, że w dłuższym okresie funkcjonowania tych głosów pa-
sażerów będziemy mieć więcej i one będą potwierdzać, że to nie 
tylko estetyczny, atrakcyjny architektonicznie budynek, ale tak-
że bardzo ekonomiczny, przystosowany do szybkiej, wygodnej, 
powiem nawet – luksusowej obsługi pasażerów.

Na razie macie przerwę w budowach, ale po sezonie zostaną one 
wznowione. Czego jeszcze możemy się spodziewać?

– Nawet nie tyle po sezonie, co już po Euro 2012. W tej chwili 
rzeczywiście otworzyliśmy bardzo wygodną, przestronną i prze-
pustową halę przylotów po to, aby obsłużyć zwiększony ruch 
z powodu mistrzostw. I zaraz po turnieju rozpoczynamy prace 
w dotychczasowym terminalu – teraz mamy nową nomenklatu-
rę: odlotowy i przylotowy (to ten najnowszy) – po to, aby uwolnić 
infrastrukturę przylotową w dotychczasowym terminalu. System 
transportu bagażu znajdzie się całkowicie w nowej strefie i zo-
stanie powiększony o trzeci taśmociąg.

Rozpoczniemy modernizację dotychczasowego terminalu w kie-
runku stworzenia nowej powierzchni komercyjnej powiększającej 
możliwości sprzedaży, podniesienia komfortu pasażerów prze-
bywających w hali odlotów. Chcemy tam uzyskać dodatkowo 2 
tysiące metrów kwadratowych powierzchni komercyjnej, która 
będzie dedykowana przede wszystkim strefie duty free, ale rów-
nież gastronomii, funkcjom wypoczynkowym. Zaoferujemy pa-
sażerom większą wygodę, ale również rozszerzymy ofertę zaku-
pową, co jest również bardzo istotne z punktu widzenia całego 
modelu biznesowego portu. Bo tak samo jak ważne są opłaty lot-
niskowe, które lotnisko pobiera od przewoźników, równie istot-
ne są tzw. przychody poza lotnicze, uzyskiwane dzięki obecności 
pasażerów –robieniu zakupów i korzystaniu z innych usług. Czas 
przebywania podróżnych w porcie liczony jest bowiem również 
czasem dokonywania przez nich zakupów. Rozbudowa daje moż-
liwość poszerzenia tej oferty – pasażer poszukuje bogatej, cie-
kawej, typowej dla portów – i nie powinien się zawieść. 

Powróćmy do podstawowej działalności lotniska. Dokąd lata 
się z Ławicy? Ile tras i rejsów obsługuje lotnisko?

– Obecnie mamy ponad 30 tras obsługiwanych w sposób regu-
larny, czyli rozkładowych, zarówno przez tzw. linie tradycyjne, te 
które często są kojarzone z biznesem, ale również linie lowco-
st’owe, czyli tanich przewoźników. Oferujemy głównie destyna-
cje europejskie, latamy do większości państw europejskich sta-
rej Unii: na Wyspy Brytyjskie, do Niemiec, krajów skandynawskich, 

Hiszpanii, Włoch, Francji. Myślimy również o rozszerzeniu siatki 
połączeń o kraje Beneluxu.

Jeśli chodzi o czartery, nasza oferta to blisko 30 kierunków, 
w tym oferta przelotów indywidualnych do Burgas w Bułgarii czy 
chorwackiego Zadaru. Chcemy dalej rozszerzać siatkę połączeń 
na basen Morza Śródziemnego, do krajów cieszących się powo-
dzeniem, aczkolwiek klient lubi nowości. Widzimy, jak pewne de-
stynacje starzeją się, co jest normalne. Klienci poszukują nowych 
ofert i nie mogą się zawieść. 

Rozmawiamy z przewoźnikami tradycyjnymi o nowych połą-
czeniach – chciałbym, żebyśmy latali do następnych miast nie-
mieckich, francuskich, czy Beneluxu, ale jeśli odpowiednie decy-
zje podejmie przewoźnik niskokosztowy, co jest z korzyścią dla 
pasażerów, to również jesteśmy zainteresowani. Przykładem 
może być lotnisko w Barcelonie, dokąd latają tanie linie lub prze-
loty z poznańskiego portu do Rzymu – na dwa lotniska Ciampino 
i Fumicino, obsługiwane przez dwie linie tzw. tanich przewoźni-
ków Wizz Air i Ryanair. 

W związku z tym jest szereg przykładów na to, że umacniamy 
swą obecność na głównych lotniskach europejskich wykorzystu-
jąc tzw. tanie linie czy tradycyjnych przewoźników, ale nie tylko 
poprzez rozszerzanie wachlarza propozycji dotyczących kolej-
nych miast, ale również poprzez zwiększanie liczby wykonywa-
nych rotacji. Takim przykładem niech będzie Kopenhaga – do nie-
dawna mieliśmy jedno połączenie dziennie, a teraz do tego portu 
przesiadkowego, dzięki linii SAS w dni robocze odbywają się aż 
trzy rotacje. I to jest dowód na to, że lotnisko poznańskie jest po-
strzegane jako port silnego ośrodka gospodarczego, jakim jest 
Poznań i Wielkopolska. To połączenie cieszy się na tyle dużym 
uznaniem, że wejdzie na stałe do rozkładu zimowego. 

Ruch jest więc nie tylko związany ze zwyżką zainteresowania 
lotami w sezonie letnim, ale przede wszystkim cieszymy się ta-
kimi połączeniami, które utrzymują swą regularność w każdym 
sezonie. Innym sztandarowym przykładem jest Oslo, gdzie je-
steśmy obecni aż na trzech istniejących tam lotniskach, za spra-



WAKACJE NIERUCHOMOŚCI 2012

platforma deweloperska

7

wą trzech przewoźników: Norwegian, Wizz Air i Ryanair. I to jest 
przykład na to, że linie oczywiście konkurują ze sobą, ale przede 
wszystkim liczą na potencjał, jakim jest nasz region i mogą swój 
model biznesowy opierać na spodziewanym, wzrastającym za-
interesowaniu. 

Rozwój połączeń jest widoczny, ale obserwujemy też ruch w od-
wrotną stronę. Na przykład od jesieni Ryanair zapowiada za-
wieszenie lotów z Poznania do Edynburga w Szkocji. A w tam-
tym rejonie pracuje wielu Polaków. Czy występują inne podobne 
przypadki i czy takie trasy zostają kimś zastąpione?

– Tu mamy do czynienia z jeszcze jednym zjawiskiem, to zna-
czy z tzw. kanibalizacją połączeń, dokonywaną przez linie nisko-
kosztowe, które – będąc bardzo mocno obecne na rynku polskim 
– czasami dokonują kumulacji połączeń z jednego portu. Jeśli 
decydują się na zwiększenie obecności poprzez założenie bazy 
na jednym lotnisku, ich siatka połączeń wskazuje na to, że z ja-
kiegoś połączenia samolot zabierają. Po 2–3 sezonach może się 
okazać, że taka decyzja nie była trafiona i zostanie skorygowana.

Ja nie przywiązuję do tego specjalnej wagi. Jest to mniej istotne 
z punktu widzenia Portu Lotniczego Poznań–Ławica, dlatego my 
przede wszystkim opieramy się na tych destynacjach, które stale 
wzrastają, widać, że są przyszłościowe. Jeśli zawieszana destyna-
cja związana była tylko z rynkiem pracy, to trudno, możemy mówić 
tu o pewnej sezonowości. Ważne, aby obecność w jakiejś części 
Europy lub udział w rynku stale rosły. A tak się dzieje w przypad-
ku poznańskiego lotniska. Systematycznie od roku 2005, kiedy 
ruch wynosił 420 tysięcy podróżnych w ciągu roku, liczba obsłu-
giwanych pasażerów rośnie. W roku ubiegłym wyniosła ona mi-
lion czterysta sześćdziesiąt tysięcy. To wzrost ponad milion pa-
sażerów! Istotne jest, aby nie tracić osiągniętego poziomu i nie 
dotknęło nas zjawisko fluktuacji. A były takie przykłady również 
na polskich lotniskach, kiedy w kryzysowym roku 2009 zdarzy-
ły się kilkunastoprocentowe spadki. My praktycznie rok 2009 
przeszliśmy bez zachwiania, utrzymując poziom ruchu z rekor-

dowego – jeśli chodzi o wzrost – roku 2008.  Tak więc mamy sys-
tematyczny, stabilny, kilku– lub kilkunastoprocentowy wzrost po 
roku 2009. To potwierdza, że sprawdza się nasz model bizneso-
wy. Oparty jest na trzech silnych filarach: rynku tzw. tanich prze-
woźników, połączeniach tradycyjnych oraz czarterowych. W każ-
dym z tych segmentów poprawiamy swoją pozycję, zwiększamy 
wolumeny obsługiwanych pasażerów oraz liczbę kierunków, ale 
– co dla nas bardzo ważne – poprawiamy naszą ofertę poprzez 
zagęszczanie rotacji w ciągu tygodnia, a nawet w ciągu dnia, co 
dotyczy także połączeń biznesowych.

Czy to właśnie zwiększanie liczby połączeń ma wygenerować 
wzrost liczby obsługiwanych pasażerów? Na jakiej bowiem 
podstawie opieracie prognozy o liczbie pasażerów w kolej-
nych latach?

– Dokładnie tak. Zakładamy, że będziemy otwierać nowe połą-
czenia, ale też, że w istniejących destynacjach będziemy zwięk-
szać częstotliwość rotacji dziennych i tygodniowych. Zwiększone 
zainteresowanie ze strony podróżnych pozwoli liniom lotniczym 
oferować większą liczbę miejsc w samolotach. 

Te wszystkie czynniki łącznie zapewniają perspektywy wzrostu. 
Zresztą rynek to potwierdza, są również dane Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego, który korygował swoją prognozę analizując dynami-
kę widoczną od początku roku. Porównując pierwsze pięć mie-
sięcy tego roku z analogicznym okresem roku ubiegłego widzi-
my wzrosty, które nie są tak spektakularne jak w roku 2008, ale 
są większe niż w Europie Zachodniej. 

Poznań jest rynkiem rosnącym. Na pewno w ostatnim czasie 
przyczyniła się do tego większa dynamika wzrostu krajowego ru-
chu pasażerskiego. I tutaj obserwujemy nowego bardzo aktyw-
nego przewoźnika OLT Express – w ruchu krajowym to jest OLT 
Express Regional, a OLT Expres Poland w ruchu czarterowym ob-
sługuje na Ławicy chociażby wspomniany Zadar. Jako następ-
ca prawny Yes Airways, mocno współpracuje z biurami podróży 
i przejął portfel tego przewoźnika. Prognozy wzrostu otrzymuje-

W czasie Euro 2012 na nowej płycie postojowej zatrzymał się m.in. Airbus 330–300, którzy przywiózł 400 irlandzkich kibiców
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my z rynku – przyszłe wartości zakładamy znając wspólne plany 
przewoźników, portów lotniczych czy biur podróży. Jak rynek bę-
dzie rósł, nasz region dalej będzie dynamicznie się rozwijał i na-
sza oferta będzie dostosowana do tego rynku, tak nasze plany 
wzrostu będą się materializować właśnie w postaci zwiększo-
nego ruchu pasażerskiego. To jest przyczyna, dla której w ostat-
nim czasie poczyniliśmy inwestycje w infrastrukturę lotniskową. 

Jak postrzegacie Państwo konkurencję nowego, wielkiego lot-
niska pod Berlinem, do którego mamy przecież ,,żabi skok”? 
Czy nie przytłoczy ono jednak Poznania?

– Lotnisko z symbolem BER – co prawda w innych lokalizacjach, 
czyli Tegel i Schenefeld – funkcjonuje od lat. Zmiana jakościowa, 
która ma nastąpić i która jest ogłaszana od jakiegoś czasu – na 
razie były cztery falstarty z uruchomieniem tego lotniska – po-
lega na tym, że z portu, który obecnie obsługuje ruch czarterowy 
i niskokosztowy, ma powstać jeden port przesiadkowy, czyli hub. 
To nie jest nasz model biznesowy, my nigdy nie będziemy zbie-
rać takiego ruchu przesiadkowego z portów mających połącze-
nia z Ławicą. Porty regionalne mają inny model funkcjonowania 
i nie da się porównywać ich do Berlina. Do tego portu może po-
równywać się lotnisko Chopina i warszawski model biznesowy.

Jeśli chodzi o połączenia bezpośrednie, czyli point–to–point, 
jakie oferują dziś te dwa lotniska berlińskie, to tutaj od dłuższe-
go czasu pokazaliśmy, że sobie znakomicie radzimy. Od 2005 
roku ruch na Ławicy wzrósł zdecydowanie, a spowodowane jest 
to nie tylko faktem, że Polacy zaczęli więcej latać, ale często ko-
rzystają teraz z oferty, jaką zaproponowała poznańska Ławica. 
Jak widać, oferta ta sprzedaje się z powodzeniem. I właśnie ona 
przyczynia się do wzrostu popularności korzystania z destyna-
cji letnich i zimowych w ruchu czarterowym, nie wspominając już 
o siatce połączeń tzw. tanich linii lotniczych, stworzonej dzięki 
open sky, czyli w chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej. Nikt, 
kto nie musi, z jakichś powodów nie jeździ do Berlina, jeśli tak 
samo atrakcyjna oferta jest dostępna w Poznaniu. Tak więc na 
rynku przelotów czarterowych, jak i niskokosztowych Ławica po-
radziła sobie znakomicie. 

To prawda, że Berlin ma bardzo dobre połączenie kolejowe 
i autostradowe. Ale wydaje się, że jeśli my utrzymamy doskona-
le funkcjonującą ofertę połączeń, będziemy nadal mogli z po-
wodzeniem konkurować z portem BER. Berlin najwyżej – co jest 
jego zaletą jako portu przesiadkowego, z większym potencjałem 
– oferuje bogatszą siatkę połączeń. Ale to jest jego dobre prawo.

Nasza propozycja lotów z Poznania nie jest jednowymiarowa. 
Mamy programy lojalnościowe, usługi parkingowe, możliwość tań-
szych zakupów. Staramy się dostosowywać do potrzeb klientów 
i jak na razie nie widzę zagrożeń, tym bardziej teraz, kiedy rozbu-
dowaliśmy terminal, tworzymy go bardziej przyjaznym i będzie-
my rozbudowywać ofertę komercyjną. 

Te dwa modele biznesowe, Poznania i Berlina, są komplemen-
tarne, są w pewnym stopniu konkurencyjne, ale ta konkurencja 
wychodzi nam na dobre. Pasażerowie przekonują się, że z Ławi-
cy można wybrać się w te same miejsca przy mniejszym nakła-
dzie czasu, łatwo i bezpiecznie.

Jeszcze jedna wypowiedź z uroczystości otwarcia terminalu. 
Prezydent Poznania Ryszard Grobelny życzył Państwu, aby 
ten terminal do 2034 roku nie wystarczył i trzeba było budo-
wać kolejny. Co Pan na to?

– Nie wiem czy prezydent życzył, abyśmy budowali kolejny ter-
minal, ale na pewno życzył, aby to lotnisko mogło gościć więcej 
pasażerów do roku 2034. Przypominam, że czym innym jest tzw. 
praktyczna przepustowość każdego terminalu i każdej infrastruk-
tury lotniskowej, a czym innym teoretyczna. Przy zachowaniu peł-
nego respektu dla przepisów prawa, ochrony środowiska, wygody 
pasażerów, nie jest wykluczone, że będzie można obsłużyć więk-
szy ruch pasażerski, niż początkowo zakładano.

Plany muszą być jednak ostrożne, oparte na obecnych pro-
gnozach wzrostu, a przypomnę, że jeszcze niedawno te plany 
były bardzo mocno redukowane także przez Komisję Europej-
ską, z której funduszy korzystamy jako spółka Port Lotniczy Po-
znań–Ławica. I tutaj hura–optymizmu, jeszcze rok czy dwa lata 
temu, nie było. Teraz mówi się o tym, że kryzys jest przełamywa-
ny w Europie, ale to dzieje się bardzo powoli. Natomiast w pla-
nach, które czytają urzędnicy w Brukseli, czy polscy, wszystko 
musi być obiektywne i oparte na założeniach, które pozwalają 
finansować dany projekt. 

Dlatego taka, a nie inna dynamika w perspektywie roku 2034 
została przyjęta. Jeśli ten ruch będzie większy, wydaje mi się, że 
obecna infrastruktura w pełni poradzi sobie z obsługą zwiększo-
nego ruchu lotniczego przy określonych rozwiązaniach organiza-
cyjnych. Czasami polega to na tym, że następuje postęp techno-
logiczny i w perspektywie 20–25 lat można znacznie zwiększyć 
przepustowość lotniska poprzez zastosowanie urządzeń wyższej 
wydajności. Pamiętajmy, że w porcie lotniczym odbywa się kon-
trola bezpieczeństwa, a od wydajności punktów tej kontroli za-
leży przepustowość terminalowa. Bardzo wiele elementów skła-
da się na to, aby na lotnisku ruch odbywał się potoczyście, żeby 
pasażerowie zdążyli na swój samolot lub szybko odebrali bagaż, 
gdy przylecą. A wszystko to ma odbywać się zgodnie z wszelkimi 
procedurami, przy poszanowaniu norm prawnych, bezpieczeń-
stwa i ochrony środowiska.

Barbara Kwiecińska-Kielczyk
chemiczka i dziennikarka, licencjonowany zarządca nierucho-
mości, redaktor naczelna portalu Poznańskie Nieruchomości; 
bk@deweloperska.com
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W Polsce istnieje 4948 rodzinnych ogrodów działkowych, w któ-
rych znajduje się 966.332 działek o łącznej powierzchni 43.433 
ha (stan organizacyjny na 1.01.2011 r.). Ponieważ działka jest przy-
dzielana rodzinie, która w Polsce liczy zazwyczaj cztery osoby, 
przyjmuje się, że z działek korzysta od 4–6 milionów osób.

Ogrodami zarządza Polski Związek Działkowców, który jest sa-
morządną, niezależną, pozarządową organizacją społeczną, kon-
tynuującą ponad 120–letnią tradycję ruchu działkowego w Polsce. 

Czym są rodzinne ogrody działkowe?

Rodzinne ogrody działkowe są to wydzielone obszary gruntu 
będące we władaniu PZD, podzielone na tereny ogólne i dział-
ki. Wyposażone są w infrastrukturę niezbędną do ich prawidło-
wego funkcjonowania.

Celem rodzinnych ogrodów działkowych jest zapewnienie ak-
tywnego wypoczynku oraz możliwości prowadzenia – przede 

Życie na działce
Jak szacuje Polski Związek Działkowców więcej niż co dziesiąty Polak korzysta z rodzinnych ogrodów działkowych. A jeśli do-
liczyć do tego dalsze rodziny, znajomych i przyjaciół co pewien czas goszczących na ich posiadłościach, to rzesza osób częściej 
lub rzadziej spędzających życie na działkach staje się całkiem pokaźna.

wszystkim na własny użytek – upraw ogrodniczych. Według za-
łożeń ogrody działkowe mają spełniać funkcje ekologiczne, so-
cjalne i zdrowotne oraz społeczne i edukacyjne.

Do zadań ekologicznych należy przywracanie terenów zielonych 
społeczeństwu, ochrona środowiska przyrodniczego i podnosze-
nie standardów  ekologicznych otoczenia oraz ochrona skład-
ników przyrody i kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka.

Do zadań socjalnych i zdrowotnych zaliczyć można poprawę 
warunków bytowych społeczności miejskiej poprzez zapewnie-
nie warunków do prowadzenia upraw ogrodniczych na własne 
potrzeby, zapewnianie terenów wypoczynkowych zarówno dla 
działkowców jak i mieszkańców miast poprzez ich otwieranie, 
czy też propagowanie zdrowego stylu życia.

Przy funkcjach społecznych i edukacyjnych wymienia się two-
rzenie warunków do integracji społeczeństwa, propagowanie idei 
ogrodnictwa w społeczeństwie, czy prowadzenie działalności spo-
łecznej, wychowawczej w tym m.in. współpracy ze szkołami, do-
mami pomocy społecznej oraz innymi organizacjami społecznymi.

ROD im. A. Dickmana w Gdańsku-Oliwie
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Prawa działkowców

Polski Związek Działkowców działa w oparciu o Ustawę o Ro-
dzinnych Ogrodach Działkowych z 2005 r. Ustawa o ROD jest 
gwarantem trwałości i rozwoju ruchu ogrodnictwa działkowego 
w Polsce. Stoi na straży praw, z trudem osiągniętych przez dział-
kowców. Została wdrożona we wszystkich ogrodach i sprawdziła 
się w praktyce. Zdaniem PZD jest wysoko oceniana przez samo-
rządy lokalne. Ustawa zawiera regulacje, które – zdaniem działa-
czy – skutecznie zapewniają istnienie i rozkwit ogrodów działko-
wych w Polsce. Zapewnia działkowcom szereg fundamentalnych 
praw, dzięki którym mogą bezpiecznie korzystać ze swoich działek. 

Działkowcy mają prawo do bezpłatnego używania gruntów pu-
blicznych pod ogrody działkowe oraz do użytkowania działek na 
zasadzie konkretnego tytułu prawnego, podlegającego ujawnie-
niu w księdze wieczystej. Należy do nich prawo własności nasa-
dzeń i obiektów usytuowanych na działce. Korzystają ze zwol-
nień podatkowych z tytułu użytkowania działki, odszkodowania 
za utraconą własność wskutek likwidacji ogrodu oraz działki za-
miennej w razie likwidacji ogrodu.

Działkowiec korzysta też z prawa do zachowania działki i po-
zostania w ogrodzie w razie zasadnego żądania zwrotu terenu 
ogrodu przez byłych właścicieli oraz prawa przejęcia działki po 
zmarłym działkowcu przez jego osoby bliskie.

Uprawnienia te zapewniają działkowcom konieczne warunki 
do właściwego użytkowania działek. Ustawa nadaje rodzinnym 
ogrodom działkowym status urządzeń użyteczności publicznej, 
dzięki czemu stanowią one element socjalnej infrastruktury, któ-
ra jest powszechnie dostępna dla wszystkich członków społecz-
ności lokalnej, co rodzi po stronie gmin określone obowiązki wo-
bec ogrodów, służących okolicznym mieszkańcom.

Jak uzyskać działkę w rodzinnych ogrodach?

Przydział działki w ROD następuje wraz z podjęciem przez jego 
zarząd (prezydium okręgowego zarządu) uchwały nadającej 
członkostwo zwyczajne. Przy przydziale działki właściwy organ 
PZD uwzględnia funkcję działki, statutowe zadania PZD w za-
kresie pomocy rodzinie i osobom niepełnosprawnym, warunki 
bytowe oraz miejsce zamieszkania i warunki pracy osoby ubie-
gającej się o działkę. Przydział działki jest równoznaczny z przy-
znaniem prawa do korzystania z tej działki współmałżonkowi i ro-
dzinie członka. W razie wygaśnięcia prawa użytkowania działki 
na skutek śmierci członka zwyczajnego, przy przydziale użytko-
wanej przez niego działki pierwszeństwo mają jego osoby bli-
skie użytkujące z nim wspólnie działkę. W wypadku ubiegania się 
o przydział działki więcej niż jednej osoby bliskiej wybór należy 
do zarządu ROD. Odmowa przydziału działki następuje w formie 
uchwały z uzasadnieniem i pouczeniem o prawie i trybie odwoła-
nia do organu wyższego stopnia.

Przydział działki może być dokonany po uprawomocnieniu się 
uchwały dotyczącej ustania członkostwa zwyczajnego dotych-
czasowego użytkownika tej działki, chyba że o jej przydział ubie-
ga się współmałżonek aktualnego użytkownika.

Po przydziale działki nowo przyjęty członek zwyczajny ma obo-
wiązek wpłacić wpisowe, opłatę inwestycyjną, składkę członkow-
ską za rok bieżący oraz opłaty uchwalone przez walne zebranie 
zgodnie ze statutem, o ile poprzedni użytkownik ich nie uiścił. 
Współmałżonek jest zwolniony z tych opłat.

Wysokość opłaty inwestycyjnej wpłacanej przez nowych członków 

zwyczajnych ustala zarząd ROD według zasad określonych przez 
Krajową Radę PZD. Z opłat inwestycyjnych zwolniony jest: członek 
zwyczajny przy zamianie działek w tym samym ROD, współmał-
żonek lub osoba bliska przejmująca działkę po członku zwyczaj-
nym oraz były współmałżonek przejmujący działkę po rozwodzie.

Członek zwyczajny może użytkować tylko jedną działkę w ro-
dzinnych ogrodach działkowych. Członek oraz jego współmałżo-
nek nie może ubiegać się o nadanie prawa użytkowania dodat-
kowej działki. Jednakże współmałżonkowie użytkujący oddzielne 
działki przed zawarciem związku małżeńskiego zachowują do-
tychczasowe prawo do tych działek.

Zarząd ROD może, w drodze uchwały, oddać działkę w bezpłat-
ne użytkowanie instytucjom prowadzącym działalność społecz-
ną, oświatową, kulturalną, wychowawczą, rehabilitacyjną, dobro-
czynną lub opieki społecznej. Uchwała taka podejmowana jest 
na wniosek osoby umocowanej do reprezentowania zaintere-
sowanej instytucji. Postanowienie § 67 stosuje się odpowiednio. 
Szczegółowe zasady korzystania z działki oraz urządzeń i obiek-
tów ROD przez instytucje określa Krajowa Rada.

 
Kim są polscy działkowcy?

Wyniki przeprowadzonego w 2011 roku badania przez PZD po-
kazały, że środowisko polskich działkowców jest bardzo zróż-
nicowane. Działki w rodzinnych ogrodach działkowych użytkują 
w praktyce wszystkie grupy społeczne i zawodowe, ludzie w róż-
nym wieku i o różnym statusie majątkowym. 

Polscy działkowcy to ludzie, którzy od wielu lat spędzają aktyw-
nie czas na działkach w ROD, wykorzystując ją zarówno w sposób 
praktyczny, a więc pod uprawę zdrowych i tanich owoców i wa-
rzyw, jak i w celu atrakcyjnego i alternatywnego miejsca dla spę-
dzania czasu w domu.

Zdecydowana większość ogrodów działkowych w Polsce poło-
żona jest w miastach. Najchętniej z ogrodów działkowych korzy-
stają mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich np. Warszawy, Ka-
towic, Wrocławia, Szczecina, Gdańska, Poznania, Łodzi, Krakowa.

Pierwszy był Koźmin Wielkopolski

Jak pokazują kroniki idea tworzenia ogrodów dla ludności miej-
skiej ma kilkuwiekową historię. Już w 1575 r. powstaje pierwszy 
ogród na ziemiach polskich w Koźminie Wielkopolskim. Doku-
menty archiwalne miasta Koźmina mówią, że teren obecnego 
ROD im. Powstańców Wielkopolskich już w XVI w. użytkowany był 
przez mieszkańców miasta jako działki ogrodnicze w celu wspo-
możenia budżetów rodzinnych, przyznane im specjalnym aktem 
przez właściciela miasta. Dokumenty z późniejszych lat wskazu-
ją, że działki były wykorzystywane w ten sposób aż do obecnego 
wieku. Tak więc idea pomocy ludziom biedniejszym, pomocy po-
legającej na tworzeniu warunków do samodzielnego zaspokaja-
nia warunków bytowych była u nas znana od dawna.

Ale historia powstania pierwszych ogrodów działkowych na 
szeroką skalę datuje się od 1856 r, gdy w Lipsku w Niemczech 
powstało pierwsze Towarzystwo Ogrodów Działkowych, które-
go celem był wypoczynek, kontakt z przyrodą i czynna rekreacja 
po pracy zawodowej.

Na ziemiach polskich w 1897 r. w Grudziądzu lekarz Jan Jalkow-
ski zakłada ogród ,,Kąpiele Słoneczne”. Jest to pierwszy ogród 
o strukturze organizacyjnej zbieżnej z obecną strukturą rodzin-
nych ogrodów działkowych. 
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O rok starsze od naszego jest ogrodnictwo działkowe we Fran-
cji i Belgii. O słuszności i pożytku idei świadczy jego rozwój w ca-
łej Europie w ciągu minionych 150 lat. Dzisiaj ogrody działkowe 
są w większości krajów Europy Zachodniej oraz we wszystkich 
krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Pierwsze Towarzystwa Ogrodów i Osiedli Działkowych na te-
renach obecnej Rzeczpospolitej Polski powstały w 1901 r. Na 
wzór ogrodu ,,Kapiele Słoneczne” jeszcze pod zaborami od po-
czątku XX w. powstawały ogrody działkowe w Warszawie, Kato-
wicach, Chorzowie, Poznaniu, Gnieźnie i wielu innych miastach. 
Od początku istnienia zarządzające nimi towarzystwa szukały 
form ujednolicenia swego działania. W 1919 r. powstają pierw-
sze Towarzystwa Ogrodów Działkowych w Poznaniu i na Śląsku, 
zaś w 1920 r. następuje połączenie towarzystw ogrodów dział-
kowych w ramach Centralnego Związku Towarzystw Ogrodów 
Działkowych Rzeczypospolitej Polskiej.  20–lecie międzywojen-
ne miało szczególne znaczenie dla rozwoju ogrodnictwa działko-
wego wspieranego przez państwo. Centralny Związek Ogrodów 
i Osiedli Działkowych współpracował z Funduszem Pracy i Mini-
sterstwem Opieki Społecznej, w wyniku czego powstawały nowe 
ogrody działkowe, a także osiedla działkowe, które były budowa-
ne głównie przez bezrobotnych i dla bezrobotnych. Efektem roz-
woju było w 1939 r. 3000 ha ogrodów i osiedli działkowych oraz 
49.000 rodzin użytkujących działki.

Ogrody działkowe, porównywane do parków miejskich, wypeł-
niały również inne funkcje dla społeczeństwa, których parki wy-
pełniać nie mogły. W ogrodach przedwojennych organizowane już 
były wczasy dla seniorów i dzieci, a działkowcy wspomagali swo-
imi plonami szpitale, domy dziecka i domy seniorów.

W 1939 r. zostaje opracowany przez związek i ogłoszony pro-
jekt ustawy o ogrodach działkowych. Jednakże w wyniku wybuchu 
II wojny światowej następuje zawieszenie działalności Związku 
Towarzystw i Osiedli Działkowych, zaś ogrody stają się schronie-
niem dla ludzi prześladowanych przez okupanta i niekiedy bazą 
działalności konspiracyjnej.

Ogrody pracownicze w gestii związków zawodowych

Dekret PKWN z 6 czerwca 1944 r. o reformie rolnej przewidywał 
wyłączenie ziemi z parcelacji na ogrody działkowe. W czerwcu 
1946 r. wydany został dekret o ogrodach działkowych, który pod-
niósł ogrody działkowe do rzędu urządzeń użyteczności publicz-
nej, określił podstawy ich działania oraz zapewnił planowy roz-
wój. Sprecyzował też cel i rolę ogrodów działkowych, m.in. uznając 
ogrody jako miejsce zorganizowanego wypoczynku i źródło uzy-
skiwania ziemiopłodów dla potrzeb rodzin pracowniczych.

Właściwa powojenna historia i rozwój ogrodów działkowych 
rozpoczęła się od 9 marca 1949 r., kiedy to Sejm uchwalił ustawę 
o Pracowniczych Ogrodach Działkowych, przekazując równocze-
śnie zarząd nad nimi Centralnej Radzie Związków Zawodowych 
na zasadach wyłączności. Art. 13 ustawy mówił: ,,Stowarzysze-
nia prowadzące ogrody działkowe ulegają likwidacji. Likwidację 
przeprowadza Zrzeszenie Pracowniczych Związków Zawodo-
wych Wszystkie agendy oraz cały majątek ruchomy i nierucho-
my tych towarzystw przechodzi na Zrzeszenie Pracowniczych 
Związków Zawodowych”, zaś w art. 15 czytamy: ,,Użytkownicy 
działek, którzy nabyli prawo użytkowania na podstawie statu-
tu i regulaminu Związku Towarzystw Ogrodów i Osiedli Działko-
wych zachowują to prawo”.

Już w maju przedstawiciele CRZZ przejęli od towarzystw wszyst-
kie agendy oraz ogrody działkowe. Od tego momentu rozpoczął 
się dynamiczny rozwój i przyrost zasobów Pracowniczych Ogro-
dów Działkowych.

30 lat Polskiego Związku Działkowców

W dniu 28 czerwca 2011 r. Polski Związek Działkowców obcho-
dził 30 rocznicę powstania. W sensie formalnym PZD został po-
wołany ustawą o Pracowniczych Ogrodach Działkowych z 6 maja 
1981 roku, ale 28 czerwca 1981 roku obradujący wówczas IX Kra-
jowy Zjazd Delegatów POD wykonał postanowienia tej ustawy 
i uchwalił statut PZD oraz wybrał krajowe organy PZD – Krajową 
Radę, Krajową Komisję Rewizyjną i Krajową Komisję Rozjemczą. 
Te decyzje umożliwiły rozpoczęcie działalności przez Polski Zwią-
zek Działkowców. Rozpoczęcie funkcjonowania Polskiego Związ-
ku Działkowców w dniu 28 czerwca 1981 r. nie oznacza, że przed 
tą datą działkowcy nie mieli własnej organizacji. Była taka orga-
nizacja, choć o ograniczonej suwerenności.

Ruch ogrodnictwa działkowego w Polsce stracił swą suweren-
ność wraz z uchwaleniem wspomnianej ustawy o pracowniczych 
ogrodach działkowych z 9 marca 1949 r. Ustawa ta podporząd-
kowując ogrodnictwo działkowe związkom zawodowym w zasa-
dzie rozbiła całkowicie mozolnie odbudowywany ruch przedwo-
jenny. Jednak wśród działkowców od zarania istniała potrzeba 
wspólnego działania, łączenia się w jedną organizację – w mie-
ście, powicie, potem w województwie, wreszcie w kraju. Tak też 
stało się po uchwaleniu ustawy z 1949 roku.

Struktury wojewódzkie POD i Krajowa Rada POD powstały już 
w latach 1956–1957, co w znacznej mierze przyspieszyło rozwój 
ogrodów, a także prowadziło do stopniowego poszerzania jego 
uprawnień i coraz szerszej samodzielności w działaniu.

Wydarzenia społeczno–polityczne w 1980 roku, a szczegól-
nie porozumienie sierpniowe, wyzwoliły inicjatywę usamodziel-
nienia się organizacji działkowców. Za podstawę tej późniejszej, 
ustawowej samodzielności należy uznać uchwałę Krajowej Rady 
POD z 8 października 1980 r., którą ogłoszono usamodzielnienie 
ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce, ogłaszając jego unie-

ROD Oaza w Grudziądzu
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zależnienie od związków zawodowych. W sensie formalnym była 
to jak na tamte czasy decyzja wręcz rewolucyjna, bowiem nadal 
obowiązywała ustawa z 1949 roku.

Po strajkach w 1980 r. i skompromitowaniu się CRZZ, 6 maja 
1981 r. Sejm uchwalił ustawę o Pracowniczych Ogrodach Działko-
wych, która w pełni usamodzielniła ruch działkowy w Polsce. W jej 
wyniku ogrody działkowe przejął Polski Związek Działkowców na 
zasadzie wyłączności. Powstały na mocy tej ustawy Polski Zwią-
zek Działkowców jako ogólnopolska, samodzielna i samorządna 
organizacja działkowców był zwieńczeniem wieloletnich dążeń 
działkowców do mówienia własnym głosem o swoich sprawach, 
ale też kontynuował dorobek dotychczasowych struktur ogro-
dowych, wojewódzkich i krajowych.

Rozwojowe lata 80.
 

dów. Przygotowano wiele ustaw o zmianie ustawy o Pracow-
niczych Ogrodach Działkowych, od likwidacji do uwłaszczenia 
działkowców. Jednak pomimo takiego zamieszania wokół dzia-
łek, ogrody przetrwały i 21 września 2005 r. uchwalono ustawę 
o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, w których działkowcy za-
chowali większość swoich przywilejów. Jednak ustawa otworzy-
ła furtkę gminom miejskim, które w planach zagospodarowania 
przestrzennego mogą ująć cenne tereny w centrum miast (na któ-
rych od lat istnieją ogrody działkowe) na potrzeby nowych inwe-
stycji, likwidując ogrody.

Niestety większość ogrodów ma nieuregulowany status praw-
ny, nie posiada założonych ksiąg wieczystych i ich los jest zależ-
ny od gminy. Być może światowy kryzys opóźni procesy inwe-
stowania w miastach, jednak zarządy działek muszą skupić się 
na porządkowaniu dokumentacji ogrodów i ją ewentualnie uzu-
pełniać oraz mieć na bieżąco orientację w planach przestrzen-
nego zagospodarowania, gdyż działki stanowią zbyt cenny ką-
sek dla inwestorów, dla których liczy się rachunek ekonomiczny.

Kolejne lata, kolejne inicjatywy stawiają ten ruch w coraz trud-
niejszej sytuacji. Dzisiaj jest ona szczególnie trudna, biorąc pod 
uwagę zaskarżenie ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjne-
go (o czym piszemy w odrębnym artykule) i szereg innych dzia-
łań wokół ogrodów i związku.

PZD członkiem Biura Międzynarodowego

Polski Związek Działkowców jest członkiem Międzynarodowego 
Biura Ogrodów Działkowych i Rodzinnych zrzeszającego związki 
narodowe z 15 państw: Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Fran-
cji, Holandii, Luksemburga, Norwegii, RFN, Słowacji, Szwajcarii, 
Szwecji, Wielkiej Brytanii. PZD w ramach Biura Międzynarodo-
wego współpracuje z Radą Europy i Unią Europejską. Biuro Mię-
dzynarodowe ma status doradcy przy Radzie Europy. W latach 
2005–2008 przewodnictwo w Międzynarodowym Biurze pełnił 
prezes PZD Eugeniusz Antoni Kondracki, który cały czas aktyw-
nie działa na rzecz rozwoju ruchu działkowego w UE.

Siedziba Międzynarodowego Biura znajduje się w Luksembur-
gu. Tam też już w roku 1927 odbył się pierwszy Międzynarodowy 
Kongres Działkowców, a współpraca polskich działkowców z orga-
nizacjami o podobnym charakterze z innych państw Europy sięga 
już okresu międzywojennego. O wysokiej ocenie dla ruch ogrod-
nictwa działkowego w Polsce świadczy fakt, że V Międzynarodowy 
Kongres Działkowców odbył się w Poznaniu. Było to w roku 1935. 

Wyrazem docenienia roli i znaczenia polskiego ruchu dział-
kowego w Europie było zorganizowanie w 1999 r. przez Polskę 
Międzynarodowego Seminarium Działkowców. Z kolei w 2007 r. 
odbył się w Krakowie XXXV Międzynarodowy Kongres Ogrodów 
Działkowych i Rodzinnych. Jego tematem była przyszłość ogro-
dów działkowych w Europie. 

Polskie ogrody działkowe są uznawane za najładniejsze w Euro-
pie. Praca samorządu PZD była wielokrotnie nagradzana – m.in. 
w 2001 roku, kiedy to podczas seminarium w Monachium Biuro 
Międzynarodowe nagrodziło ROD ,,Relaks” w Obornikach Wiel-
kopolskich prestiżowym dyplomem ,,Ogród zgodny z naturą”.

Barbara Kwiecińska-Kielczyk
chemiczka i dziennikarka, licencjonowany zarządca nierucho-
mości, redaktor naczelna portalu Poznańskie Nieruchomości
bk@deweloperska.com

 ROD Dolinka w Szczecinie

Od początku działalności związek musiał sprostać ogromnemu 
zapotrzebowaniu na działki, jakie było w latach osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku. Powszechne braki wszystkiego, co potrzebne 
do życia rodzinie, inflacja, ubożenie społeczeństwa spowodowa-
ło niespotykane dotychczas zainteresowanie działką wśród pol-
skich rodzin. Oceniano, że na otrzymanie działki w POD oczekuje 
blisko 700 tysięcy rodzin.

Lata osiemdziesiąte to największy w historii ogrodnictwa w Pol-
sce rozwój ogrodów działkowych. 31 grudnia 1980 r. w Polsce funk-
cjonowało 3464 POD, w których było 614.268 działek. Ogrody zaj-
mowały powierzchnię 29.102 hektarów. W dniu 31 grudnia 1990 r. 
w Polsce było 5225 POD na powierzchni 43.785 hektarów, w któ-
rych działki użytkowało 970.436 rodzin. W tym okresie związek, 
przy dużej pomocy zakładów pracy i administracji państwowej 
zapewnił działki w nowych ogrodach dla ponad 350 tysięcy ro-
dzin. Była to ogromna praca, dająca jednak wymierne korzyści 
dla społeczeństwa.

Działkowcy walczą o swoje

Rok 1990 to koniec dynamicznego, ilościowego rozwoju ogrodów, 
a początek trwającej do dzisiaj walki o ich zachowanie, o zacho-
wania praw działkowców, o istnienie niezależnej i samodzielnej 
organizacji działkowców Polskiego Związku Działkowców.

Od zmian ustrojowych w 1989 r. działki pracownicze stały się 
wyborczą kartą przetargową partii politycznych, a nawet rzą-



Silnym czynnikiem oddziaływania reklamy w telewizji jest zdecy-
dowanie jej zasięg. Obecnie docieramy z programem do ponad 
18.000 domów w całej Wielkopolsce, z emisją 24-godzinnego 
programu i chcemy rozszerzyć naszą działalność na transmisję 
ogólnopolską. Poprzez platformę telewizyjną i internetową De-
weloperskaTv chcemy dla naszych Klientów stworzyć komplek-
sowy marketing nieruchomości, a potencjalnemu klientowi czy 
widzowi wykreować obraz tego, co dzieje się na rynku, jedno-
cześnie przybliżając profil samego dewelopera i jego inwesty-
cji. Bo czym jest siła

reklamy? Przede wszystkim tkwi w połączeniu obrazu z dźwię-
kiem, są to kolory, słowa, ruchy. To wszystko stwarza możliwość 
pokazania właściwości i funkcji produktu, dlatego też reklama

telewizyjna jest najbardziej wartościową spośród innych reklam. 
Interesujące może być to, iż pomimo nasycenia polskiego rynku 
mediów, telewizja, a tym samym reklama przeżywają wciąż naj-
większy okres ożywienia. Platforma DeweloperskaTV powstała 
w celu pokazania w formacie

video rynku nieruchomości. Są to prezentacje firm i inwesty-
cji deweloperskich, jak i wywiady z deweloperami oraz zwiastu-
ny ich projektów. Nie brakuje ofert nieruchomości, a także pro-

jektów inwestycyjnych na sprzedaż. Cały czas rozwijamy się 
tworząc dla Państwa między innymi filmy z pokazów mieszkań, 
domów i działek deweloperskich. Wraz z ekipą filmową relacjo-
nujemy wydarzenia z giełd oraz targów mieszkaniowych. Jeste-
śmy zawsze w najważniejszych miejscach związanych z rynkiem 
nieruchomości. Nie zapomnieliśmy także o miłośnikach surfu-
jących po stronach internetowych. Na stronie www.deweloper-
ska.tv zamieszczamy również wszystkie informacje, dotyczące 
wydarzeń z rynku nieruchomości oraz przedstawiamy sylwet-
ki poszczególnych deweloperów. Zachęcając Państwa do zapo-
znania się bliżej z ofertą DeweloperskaTV zapraszamy na spo-
tkania w naszej kawiarni REBank Cafe, zlokalizowanej przy placu 
Cyryla Ratajczaka 10. Pozwól nam pomóc Twojej firmie w jeszcze 
większym zaistnieniu na rynku nieruchomości, jak i w skutecznej 
sprzedaży własnego produktu! Chcesz zaistnieć w TV, miej swój 
program i dotrzyj bezpośrednio do domu klienta!

Reklama telewizyjna to nic innego, jak nowoczesna forma komunikacji masowej, posiadająca zdecydowanie największą siłę 
oddziaływania na nasze umysły. Wychodząc naprzeciw Klientom stworzyliśmy jedyne w tym rodzaju na rynku narzędzie pro-
mujące deweloperów i ich inwestycje na terenie Poznania. Jest nią platforma telewizyjna DeweloperskaTV, emitowana na ka-
nale sieci Echostar.

Emilia Szymacha
dziennikarka telewizji deweloperskiej
studentka zarządzania komunikacją w biznesie
es@deweloperska.com
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Ogrody, póki są potrzebne społeczeństwu, powinny istnieć
Rozmowa z Eugeniuszem Antonim Kondrackim, prezesem Polskiego Związku Działkowców

Korzyści ekonomiczne, wypoczynek czy sposób na życie? Czym 
są rodzinne ogrody działkowe dla ich posiadaczy?

– W Polsce, gdzie mamy około miliona działek, ogrody dział-
kowe spełniają wszystkie te funkcje. Działka to nie tylko miej-
sce wypoczynku. Zdecydowana większość działkowców łączy 
to z korzyściami ekonomicznymi, uprawiając warzywa, drzewa 
owocowe, a także kwiaty…

Obecnie działka to często sposób na życie rodziny, która ją 
użytkuje. W przypadku rodziny emeryckiej, która większość cza-
su spędza na działce, jest to sposób na życie. Nas, jako związek, 
jeszcze bardziej interesuje rodzina młoda. Do związku przychodzi 
dzisiaj coraz więcej rodzin młodych, młode małżeństwa z dzieć-
mi – dla nich działka jest miejscem, gdzie się produkuje, wypo-
czywa oraz organizuje wakacje dla dzieci, ponieważ najczęściej 
są to rodziny, których nie stać na inne spędzanie czy organizo-
wanie wypoczynku dla siebie i swoich dzieci. Tak więc rodzinne 
ogrody działkowe dla ich posiadaczy są czymś bardzo ważnym, 
z czym często są związani od kilkudziesięciu lat. Na wielu dział-
kach przebywa dziś już trzecie pokolenie i szczególnie te rodzi-
ny potrafią docenić, czym jest ogród, czym jest działka.

Działka to nie tylko sprawa korzyści dla rodziny działkowca. 
Przede wszystkim są to tereny zielone zagospodarowane kosz-
tem pracy i środków działkowca i związku i z tej racji służą one 
wszystkim mieszkańcom miasta. Należy jeszcze podkreślić, że 
ogrody utrzymywane są tylko i wyłącznie środkami działkowców, 
a więc związku oraz pracą swoich działkowców, tak więc nie kosz-
tują miasta nic. Tereny zielone zagospodarowane i utrzymywane 
przez działkowców… Czy można sobie wyobrazić lepszy interes, 
który robi każde miasto posiadające tereny działkowe zwłaszcza, 

jeżeli do tego dodamy jeszcze zadowolenie tysięcy rodzin w każ-
dym mieście, które korzystają z naszych działek?

W ostatnim czasie następuje jednak zmiana podejścia do dział-
ki. Użytkownicy traktują ją bardziej jako miejsce wypoczynku 
na zielonej trawie, niż siania marchewki i sadzenia pomidorów.

– To prawda, że obserwujemy zmianę w traktowaniu działki, wy-
korzystywaniu jej funkcji. Tylko, czy to ma jakiekolwiek znaczenie 
i dla kogo? Jest rzeczą bardzo dobrą, jeżeli rodzina emerycka – 
która najczęściej składa się z trzech pokoleń – bądź też rodzina 
młoda, chcąca zorganizować wypoczynek dla swoich dzieci, pre-
ferują wypoczynek z uwagi na to, że jest to im bardziej potrzeb-
ne niż uprawianie na przykład pietruszki. Trzeba jednak wyraź-
nie powiedzieć, że kryzys, który mamy w Europie, w tym także 
w Polsce, wymusza zmiany w zagospodarowaniu i wykorzysta-
niu działki. Również dziś ma miejsce taka sytuacja, że na dział-
kach, które były do tej pory wykorzystywane tylko wypoczynko-
wo, pojawiają się uprawy. 

Warto spojrzeć, jak wygląda sytuacja w innych krajach euro-
pejskich. Na przykład w Niemczech na zdecydowanej większości 
prowadzone są uprawy – również tej przysłowiowej marchewki, 
pietruszki, a zwłaszcza pomidorów, truskawek, głównie ze wzglę-
dów czysto zdrowotnych, nie zawsze ekonomicznych. To, co lu-
dzie wyprodukują sami, na własne potrzeby jest absolutnie nie-
porównywalne jeżeli chodzi o wartości zdrowotne w stosunku  
do tego, co nabywamy na rynku. Dziś obserwujemy pewien zwrot, 
również w nauce dotyczącej żywienia. Naukowcy nawołują do upra-
wy na swoje potrzeby tych podstawowych produktów, szczegól-
nie z przeznaczeniem dla dzieci. Taka marchewka, wyproduko-
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wana na własnej działce jest niezastąpiona i nieporównywalna 
do jakiejkolwiek innej marchewki wyprodukowanej w warunkach 
wielkotowarowych.

A w jaki sposób swoją działkę wykorzystuje prezes Kondracki?
– Ja oczywiście jako członek związku mam działkę w Warszawie, 

ponad 40 lat. Na przestrzeni tych lat była wykorzystywana w róż-
ny sposób. W pierwszym okresie była to przede wszystkim upra-
wa, uprawa i jeszcze raz uprawa – warzyw, owoców oraz kwiatów. 
W miarę upływu czasu zagospodarowanie tej działki się zmienia-
ło, bo i potrzeby były też inne. Dzisiaj jest to przede wszystkim 
działka wypoczynkowa, ekologiczna, chociaż znajdują się na niej 
gatunki uprawowe.

Ostatnie 20 lat przyniosło istotne zmiany zachowań społecz-
nych. Kim są zatem dzisiejsi działkowcy? Jak już Pan wcześniej 
zaznaczył to nie tylko odchodzące pokolenie, które przywykło 
do posiadania własnego kawałka ziemi chociaż w takiej formie, 
ale też młodzi ludzie, którzy również to doceniają.

– W 2011 r. związek przeprowadził bardzo dokładne badania po-
kazujące, kim są polscy działkowcy. Z badań tych wyraźnie wyni-
ka, że połowa działkowców to emeryci, renciści, grupa bezrobot-
nych, ale są także ludzie czynni zawodowo. Obserwujemy, że do 
ogrodów przychodzi wiele młodych rodzin. To zjawisko się rozsze-
rza. Prawdopodobnie kryzys, ale także świadomość ekologiczna 
powoduje, że rośnie zapotrzebowanie na działki rodzinne. Jed-
nak dziś trudno jest otrzymać działkę, ponieważ nie ma rozwo-
ju ogrodów działkowych, a zapotrzebowanie jest stale rosnące 
i nie jesteśmy w stanie mu sprostać. O działki przede wszystkim 
ubiegają się młode małżeństwa.

Od wielu lat w okresie letnim na ogródkach działkowych orga-
nizowane są również wczasy dla seniorów. Czy jest to nadal po-
pularna forma wykorzystania tych terenów zieleni?

– My nazywamy to małymi formami wczasów dla seniorów, ale 
również organizowane są takie wczasy dla dzieci i młodzieży. 
Współpracujemy z PKPS–em, a także z organizacjami młodzie-
żowymi. Polega to na tym, że organizowane są dwutygodniowe 
turnusy dziennego pobytu, z pełnym wyżywieniem, z programem 
wypoczynkowym, kulturalnym. Te wczasy cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem zarówno ludzi mających działki, jak i tych, któ-
rzy ich nie mają. 

W latach 70. i 80. z takiej formy wczasów korzystało co roku 
kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Dzisiaj jest to znacznie mniejsza licz-
ba, chociaż związek jest zainteresowany rozwojem tej formy wy-
poczynku, zwłaszcza, że w wielu ogrodach działkowych mamy ku 
temu dobre warunki: domy działkowca, sprzęt kuchenny, wypo-
czynkowy, rozrywkowy i oczywiście tereny wypoczynkowe w po-
staci ogródków, jordanowskich i zielonych placów wypoczynko-
wych itd. Tylko niestety nas nie stać na organizację pod względem 
finansowym, aczkolwiek wiele ogrodów działkowych pokrywa 
koszty eksploatacji mediów, żeby te wczasy mogły się odbywać.

Wiele ogrodów działkowych w miastach znalazło się na obsza-
rach inwestycyjnych. Są likwidowane, a na ich miejscu budowa-
ne różnorodne obiekty. Jak zmienia się struktura ROD? Uby-
wa ogrodów, czy też w miejsce likwidowanych powstają nowe?

– Problem likwidacji ogrodów działkowych reguluje nasza usta-
wa o rodzinnych ogrodach działkowych oraz oczywiście polity-
ka związku. Uważamy, że miasta muszą się rozwijać, to znaczy 

muszą być realizowane inwestycje potrzebne mieszkańcom. My 
ogrodami działkowymi nie zatrzymamy i nie chcemy zatrzymy-
wać rozwoju miast, ponieważ sami jesteśmy mieszkańcami miast, 
w których te inwestycje są realizowane. Natomiast jesteśmy zde-
cydowanie przeciwni traktowaniu ogrodów w sposób komercyj-
ny – jako tereny rezerwowe, które można sprzedać, jeśli znajdzie 
się odpowiedni kupiec. Dlatego, że cele komercyjne nie leżą naj-
częściej w interesie mieszkańców miast. Trudno sobie wyobra-
zić, żeby mieszkańcy byli zadowoleni z tego, że zlikwiduje się te-
ren zielony, którym jest ogród rodzinny i w jego miejsce zbuduje 
się na przykład kolejne centrum handlowe. 

Natomiast na przestrzeni ostatnich 20 lat ogrodów w grun-
cie rzeczy nie ubywa. Jest to zasługa ustawy o rodzinnych ogro-
dach działkowych, dobrej współpracy naszych struktur z miasta-
mi i oczywiście polityki związku.

Jest jedna podstawowa rzecz – w każdym przypadku, kiedy li-
kwidowany jest ogród działkowy, twardo egzekwujemy warunki 
ustawy. Oznacza to, że działkowiec, który traci działkę, zgodnie 
z naszą ustawą, musi otrzymać odszkodowanie za nasadzenia 
i urządzenia, które są na działce oraz dostać działkę zastępczą. 
To, póki co, dobrze funkcjonuje i jest akceptowane zarówno przez 
samorządy, jak i przez związek.

Jak powiedzieliśmy, wiele ogrodów, które niegdyś znajdowały 
się na obrzeżach miast, dziś są w ich centrach. Niektórzy twier-
dzą, że utrzymywanie ogrodów w środowisku silnie skażonym 
spalinami jest nieracjonalne i należy je z takich miejsc usuwać. 
A może przeciwnie – właśnie te skupiska zieleni chronią mia-
sta przed kumulacją zanieczyszczeń?

– To prawda, ze większość ogrodów powstawała kiedyś na obrze-
żach, na gruntach najsłabszych, bagnach, piaskach, wysypiskach 
śmieci itp. Jednak dzięki pracy naszych działkowców i związku zo-
stały one przekształcone w piękne tereny zielone. Co najważniej-
sze, te tereny zielone, którymi są ogrody działkowe, to nie jest 
tylko sama działka, ale to jest także teren, który służy wszystkim 
mieszkańcom miast. Można sobie wyobrazić co by było, gdyby 
w pewnym momencie doszło do likwidacji wszystkich ogrodów 
działkowych w miastach i zostałyby one zabudowane osiedlami. 
To jest nie do przyjęcia. 

Skażenie na ogrodach często nie jest wcale tak duże, za to wpływ 
terenów zielonych produkujących tlen, szczególnie na tych tere-
nach skażonych, ma ogromne znaczenie dla nasz wszystkich. Ten 
dobroczynny wpływ ogrodu działkowego przyczynia się do po-
prawy atmosfery każdego z nas, niezależnie od tego czy jeste-
śmy posiadaczami działki. Między innymi z tego powodu ogrody 
działkowe powinny być chronione i nie należy na nie patrzeć jak na 
indywidualne działki, ale przede wszystkim jak na tereny zielone.

W tej chwili trwa zażarty bój o być albo nie być rodzinnych ogro-
dów działkowych. Czego bronią działkowcy?

– To jest oczywiste – działkowcy bronią ogrodów działkowych, 
bronią swoich działek, bronią praw, w oparciu o które funkcjonu-
ją ogrody działkowe, bronią tradycji itd. Ogrodów bronią zresz-
tą nie tylko sami działkowcy. Wystarczy wejść na stronę inter-
netową np. Krajowej Rady PZD lub też innej jednostki związku, 
żeby zorientować się, że ogrodów bronią samorządowcy, polity-
cy, związkowcy, organizacje społeczne, emeryckie, a także wiele 
mediów, które potrafią dostrzec pozytywną rolę ogrodów dział-
kowych i odciąć się od wpływów deweloperów.
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Czy ustawa o ROD z 2005 r. jest dobrą ustawą?
– Oczywiście, że ta ustawa jest bardzo dobrą ustawą, gdyż zo-

stała zredagowana na podstawicie ponad 200–letnich doświad-
czeń ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. Również przy 
pracy nad tą ustawą zostały wykorzystane doświadczenia na-
rodowych związków działkowców z innych krajów europejskich, 
a zwłaszcza z Niemiec, gdzie dzisiaj jest ponad milion działek, 
z których korzysta ponad 5 milionów ludzi. Tam nikt nie próbuje 
czegokolwiek zmieniać, a wręcz odwrotnie – państwo prowadzi 
politykę popierającą i chroniącą ogrody działkowe z tego wzglę-
du, że służą wielu rodzinom, a także z tego powodu, że są terena-
mi zielonymi. Obecnie w zachodnich krajach preferuje się upra-
wę na własnych działkach zdrowych warzyw na potrzeby rodziny. 
Szczególnie jest to widoczne we Francji, gdzie na działce inten-
sywnie uprawia się warzywa.

Ustawa jest dobra, gdyż daje w bezpłatne użytkowanie (zwykłe 
lub wieczyste) grunty. Pamiętajmy, że grunty te kiedyś były zu-
pełnie bezużyteczne i niepotrzebne i dzięki pracy działkowców 
stały się gruntami wartościowymi i postrzeganymi – zwłaszcza 
przez deweloperów – jako cenne pod inne cele. Nie wolno jednak 
patrzeć na problem oczami deweloperów, ponieważ mają oni na 
celu tylko zysk. Oczywiście dziś trzeba budować osiedla, bo jest 
to potrzebne, ale czy trzeba wszystko zabudować, czy jedynym 
kryterium jest tylko zysk? Zysk jest dla jednego – dla dewelope-
ra. Na ten zysk muszą się złożyć wszyscy pozostali mieszkańcy 
miasta, ponosząc straty będące konsekwencją takiego działa-
nia. Ja nie wypowiadam się przeciwko deweloperom i budowie 
miast, ale przeciwko dzikiemu pędowi do zdobywania pieniędzy 
bez żadnych uregulowań. Tutaj można także mieć pretensje do 
państwa, że nie reguluje tego w sposób wystarczający. Przykła-
dem niech będzie osiedle Miasteczko Wilanów czy wszystkie osie-
dla na Białołęce w Warszawie, gdzie jest ogromne zagęszczenie 
domów i brakuje infrastruktury potrzebnej do życia oraz dróg.

Uważam, ze ustawa dzisiaj chroni nie tylko ogrody i działkowców, 
ale dobrze służy państwu, gdyż chroni ogrody przed nadmierną, 
bezmyślną likwidacją i uwzględnia interesy nas wszystkich – ca-
łego społeczeństwa. Jest to najlepsza ustawa, jaką dotychczas 
mieli działkowcy w Polsce. I oby jak najdłużej istniała, podob-
nie jak ogrody działkowe. Ogrody, póki są potrzebne społeczeń-
stwu, powinny istnieć. Nie powinno być dyskusji: czy deweloper 
czy ogród działkowy. To jest stawianie na wyższy poziom kapita-
łu i zysku jednostki nad interes całego społeczeństwa.

Dlaczego zatem – Pana zdaniem – prezes Sądu Najwyższego 
zaskarżył całą ustawę o ogrodach działkowych do Trybunału 
Konstytucyjnego?

– W Polsce od 22 lat czyli od momentu rozpoczęcia transfor-
macji ustrojowej, atakowane są ogrody oraz ustawa. Jest oczy-
wiste, że w nowych warunkach ustrojowych wielu bardziej intere-
suje czysty zysk, a nie interes ludzi. O ludziach się nie mówi, tylko 
o zysku. Zysk służy jednostce, a ogrody działkowe służą paru mi-
lionom ludzi i nie kosztują państwa ani grosza. Mam wrażenie, że 
prezes sądu nieprawidłowo odczytał rolę i znaczenie ogrodów 
działkowych, nie dostrzegł ich znaczenia dla rodzin oraz – jako 
terenów zielonych – dla mieszkańców miast. Od I prezesa dział-
kowcy i społeczeństwo mogłoby oczekiwać przeciwnego działania 
– wystąpienia w ich interesie w ochronie tego, co jest pożytecz-
ne, potrzebne, doceniane przez całe społeczeństwo. Oczywiście 
I prezes miał prawo tak zrobić, ale jak uczy historia, nie tylko na-
szego kraju, działanie wbrew oczekiwaniom społeczeństwa na 

dłuższą metę nigdzie się nie sprawdza, a wręcz przeciwnie – przy-
nosi negatywne skutki. Dlatego też mocno bronimy naszej usta-
wy. Przede wszystkim bronią jej sami dostawcy. Ustawa to ogro-
dy działkowe, a ogrody to wypoczynek, wychowanie dzieci itd.

Rodzi się jeszcze jedno pytanie – skoro tak bardzo mocno opie-
ramy się na wzorcach zachodnich, to dlaczego ogrody działkowe 
traktowane są inaczej? Czy tylko dlatego, że jest to ponad 43 tys. 
ha gruntów, które stanowią dzisiaj w większości własność gmin 
i skarbu państwa, więc można to sprzedać i rozwiązywać doraź-
ne problemy? Czy to jest polityka dobra dla społeczeństwa i dla 
rozwoju miast i kraju? Nie jest to dobra polityka, trzeba patrzeć 
dalej niż poprzez długość swojej kadencji.

Jaką przyszłość mają przed sobą rodzinne ogrody działkowe? 
Czy nadal będą owocem pożądania? Jak będzie wyglądał ten 
ruch za – powiedzmy – 20 lat?

– Ogrody istnieją około 120 lat i w tym okresie przechodziły 
różne koleje losu. W 1949 r. Sejm uchwalił ustawę zakładającą 
rozwój ogrodów działkowych, zobowiązującą zakłady pracy do 
tego rozwoju, ale jednocześnie zlikwidował wszystkie struktu-
ry samorządowe, które w ogrodach tradycyjnie funkcjonują od 
momentu ich powstania. Jakie były tego konsekwencje? Warun-
ki prawne do rozwoju były, ale ogrody się nie rozwijały, dlatego 
że cały ruch podporządkowano związkom zawodowym, dla któ-
rych była to jedynie dodatkowa działalność. Trzeba było powo-
li się z tego wycofywać. W 1956 r. reaktywowano samorządność 
w ogrodach działkowych w bardzo ograniczony sposób i od tego 
momentu ta samorządność reaktywowała się, zaczęło przyby-
wać ogrodów działkowych, ponieważ było ogromne zapotrzebo-
wanie, ale również rosła świadomość wśród działkowców, którzy 
uświadomili sobie, że nie jest im potrzebny reprezentant, który 
nie ma pojęcia o ogrodach działkowych i dla którego ogród zna-
czy coś innego niż dla działkowców. 

W 1981 r., kiedy ruch uwolnił się od zależności od związków za-
wodowych, a Sejm uchwalił nową ustawę o pracowniczych ogro-
dach działkowych, w Polsce o działki ubiegało się 700 tys. ludzi. 
Pamiętamy czasy kryzysu politycznego, ekonomicznego. Wte-
dy związek stanął na wysokości zadania. W ciągu 10 lat zbudo-
wał ogrody dla 360 tys. rodzin. Tak szybkiego tempa rozwoju nie 
można porównać z żadnym innym krajem europejskim, zwłasz-
cza, że były to ogrody działkowe nowoczesne, dobrze zagospo-
darowane. Szkoda, że w 1990 r. ten rozwój został zahamowany, 
a wręcz odwrotnie – wiele środowisk ekonomicznych i politycz-
nych zaczęło postrzegać te ogrody działkowe jako coś, co zawa-
dza, co można by było przejąć, zlikwidować, nie zważając na ludzi, 
tylko na własny zysk. Ruch działkowy liczy sobie 120 lat i przetrwał 
w tym czasie wiele okresów, również politycznych. 

 Wyrażam nadzieję, że ten ruch będzie nadal istniał i rozwijał 
się, gdyż na to zasługuje. Póki ludzie chcą mieć działki, póki wi-
dzą sens posiadania tej działki, póki ogród i działka spełnia tyle 
różnych funkcji w stosunku do rodziny i całego społeczeństwa, 
trzeba być bardzo nierozważnym, żeby twierdzić, że ogrody są 
niepotrzebne i trzeba je zlikwidować i szukać różnych argumen-
tów politycznych i prawnych, żeby dorwać się do terenów ogro-
dów działkowych.

Barbara Kwiecińska-Kielczyk
chemiczka i dziennikarka, licencjonowany zarządca nierucho-
mości, redaktor naczelna portalu Poznańskie Nieruchomości; 
bk@deweloperska.com
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Na początku 2009 wydawało się jasne, że public relations i od-
powiedni wizerunek są potrzebne tej branży, jak każdej innej. 
Zmieniający się rynek, stagnacja i niepokojące nastroje nabyw-
ców w latach 2010 i 2011 ukierunkowały nas do podjęcia kolejnych 
działań. Alternatywne kanały promocji i sprzedaży nieruchomo-
ści w latach chudych okazały się potrzebne. Kiedy najważniejsza 
jest sprzedaż, dobra oferta nie jest zła! 

Tak powstał poznański Salon Mieszkaniowy z ofertą ponad 20 
deweloperów i kilkunastu banków hipotecznych. Połączenie usług 
związanych z nieruchomościami i inicjowany przez nas projekt 
o nazwie Platforma DEWELOPERSKA jest niczym innym, jak tyl-
ko konsekwentnym realizowaniem naszego modelu biznesowe-
go. Motorem działań jest cel: powiązanie niemal wszystkich po-
trzebnych usług dedykowanych branży nieruchomości. Oferta do 
tej pory realizowana w kilku naszych firmach teraz jest możliwa 
w jednym miejscu poprzez kontakt z jedną osobą. Zakupy grun-
tów, analizy rynku, projektowanie i przygotowanie budowy, mar-
keting nieruchomości i ich sprzedaż.

Jak to możliwe? Pomysłodawca urodził się w 1971 roku. Wy-
kształcenie i zdobyte doświadczenie spowodowało założenie 
rodzinnej firmy GORACO, której kierunek rozwoju był podykto-
wany ugruntowanymi przekonaniami. Teraz, po ponad 20 latach 
doświadczeń na polu handlu FMCG, działalności deweloperskiej, 
w branży żywności i napojów B2C oraz handlu petrochemiczne-
go B2B, realizujemy dalszy planowany rozwój Platformy DEWE-
LOPERSKIEJ. 

Dzisiaj zajmujemy się szeroko rozumianą obsługą prawną in-
westorów. Specjalizujemy się w nieruchomościach i urbanistyce, 
zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawie budowlanym. Po-
nadto świadczymy usługi pośrednictwa, marketingu i doradztwa 
biznesowego. Projektujemy i działamy w reklamie internetowej. 
Budujemy sieć biznesową specjalizującą się nawiązywaniu relacji 
handlowych pomiędzy właścicielami nieruchomości, inwestorami 
oraz kupującymi. Produkty zostały umieszczone w kilku rodzin-
nych firmach i kilkunastu markach. Naszymi zasobami i dostęp-
nymi dla klientów narzędziami są strony internetowe, program 
TV, czasopisma branżowe, agencje nieruchomości, biura urba-
nistyczne, biura projektowe, agencje reklamy i promocji, a tak-
że kancelaria prawna.

URBANO jest biurem dokumentacji projektów deweloperskich. 
Firma specjalizuje się w planowaniu, nabywaniu i zagospodarowa-
niu gruntów, a także projektowaniu i uzyskiwaniu pozwoleń. Prze-
prowadziła własnym staraniem projekt wzorcowy „Willa URBANO”, 
gdzie w budynku o podwyższonym standardzie, zlokalizowanym 
przy parku Sołackim, zrealizowano 26 mieszkań, halę garażową 
oraz piwnice. Klientami firmy są firmy deweloperskie, handlowe 
oraz produkcyjne, jak: ALDI, AMICA, LONGBRIDGE czy SAMSUNG.

Każdego dnia więcej... NIERUCHOMOŚCI 
Wizję budowy kompleksowej usługi na rynku nieruchomości rozpoczęto z dniem zakupu lokalnego portalu nieruchomości. 
Pomysł rozszerzenia usług projektowych i doradczych o marketing wynikał z zaobserwowanych i coraz częściej zgłaszanych 
potrzeb klientów na dostarczanie pełnej i rzetelnej obsługi dla tej branży.

GREMEDIA są wydawnictwem portali, które rozpoczęły działal-
ność w roku 2006. Firma działa na rynku nieruchomości. Posiada 
udziały w branży turystycznej. Dostarcza informacji przez inter-
net oraz przy użyciu własnych periodyków także na rynek praw-
ny. Wydaje portale Deweloperzy.Info, Poznańskie Nieruchomo-
ści, Gazetę Deweloperską oraz emituje Telewizję Deweloperską.

Klientami i partnerami są deweloperzy oraz instytucje, jak: Port 
Lotniczy Poznań-Ławica, Dom Kredytowy NOTUS, Cititravel.pl, 
Voyager Club, Agencja Mienia Wojskowego, PST TAXI, VOX, Cen-
trum Wyceny Mienia czy wydawnictwo C.H. Beck i wiele innych. 
DOM-Broker.pl to Salon Mieszkaniowy, który powstał jako dom 
brokerski oferujący nowe mieszkania, domy i kredyty hipoteczne. 

Aktualnie w ofercie są inwestycje deweloperów: Agrobex, Twoje 
M, BAU-mix, Monday Development, TRUST, Nickel Development, 
Ariel, Villa, Atrium Apartamenty, Pajo, Echo Investment, Meblo-
pol, PBG Erigo, CGK Dom, Młyn Parowy, Long Bridge, Domy Nad 
Morzem oraz URBANO. 

W ubiegłym roku zawarliśmy również umowy z około 10 banka-
mi w kwestii służenia doradztwem i pomocą w wyborze najodpo-
wiedniejszego kredytu hipotecznego dla kupujących nierucho-
mości. Obecnie zmieniamy formułę tej części naszej działalności 
nawiązując współpracę z jedną z czołowych w kraju firm doradz-
twa finansowego, która skupia w swych kompetencjach oferty 
prawie 30 banków.  Zespół Agentów DOM-Broker składa się z 2 
licencjonowanych pośredników oraz 4 agentów nieruchomości. 
Prowadzone są też letnie praktyki dla studentów właściwych kie-
runków. REBank został stworzony z myślą o spotkaniach i budo-
waniu relacji zarówno z klientami, jak i ze środowiskiem specjali-
stów od nieruchomości oraz bankowym. REBank Cafe to kawiarnia 
z ofertą od espresso, przez latte, do macchiato. Tutaj każdy może 
porozmawiać o nieruchomościach. Miejsce nawiązuje do ofer-
ty nieruchomości oraz promuje działalność współpracujących 
firm. Na stronie REBank.info znajduje się oferta rynku wtórne-
go – głównie nieruchomości klientów Salonu Mieszkaniowego. 

W programie także oferta restauracji sushi i Klub Dewelopera. 
Klub Dewelopera jest miejscem, w którym można podyskutować 
o problemach środowiska, wymienić poglądy na temat sytuacji 
i trendów rynkowych, podzielić się doświadczeniami, a ponadto 
w swobodnej atmosferze lepiej się poznać. 

DEWELOPERSKA to sprzężone usługi URBANO, GORACO i GRE-
MEDIA. Firmy działają niezależnie, mając tego samego właścicie-
la. Platforma DEWELOPERSKA to idea bardziej komplementar-
nej niż kiedykolwiek usługi dla uczestników rynku nieruchomości. 

Zapraszamy do współpracy.
Odwiedź nas w naszym nowym biurze;
DEWELOPERSKA
Pl. Cyryla Ratajeskiego 10, Poznań

Rafał Gorączniak
broker, wydawca 
właściciel Platformy Deweloperskiej 
rg@deweloperska.com

Karolina Frąckowiak
ekonomistka, 
kierownik marketingu nieruchomości
kf@deweloperska.com
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Karolina Frąckowiak, Stefan Ogorzałek, Agata Ziarkowska, Barbara Kwiecińska-Kielczyk, Kazimierz Brzezicki, Michał Urbański,  
Jan Babczyszyn Junior, Rafał Gorączniak, Urszula Gorączniak, Milan Gorączniak, Jacek Bujałowski, Katarzyna Barczykowska,  
Alexander Gorączniak, Olga Bystrzycka, Jacek Gabryelewicz, Izabela Zakrzewska, Jarosław Wiśniewski (opis od lewej strony). 
Na zdjęciu nie pojawili się: Emilia Szymacha, Dominik Radziejewski, Małgorzata Muńko-Romaniszyn, Jacek Żuk, Marek Andrzejwski, 
Sofia Gorączniak, Andrzej Latocha, Marcin Cebula. Zdjęcie wykonał Jordan Kurc-operator Deweloperska.TV
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B i u r o  d o k u m e n t a c j i  

projektów deweloperskich 

Wydawnictwo promocji  

branży deweloperskiej 

Salon sprzedaży mieszkań,  

domów deweloperskich

Kawiarnia nieruchomości  

m i e j s c e  s p o t k a ń

DEWELOPERSKA | Poznań, 10 Cyryla Ratajskiego square | T. 61 67 10 100
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Niezależność oraz specjalizacja są atrybutami agentów
nieruchomości REBank.

Pomożemy Państwu w rozwoju
indywidualnej kariery i osiągnięciu sukcesu !

Poszukujemy kandydatów o dojrzałej osobowości ukształtowa-
nej poprzez wcześniejszą wyraźną aktywność zawodową oraz 
bogate życiowe doświadczenia. Liczne kontakty i udokumento-
wany udział w wielu wydarzeniach czy doświadczenie w branży 
nieruchomości będą atutem. Oferujemy pomoc w przygotowa-
niu do nowego zawodu oraz pokierowanie Państwa działaniami 
w celu uzyskania zamierzonego efektu. Dostarczamy odpowied-
nie wsparcie marketingowe, know-how, zaplecze biurowe oraz 
model szkoleniowy. Nasi agenci są motywowani bezpośrednio 
przez brokera oraz przez kierowników wydziałów.

DOŁĄCZ DO NAS !

•	 jesteśmy obecni na rynku od 1991 roku
•	 biuro znajduje się w centrum Poznania
•	 w ofercie ponad 3.000 nowych mieszkań
•	 posiadamy własne narzędzia informacji
•	 oferta dociera do 1.000.000 uu/rocznie
•	 klient kupujący nigdy nie płaci prowizji
•	 ilość godzin pracy zależy tylko od Ciebie
•	 rozwijamy produkt, a Ty korzystasz z biura  
•	 Ucz się od nas, Pracuj z nami i Zarabiaj

Zgłoszenia:

DEWELOPERSKA pl. C. Ratajskiego 10
61 67 10 100 | 61 67 10 300 | 61 67 10 600
www.DEWELOPERSKA.com 

Aplikacje: www.RECREW.pl 

Platforma Deweloperska Sp. z o.o.
60-506 Poznań, ul. Wawrzyniaka 19
www.Platforma-Deweloperska.pl

Rafał GORĄCZNIAK
Broker | www.goraco.info

Real Estate Bank | R E K R U T A C J A
Działalnością REBank jest obrót nieruchomościami. Fundamentem sukcesu są ludzie. Nasze inwestycje to budowane przez 
platformę deweloperską narzędzia biznesowe oraz odpowiedni program szkoleń dla agentów nieruchomości. Długotermino-
wy plan oparty jest o stworzenie właściwie przygotowanego zespołu sprzedawców nieruchomości oraz starannie dobranej 
oferty. Agentami nieruchomości REBank zostają osoby dążące do poprawy ich sytuacji zawodowej i społecznej. Nieraz są to 
osoby wcześniej nie związane z rynkiem nieruchomości, zajmujące się handlem lub marketingiem. 



Nowy Tomyśl

Inwestycje

| woj. wielkopolskie | typ lokalizacji: osiedlowa | dostępność komunikacyjna:  
z drogi gruntowej | sąsiedztwo pożądane: las, zabudowa mieszkaniowa | sąsiedztwo 
uciążliwe: zakład produkcyjny | przeznaczenie: budownictwo wielorodzinne |
| opis: wydano decyzję o warunkach zabudowy umożliwiająca budowę  
do 150 mieszkań. Możliwość etapowania. |

REbank | rg@deweloperska.com | 61 221 25 21 | 783REbank

21 000 m2

3 500 000 zł

Rafał 
Gorączniak

0%
prowizji

Słowik k.Zgierza 

Inwestycje

| woj. łódzkie | typ lokalizacji: przy węźle komunikacyjnym | dostępność 
komunikacyjna: z drogi gruntowej| sąsiedztwo pożądane | węzeł autostrady 
a2 i drogi krajowej nr 1 | sąsiedztwo uciążliwe: brak | przeznaczenie: zabudowa 
produkcyjno-magazynowa | opis: Uchwalono miejscowy plan Zagospodarowania 
Przestrzennego umożliwajacy budowę obiektów produkcyjno-magazynowych. |

REbank | rg@deweloperska.com | 61 221 25 21 | 783REbank

128 000 m2

Do uzgodnienia

Rafał 
Gorączniak

0%
prowizji

Poznań - Krzesiny

Inwestycje

| woj. wielkopolskie | typ lokalizacji: peryferyjna | dostępność komunikacyjna:
z drogi gruntowej | sąsiedztwo pożądane: zabudowa mieszkaniowa,
grunty rolne | sąsiedztwo uciążliwe: brak | przeznaczenie: budownictwo
jednorodzinne | |opis: w t rakcie uzyskiwania decyzja o warunkach zabudowy
umożliwiającej budowę 27 domów. |

REbank | mu@deweloperska.com | 61 221 25 21 | 724URbano

16 000 m2

Do uzgodnienia

Michał 
Urbański

0%
prowizji

Radom

Inwestycje

| woj. mazowieckie | typ lokalizacji: śródmiejska | dostępność komunikacyjna:
z drogi utwardzonej | sąsiedztwo pożądane: dworzec PKP, zabudowa
mieszkaniowa i usługowa -śródmiejska | sąsiedztwo uciążliwe: brak
| przeznaczenie: galeria handlowo- usługowa z parkingiem podziemnym |
opis: wydano decyzję o warunkach zabudowy umożl iwiającą
realizację inwestycjo o łacznej powierzchni użytkowej 8700 mkw. |

REbank | az@deweloperska.com | 61 221 25 21 | 725URbano

3 764 m2

3 300 000 zł

Agata 
Ziarkowska

0%
prowizji

Żyrardów

Inwestycje

| woj. mazowieckie | typ lokalizacji: miejska | dostępność komunikacyjna: 
z drogi utwardzonej | sąsiedztwo pożądane: zabudowa mieszkaniowa 
i magazynowa | sąsiedztwo uciążliwe: tereny kolejowe | przeznaczenie: zabudowa 
usługowa – retail park, stacja paliw, motel | opis: Uchwalono miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego umożliwiający budowę obiektów usługowych. |

REbank | rg@deweloperska.com | 61 221 25 21 | 783REbank

9 400 m2

Do uzgodnienia

Rafał 
Gorączniak

0%
prowizji

Chorzów – Katowicka 104

Inwestycje

| woj. śląskie | typ 
lokalizacji: śródmiejska | 
dostępność komunikacyjna: 
z drogi utwardzonej | 
sąsiedztwo pożądane: 
zabudowa wielorodzinna 
- kamienice, stacja paliw 
płynnych,linia tramwajowa 
| sąsiedztwo uciążliwe: 
zakłady produkcyjne | 
przeznaczenie: działalność 
usługowa | opis: 
Uchwalono miejscowy 
plan zagospodarowania 
przestrzennego 
umożliwiający budowę 
obiektów produkcyjno- 
-magazynowych. |

REbank | rg@deweloperska.com | 61 221 25 21 | 783REbank

3500 m2

6 700 000 zł

Rafał 
Gorączniak

0%
prowizji

Poznań - ul. Wawrzyniaka

| woj. wielkopolskie | typ lokalizacji: śródmiejska | dostępność komunikacyjna: 
istniejący wjazd z ul. wawrzyniaka | sąsiedztwo pożądane: zabudowa mieszkaniowa | 
sąsiedztwo uciążliwe: brak | przeznaczenie: budynek mieszkalny wielorodzinny |
| opis: nieruchomość zabudowana 1-2 kondygnacje | w trakcie uzyskiwania decyzja 
o warunkach zabudowy: kamienica z oficyną. |

REbank | rg@deweloperska.com | 61 221 25 21 | 783REbank

778 m2

2 900 000 zł

Rafał 
Gorączniak

0%
prowizji

Inwestycje

Poznań - Strzeszyn Grecki

Domy

| dom przy ulicy Literackiej | w pobliżu aż 3 jeziora ! | dobry dojazd do centrum 
miasta | typ bliźniak 2008 r | stan idelany |

REbank | jg@deweloperska.com | 616 710 100 | 727nEwdoM

495 m2

899 000 zł

Jacek 
Gabryelewicz

0%
prowizji



Kotlina Kłodzka

grunty

| woj. dolnośląskie| typ lokalizacji: wiejska | dostępność komunikacyjna: 
drogi utwardzone i nieutwardzone | sąsiedztwo pożądane: lasy, grunty rolne | 
sąsiedztwo uciążliwe: brak| przeznaczenie: rola | opis: oferowany teren składa się  
z trzech nieruchomości gruntowych |

REbank | so@deweloperska.com | 61 221 25 21 | 726URbano

3 284 788 m2

Do uzgodnienia

Stefan 
Ogorzałek

0%
prowizji

Poznań - Morasko

grunty

| woj. wielkopolskie | typ lokalizacji: peryferyjna | dostępność komunikacyjna:
z drogi gruntowej |sąsiedztwo pożądane: Rezerwat „Morasko”, tereny
niezabudowane,zabudowa mieszkaniowa | sąsiedztwo uciążliwe: zakład
usług gospodarki odpadami | przeznaczenie: budownictwo jednorodzinne
| opis: Etap przedwstępnych prac związanych ze złożeniem wniosku
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. |

REbank | mu@deweloperska.com | 61 221 25 21 | 724URbano

10 000 m2

Do uzgodnienia

Michał 
Urbański

0%
prowizji

Mościenica k.borówca

Domy

| woj. wielkopolskie| typ lokalizacji: wiejska | dostępność komunikacyjna:  z drogi 
utwardzonej |sąsiedztwo pożądane: domy jednorodzinne, jez. skrzyneckie  
| sąsiedztwo uciążliwe: brak | przeznaczenie: budynek mieszkalny jednorodzinny
| opis: dom jednorodzinny o powierzchni 220 mkw położony z ogrodem.  
trzy kondygnacje (użytkowe poddasze). Umeblowana kuchnia + 6 dużych pokoi . 
własność. |

REbank | jg@deweloperska.com | 616 710 100 | 727nEwdoM

495 m2

695 000 zł

Jacek 
Gabryelewicz

0%
prowizji

baranowo

nowe

| apartamenty w pobliżu  jeziora Kierskiego | również wynajem | Realizacja: gotowe 

| Polecamy: 2 pokoje, balkon, 43m2 – 201.000 zł. |

REbank | mr@deweloperska.com | 616 710 100 | 783saLon3

Od 43 do 62 m2

Od 4100  
do 4700 zł / m2

Małgorzata 
Romaniszyn

0%
prowizji

Drzonów k. Zielonej Góry

|woj. lubuskie | typ lokalizacji: wiejska | dostępność komunikacyjna: z dróg 
utwardzonych oraz gruntowych | sąsiedztwo pożądane: zabudowa mieszkaniowa, 
tereny niezabudowane,las | sąsiedztwo uciążliwe: brak | przeznaczenie: brak MPZP 
| opis: wydano decyzję o warunkach zabudowy umożliwiającą 
budowę bazy magazynowo-logistycznej wraz z bocznicą kolejową. |

REbank | mu@deweloperska.com | 61 221 25 21 | 724URbano

2 500 000 m2

Do uzgodnienia

Michał 
Urbański

0%
prowizji

Poznań - Morasko

grunty

| woj. wielkopolskie | typ lokalizacji: peryferyjna | dostępność komunikacyjna: 
z drogi utwardzonej | sąsiedztwo pożądane: Rezerwat „Morasko”, tereny 
niezabudowane, zabudowa mieszkaniowa | sąsiedztwo uciążliwe: zakład 
usług gospodarki odpadami  | przeznaczenie: budownictwo jednorodzinne
| opis: Etap przedwstępnych prac związanych ze złożeniem wniosku o wydanie 
decyzji o warunkach zabudowy. |

REbank | az@deweloperska.com | 61 221 25 21 | 725URbano

30 000 m2

Do uzgodnienia

Agata 
Ziarkowska

0%
prowizji

Częstochowa

Domy

| woj. śląskie| typ lokalizacji: miejska | dostępność komunikacyjna: 
z drogi utwardzonej - odnowionej | sąsiedztwo pożądane: domy 
jednorodzinne | sąsiedztwo uciążliwe: brak| przeznaczenie: budynek mieszkalny 
jednorodzinny |opis: dom jednorodzinny o powierzchni 100 m2  położony
 na działce z zadrzewieniami i garażem dwustanowiskowym. 
 salon + 2 pokoje + kuchnia + łazienka + wc. własność. |

REbank | ob@deweloperska.com | 61 221 25 21 | 785URbano

547 m2

490 000 zł

Olga 
Bystrzycka

0%
prowizji

Poznań - Karpacka

Inwestycje

| woj. wielkopolskie | typ lokalizacji: peryferyjna | dostępność komunikacyjna: 
z drogi utwardzonej | sąsiedztwo pożądane: domy jednorodzinne, 
północno- zachodni klin zieleni | sąsiedztwo uciążliwe: linia kolejowa | przeznaczenie: 
budownictwo wielorodzinne | opis: wydano decyzję o warunkach zabudowy 
umożliwiającą rozbudowę istniejacego budynku i uzyskanie 696 m2 p.u.m |

REbank | jg@deweloperska.com | 616 710 100 | 727nEwdoM

1 380 m2

700 000 zł

Jacek 
Gabryelewicz

0%
prowizji

grunty



Luboń

nowe

| osiedle nad wartą | dobry dojazd do Poznania 
| Realizacja: i etap-gotowe ii etap – marzec 2013 r. 

| Polecamy: Kawalerka 30,7m2 128.000zł. |

REbank | mr@deweloperska.com | 616 710 100 | 783saLon3

Od 50  
do 112 m2

Od 3800 do 
5000 zł / m2

Małgorzata 
Romaniszyn

0%
prowizji

Poznań - Dąbrówka

nowe

| Znakomita infrastruktura | duże loggie | ogrody zimowe | niektóre mieszkania  
z kominkiem | Realizacja: gotowe 

| Polecamy: 2 pokoje, oddzielna kuchnia, duży balkon10m2, 63m2, 292.000zł. |

REbank | mr@deweloperska.com | 61 671 01 00 | 783saLon3

Od 50 
do 80 m2

4650 zł / m2

Małgorzata 
Romaniszyn

0%
prowizji

Plewiska

| gotowe 3 pokojowe mieszkania z dużym balkonem | Znakomite wykończenie 
budynków | Realizacja: gotowe 

| Polecamy: 3 pokoje, taras 69m2, 266.000 zł. |

REbank | jg@deweloperska.com | 616 710 100 | 727nEwdoM

Od 69 
do 100 m2

Od 3900 zł 
do 4200 zł / m2

Jacek 
Gabryelewicz

0%
prowizji

nowe

Poznań - Grunwald

REbank | ma@deweloperska.com | 616 710 100 | 783saLon2 Marek 
Andrzejewski

0%
prowizji

nowe

Od 41 
do 75 m2

Od 6400 zł  
do 6800 zł / m2

| Znakomita architektura | wielkie loggie | tuż przy tramwaju | Realizacja: gotowe 
 
| Polecamy: Kawalerka, loggia, 42m2, 269.000. |

Mosina

| Mieszkania i domy w programie Rodzina na swoim | bogata infrastruktura 
| Realizacja: i kw 2013 r. 

| Polecamy: 3 pokoje z ogrodem, 199.000zł. |

REbank | jg@deweloperska.com | 616 710 100 | 727nEwdoM

Od  48  
do 53 m2

4100 zł / m2

Jacek 
Gabryelewicz

0%
prowizji

nowe

Poznań - Centrum

| nowa kamienica w ścisłym  centrum miasta | znakomite sąsiedztwo w secesyjnej 
okolicy | Realizacja: gotowe 

| Polecamy: 2 pokoje,  2 balkony, 66m2, 446.000zł. |

REbank | jg@deweloperska.com | 616 710 100 | 727nEwdoM Jacek 
Gabryelewicz

0%
prowizji

nowe

Od 49 
do 67 m2

Od 6600 zł 
do 6900 zł / m2

Poznań - Grunwald

| Lokalizacja na 
prestiżowym 
grunwaldzie | nowa 
kamienica 
| Realizacja: grudzień 
2013 

| Polecamy: 3 pokoje, 
2 balkony, 70m2, 
383.000zł. |

REbank | ma@deweloperska.com | 616 710 100 | 783saLon2 Marek 
Andrzejewski

0%
prowizji

nowe

Od 38 
do 71 m2

5900 zł / m2

Września

grunty

| woj. wielkopolskie|typ lokalizacji: przedmieścia | dostępność komunikacyjna:  
z utwardzonych dróg publicznych | sąsiedztwo pożądane: obwodnica drogi krajowej 
nr 92 | sąsiedztwo uciążliwe: oczyszczalnia ścieków | przeznaczenie: działalność 
produkcyjna i magazynowa | opis: teren położony bezpośrednio przy obwodnicy 
wrześni. |

REbank | jw@deweloperska.com | 616 710 100 | 783saLon7

ok. 15 000 m2

1 700 000 zł 

Jarosław 
Wiśniewski

0%
prowizji



Poznań - Jeżyce

nowe

| Zespół apartamentów | okolice ścisłego centrum | Realizacja: gotowe  

| Polecamy: 3 pokoje,balkon, 68m2 386.000zł. |

REbank | jw@deweloperska.com | 616 710 100 | 783saLon7

Od 45 
do 69 m2

Od 5900 zł 
do 6800 zł / m2

Jarosław 
Wiśniewski

0%
prowizji

Poznań - Naramowice

nowe

| Realizacja: ii kw 2013 

| Polecamy: 2 pokoje,taras, 40m2  266.000zł. |

REbank | jw@deweloperska.com | 616 710 100 | 783saLon7

Od 43 
do 63 m2

Od 5500 zł 
do 6500 zł / m2

Jarosław 
Wiśniewski

0%
prowizji

Poznań - Naramowice

nowe

| Znakomita architektura | mieszkania na parterze z ogródkiem | Realizacja: gotowe 

| Polecamy: 3 pokoje, ogród, 90m2 531.000zł. |

REbank | iz@deweloperska.com | 616 710 100 | 783saLon1

Od 69 
do 90 m2

Od 5700 zł 
do 5900 zł / m2

Izabela 
Zakrzewska

0%
prowizji

Poznań - Naramowice

nowe

| Promocja dewelopera 
| obniżona cena gotowych 
mieszkań 
| Realizacja: gotowe  

| Polecamy: 2 pokoje, 
balkon 259.000zł. |

REbank | iz@deweloperska.com | 616 710 100 | 783saLon1

Od 33 
do 69 m2

Od 3990 zł 
do 4200 zł / m2

Izabela 
Zakrzewska

0%
prowizji

Poznań - Naramowice

nowe

| duże mieszkania blisko rezerwatu Żurawiniec | niska cena za m2 | Realizacja: gotowe 

| Polecamy: 3 pokoje,balkon, 88m2 387.000zł. |

REbank | iz@deweloperska.com | 616 710 100 | 783saLon1

Od 80 
do 100 m2

Od 4700 zł  
do 4800 zł / m2

Izabela 
Zakrzewska

0%
prowizji

Poznań - Piątkowo

nowe

| nowoczesny apartamentowiec na Piątkowie | duże balkony | Realizacja: iii kw 2012 r. 

| Polecamy: Kawalerka, balkon 33m2 181.000zł. |

REbank | jw@deweloperska.com | 616 710 100 | 783saLon7

Od 28 
do 75 m2

5600 zł / m2

Jarosław 
Wiśniewski

0%
prowizji

Poznań - Sołacz

REbank | az@deweloperska.com | 61 221 25 21 | 725URbano Agata 
Ziarkowska 

0%
prowizji

nowe

Od 34 
do 66 m2

Od 6000 zł 
do 6700 zł / m2

| Projekt wzorcowy dla branży deweloperskiej na sołaczu | Realizacja: gotowe 
 
| Polecamy: 3 pokoje, osobna kuchnia, 55m2 340.000zł. |

Poznań - Stare Miasto

REbank | ma@deweloperska.com | 616 710 100 | 783saLon2 Marek 
Andrzejewski

0%
prowizji

nowe

Od 64 
do 80 m2

Od 7500 zł 
do 7800 zł / m2

| nowa kamienica | historycznym centrum miasta, na wyspie | Realizacja: gotowe 
 
| Polecamy: 2 pokoje, 56m2 438.000zł. |



Poznań - Wilda

| nowa kamienica na wildzie | winda | paryskie klimaty | Realizacja: iii kw 2012 r. 
 
| Polecamy: 2 pokoje, 2 balkony 41m2 277.000zł. |

REbank | jg@deweloperska.com | 616 710 100 | 727nEwdoM

Od 35 
do 60 53 m2

Od 6800 zł 
do 7300 zł / m2

Jacek 
Gabryelewicz

0%
prowizji

nowe

Poznań - Wilda

nowe

| Znakomita lokalizacja w centrum | łatwy dojazd | Realizacja: iii kw 2013 r. 
 
| Polecamy: Kawalerka, 25m2 135.000 zł. | 

REbank | jg@deweloperska.com | 616 710 100 | 727nEwdoM

Od 25 
do 95 m2

Od 4700 zł 
do 5200 zł / m2

Jacek 
Gabryelewicz

0%
prowizji

Swarzędz - Zalasewo

nowe

| Mieszkania z dużymi balkonami | parterowe z własnym ogródkiem 
| Realizacja: ii kw 2012 r. 

| Polecamy: 2 pokoje, ogród, 57m2, 240.000zł. |

REbank | jg@deweloperska.com | 616 710 100 | 727nEwdoM

Od 27 
do 61 m2

Od 4500 zł 
do 4800 zł / m2

Jacek 
Gabryelewicz

0%
prowizji

Poznań - Winogrady

REbank | ma@deweloperska.com | 616 710 100 | 783saLon2 Marek 
Andrzejewski

0%
prowizji

nowe

Od 48 
do 69 m2

Od 5300 zł 
do 6150 zł / m2

| inwestycja na winogradach | wysoka  jakość wykonania | Realizacja: iii kw 2013 r. 
 
| Polecamy: 2 pokoje,balkon, 48,5m2 355.000zł. |

Rokietnica

REbank | ma@deweloperska.com | 616 710 100 | 783saLon2 Marek 
Andrzejewski

0%
prowizji

nowe

Od 44 
do 75 m2

4100 zł / m2

| gotowe mieszkania w willach miejskich | balkony narożne na 2 strony świata  
| Realizacja: gotowe 

| Polecamy: 4 pokoje, balkon, 77m2 306.000zł. |

Sarbinowo

nowe

| apartamenty | tuż przy morzu | kameralna miejscowość | Realizacja: gotowe 

| Polecamy: 3 pokoje, balkon, taras, 97m2, 1.068.000zł. |

REbank | jz@deweloperska.com | 616 710 100 | 783nEwdoM

Od 33 
do 97 m2

Od 6000 zł 
do 9100 zł / m2

Jacek
Żuk

0%
prowizji

Września

Inwestycje

| woj. wielkopolskie|typ lokalizacji: miejska | dostępność komunikacyjna:  
z utwardzonych dróg publicznych | sąsiedztwo pożądane: zabudowa mieszkaniowa 
i usługowa | sąsiedztwo uciążliwe: brak | przeznaczenie: usługi handlu 
wielkopowierzchniowego| opis: teren po byłych zakładach firmy tonsiL 
| obowiązujący miejscowy plan zagospodawania przestrzennego. |

REbank | rg@deweloperska.com | 61 221 25 21 | 783REbank

ok. 4 ha 

14 900 000 zł

Rafał 
Gorączniak

0%
prowizji

Zaprezentuj Nieruchomość  

Nakład 24.000 egzemplarzy  
trafia rocznie na podatny grunt. 

skontaktuj się z redakcją:  
reklama@deweloperska.com | 61 670 61 50
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Baltic Cliff Apartments Spa & Wellness
Niechorze, róg ulicy Klifowej/Polnej

Kolejną, realizowaną przez nas inwestycją jest kompleks luksusowych apartamentów Baltic Cliff Apartments Spa & Wellness 
w Niechorzu. Obiekt oddalony jest 80 m od morza, w sąsiedztwie najpopularniejszej atrakcji tego regionu – 45 metrowej latarni 
morskiej. Kompleks składa się z czterech budynków, w których mieści się 90 apartamentów o powierzchni użytkowej od 24 m2 do 
54 mkw, patio oraz centrum Spa & Wellness, gdzie będą Państwo mogli korzystać z usług gabinetów masażu, basenu (z masażami 
wodnymi oraz przeciwprądami), sauny fińskiej i tureckiej, komory lodowej lub słonecznej łąki. W apartamentowcach znajdziecie 
Państwo także elegancką restaurację z modernistyczną fontanną, kawiarnię oraz sale konferencyjne. Kompleks nasz umożliwi 
Państwu całoroczny wypoczynek i relaks, a zakupienie apartamentu będzie doskonałą inwestycją w przyszłość. Zapraszamy do 
skorzystania z oferty pakietowej, która obejmuje zakup apartamentu, wraz z możliwością oddania apartamentu w bezpieczny 
wynajem. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą pełną ofertą handlową na stronie : www.domynadmorzem.pl

Domy Nad Morzem  Sp.z o.o.

ul. Lotników 51
73-102 Stargard Szczeciński
BIURO HANDLOWE :
tel. +48 725 777 888
fax. +48 91 311 51 93
e-mail: sprzedaz@domynadmorzem.pl
www.domynadmorzem.pl
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Continental - kompleks apartamentowo - hotelowy
Krynica Morska, ul. Przyjaźni 7

Krynica Morska to miejsce jedyne w swoim rodzaju. Magia położenia sprawia, że kto raz tu był, wracać będzie już zawsze. Stęskniony 
za szumem morza, plażą usłaną piaskiem, i  zauroczony zielenią otaczających lasów. To właśnie tu, nad samym morzem powstaje 
luksusowy Kompleks Apartamentowo-Hotelowy CONTINENTAL.
Tylko tutaj można zachwycać się równocześnie wodami Zalewu Wiślanego i Morza Bałtyckiego. Nasza lokalizacja gwarantuje 
całoroczny wypoczynek w otoczeniu przyrody i nadmorskiego klimatu. 
Inwestycja obejmuje 196 luksusowych apartamentów wraz z miejscami postojowymi w halach garażowych oraz ponad 900 mk2 
powierzchni usługowych w unikalnej lokalizacji z przeznaczeniem pod rekreację i odnowę biologiczną lub restaurację.
Zapraszamy do naszych biur sprzedaży: w Gdyni oraz na terenie inwestycji w Krynicy Morskiej. Zapoznamy Państwa z ofertą, 
udowadniając, że nie ma takiego drugiego miejsca, w którym wypoczynek i rozciągający się z okien widok wart jest dojazdu  
z każdego miejsca świata!

Przedsiębiorstwo Budowlane MARGO

82-120 Krynica Morska
mob. +48 512 239 771
BIURO SPRZEDAŻY 
I APARTAMENTY POKAZOWE
KRYNICA MORSKA
UL. PRZYJAŹNI 7 
BIURO SPRZEDAŻY
GDYNIA
UL. REDŁOWSKA 52/9
malgorzata.krause@margopb.pl
www.margopb.pl
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Golf to sport uprawiany na otwartych tra-
wiastych terenach, polegający na wrzu-
caniu za pomocą kija małej piłki do za-
projektowanych na polu otworów. Celem 
gracza jest wrzucenie piłki w jak najmniej-
szej liczbie uderzeń. Powszechną jest 
opinia, że golf jako dyscyplina sporto-
wa  wywodzi się ze Szkocji z okresu póź-
nego średniowiecza. Opis podobnego 
sportu do gry w golfa opisywany był już 
w roku 1297 w Holandii. Słowo ,,golf” po-
chodzi od słowa holenderskiego ,,kolf”, 
co oznacza kij lub laskę, więc jest tak do 
końca nie wiadomo. 

Faktem jest, że w krajach anglosaskich 
golf jest jedną z najbardziej popularnych 
dyscyplin sportowych. Sport jest niemal 
w 100 procentach opanowany przez graczy 
profesjonalnych, którzy żyją z jego upra-
wiania. Najlepsi gracze należą do najle-
piej opłacanych sportowców na świecie. 
Ich dochody są zbliżone do zarobków za-
wodowych koszykarzy. 

Reguły dzisiejszego golfa są takie same 
jak te, które wymyślono ponad 700 lat 
temu. Masowo golf zaczął być uprawia-
ny właśnie w Anglii i Szkocji, skąd rozpo-
wszechnił się na cały świat. Najstarsze 
znane pole golfowe na świecie istniało 
już 1672 roku. 

Polski Związek Golfa powstał 19 lat temu 
w Warszawie. Związek na terenie kraju 
zrzesza obecnie  57 klubów golfowych, 
do których należy tylko 3000 członków 
posiadających oficjalny HCP. Handicap 
znany inaczej jako HCP w golfie amator-
skim pojawia się jako wyrównanie szans, 
polegające na dodaniu określonej liczby 
uderzeń w rozgrywce, co wynika z para-
metrów pola oraz z zaawansowania gol-
fisty. Kluby zrzeszone w PZG przy stanie 
na rok 2012 prowadzą golfową działal-
ność promocyjną i sportową  na 17 polach 
18-dołkowych, 19 polach 9-dołkowych, 9 
samodzielnych akademiach golfowych 
oraz ponad 50 strzelnicach golfowych. 

Daleko nam do liderów, a szkoda, bo 
sport ten jest wspaniały. Gra w golfa pole-
ga na zaliczeniu przez zawodnika wszyst-
kich dołków na polu. Po pierwszym uderze-
niu piłka ląduje gdzieś na polu. Zawodnik 
przemieszcza się do miejsca, gdzie piłka 
się zatrzymała i wykonuje kolejne uderze-

nie. Cykl ten jest powtarzany aż do mo-
mentu umieszczenia piłki w dołku. Gdy 
gracz zdoła umieścić piłkę w dołku przy 
użyciu mniejszej liczby uderzeń niż licz-
ba określona przez projektanta pola, 
otrzymuje punkty dodatnie równe różni-
cy uderzeń i liczby określonej. Zaliczenie 
dołka w liczbie uderzeń zgodnej z przewi-
dywaną nazywamy par. Gdy gracz wyko-
na w tym celu więcej uderzeń niż wynosi 
liczba nominalna, dostaje punkty ujemne 
liczone na tej samej zasadzie co punkty 
dodatnie. Po przejściu zawodnika przez 
wszystkie dołki zlicza się jego punkty. Przy 
obliczaniu handicapu gry uwzględnia się 
parametr trudności dla kolejnych dołków 
oraz zaprojektowaną liczbę uderzeń każ-
dego odcinka pola. Chodzi tutaj o różne 
dystanse od początku odcinka do otworu 
na polu. Handicap gry oblicza się ze wzo-
ru. Maksymalny handicap dokładny rów-
ny 36,0 został ustalony w Polsce zarów-
no dla kobiet jak i dla mężczyzn (HCP 36).

Zgodnie z założeniami 155-hektarowy 
Golf Fort powstanie w powiecie szamo-
tulskim, 24 kilometry od Poznania. Nie-
ruchomość w naszym przekonaniu nada-
je się idealnie dla projektu polegającego 
na budowie poznańskiego pola golfo-
wego oraz innych usług, a także domów 
przy polu golfowym na sprzedaż. Młodo-
glacjalne ukształtowanie terenu, a więc 
duże zróżnicowanie form geomorfolo-
gicznych pozwala rozwinąć wyobraźnię, 
jeśli chodzi o  grę w golfa jak i codzien-
ne życie w tak różnorodnym otoczeniu. 

Ze wstępnych analiz przeprowadzonych 
przez zespół U | wynika, że w obrębie pola 
golfowego powstanie około 75 domów 
w dwóch standardach: jednorodzinnych  
rezydencji golfowych o powierzchni 200 
- 250 m kw. oraz  domów - fortów o po-
wierzchni 500 – 700 m kw. Najważniej-
szym celem U | jest jednak przygotowa-
nie takiej koncepcji zagospodarowania, 
która idealnie połączy funkcję rekreacyj-
ną i mieszkaniową.  

Golf Fort – HOME & Golf  
Projekt Fort de Golf zakłada realizację inwestycji polegającej na zestawieniu bu-
dowli polowej – pełnowymiarowego pola golfowego z realizowanymi zgodnie z 
koncepcją biura dokumentacji projektów deweloperskich U | rezydencji golfowych 
i domów fortów.

Rafał Gorączniak
broker, wydawca 
właściciel Platformy Deweloperskiej 
rg@deweloperska.com 
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Nowe funkcje terenów zielonych
Struktury funkcjonalno-przestrzenne miast są zbiorami elementów zagospodarowania i relacji między  tymi elementami. 

Przy czym struktury tworzone są po to by pełniły konkretne funkcje celem zaspokajania określonych potrzeb społecznych.

Struktury przestrzenne są układami dynamicznymi i podlega-
ją przekształceniom w ciągłym procesie dostosowywania prze-
strzeni do zmieniających się potrzeb społecznych. Powinien być 
to proces planowy mający na celu osiągnięcie ładu przestrzen-
nego czyli takiej organizacji przestrzeni, która spełnia kryteria 
racjonalności ogólnospołecznej.

Poszczególne elementy zagospodarowania cechuje różny sto-
pień odporności na przekształcenia. Najtrwalszymi formami 
w strukturze przestrzennej miast są te związane z komunikacją, 
czyli na przykład siatka ulic. Podczas gdy inne tereny i ich funkcje 
ulegają przekształceniom, układ głównych ulic przez wieki pozo-
staje zwykle niezmienny.

Formą użytkowania, która we współczesnych miastach cha-
rakteryzuje się dużą trwałością są tereny zielone. Trwałość ta 
wynika z jednej trony ze zrozumienia przez władze korzystnego 
wpływu zieleni na warunki życia mieszkańców, a z drugiej stro-
ny z tego że tereny zielone powstały często na obszarach trud-
nych do zabudowy.

Każda forma użytkowania terenu ma też swoje określone wy-
magania lokalizacyjne ze względu na funkcje jakie pełni i na kon-
flikty jakie tworzy sąsiadując z innymi formami użytkowania. 
Specyficznym rodzajem terenów zieleni w miastach są ogródki 
działkowe. Nie ulega kwestii, że funkcja wypoczynkowa stawia 
wymóg ograniczenia uciążliwości związanych m in. z hałasem 
i zanieczyszczeniem środowiska. Wydaje się wiele z istniejących 
ogrodów spełnia dobrze swą rolę. Z kolei położenie niektórych 
ogrodów w bezpośrednim sąsiedztwie głównych ciągów komu-
nikacyjnych o dużym natężeniu ruchu może powodować, że wła-
ściwe spełnianie funkcji rekreacyjnej w takich przypadkach sta-
je się wątpliwe, jak również spożywanie plonów z tych ogrodów 
niesie za sobą pewne ryzyko. Ponadto z punktu widzenia urbani-
stycznego ogródki działkowe zlokalizowane w zwartych częściach 
miasta stanowią barierę rozwojową dla miasta. Z tych właśnie 
względów uważa się za właściwe stopniowe przekształcanie nie-
których ogrodów i włączanie ich w system zieleni miejskiej peł-
niącej funkcje izolacyjne lub przekształcanie na cele inwestycyj-
ne w zakresie budownictwa mieszkaniowego lub usługowego. 
Osobną, lecz nie do pominięcia, kwestią jest przy tym specyfi-
ka ogrodów działkowych, która polega na silnym „przywiązaniu” 
użytkownika do konkretnej działki, co jest niejednokrotnie kon-
sekwencją ciągłości pokoleniowej w użytkowaniu działek. Ponie-
sione na tych ogrodach nakłady stanowią dla ich użytkowników 
często niewymierne wartości. Poza tym w ogrodach tworzą się 
trwałe więzi sąsiedzkie. O tych społecznych aspektach nie po-
winno się zapominać w przypadku realizacji planów przekształ-
ceń ogrodów na inne cele.

Polityka Związku stanowi, że w przypadku potrzeby realizacji 
inwestycji celu publicznego Związek podejmuje się współpracy 
z władzami samorządowymi w kwestii przekształcenia na zasa-
dach określonych w ustawie. Istnieje natomiast zdecydowany 
i jednoznaczny sprzeciw wobec przekształcania terenów ogro-
dów na cele komercyjne.

Wśród przekształceń terenów ogrodów jakich dokonano w ostat-
nich latach na potrzeby lokalizacji inwestycji celu publicznego 

najbardziej znane są przeprowadzone w 2007 roku likwidacje 
dwóch ogrodów działkowych w Gdańsku. Na terenie po ogrodach 
„Narwik” im. L Waryńskiego (ponad 33 ha i 556 działek) powstał 
stadion piłkarski „BALTIC ARENA” . a na części ROD „Oaza” zreali-
zowano budowę zbiornika retencyjnego „Orłowska II”. Działkow-
cy którzy wyrazili chęć otrzymali działki na terenie położonym 
w Gdańsku – Krakowcu, przekazanym nieodpłatnie Polskiemu 
Związkowi Działkowców w użytkowanie wieczyste. W 1999 roku, 
po zabezpieczeniu wszystkich praw działkowców i Związku wy-
dana została zgoda na likwidację 11 rodzinnych ogrodów dział-
kowych pod budowę Trasy Siekierkowskiej. W 2011 roku w kon-
sekwencji podjętych przez PZD działań prawnych utworzono 
w Bydgoszczy na nowym terenie ogród działkowy w zamian za 
teren ponad 100-letniego ogrodu, na którym funkcjonowało 59 

działek.  Ogród został zlikwidowany w związku z budową Biblio-
teki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 

Nie odnotowuje się raczej przekształceń ogrodów na cele pu-
bliczne związane z organizacją terenów zieleni publicznej – np. 
parków.  Nie są też raczej znane przypadki aby  Polski Związek 
Działkowców podejmował sam z siebie działania zmierzające 
do relokacji ogrodów działkowych i zbyciu lub zamianie terenów 
o zmniejszonej atrakcyjności wypoczynkowej na rzecz pozyska-
nia terenów pod zakładanie nowych ogrodów.

Potrzeba istnienia rodzinnych ogrodów działkowych nie powin-
na być kwestionowana zwłaszcza że jak wynika z danych PZD ta 
forma rekreacji cieszy się rosnącym zainteresowaniem również 
wśród  młodych ludzi.   Zasadnym wydaje się jednak przeanali-
zowanie lokalizacji ogrodów pod względem realizacji celów dla 
których zostały powołane i być może stopniowe „wygaszanie” tej 
kategorii użytkowania na obszarach śródmiejskich przy jedno-
czesnym jej rozwijaniu na terenach podmiejskich lecz koniecz-
nie dobrze skomunikowanych z miejscami zamieszkania i pracy.

Michał Urbański
Specjalista ds. planowania
zagospodarowanie przestrzenne
mu@deweloperska.com
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Casa Marina
Świnoujście, ul. Cieszkowskiego 3 i 4

Casa Marina - położona zaledwie 150 m od najszerszej i najładniejszej plaży w Polsce oraz 50 m od Promenady Nadmorskiej 
- to kompleks dwóch kameralnych apartamentowców wyposażonych pod klucz. Każdy z budynków zlokalizowanych w dzielnicy 
nadmorskiej w Świnoujściu posiada salę SPA i fitness do wyłącznego użytku mieszkańców. Apartamenty zostały wyposażone 
w meble kuchenne, pełnowymiarowe AGD, kompletną armaturę oraz ceramikę w łazienkach, jak również drewniane podłogi. Projekt 
Casa Marina skupiający 51 apartamentów o powierzchni od 45 do 99 m kw. to atrakcyjna forma inwestycji połączona z możliwością 
korzystania z uroków Świnoujścia i wypoczynku przez cały rok. Bliskość niemieckiej granicy, Wolińskiego Parku Narodowego, 
jak również promy regularnie kursujące do Kopenhagi, to tylko kilka zalet kurortu w Świnoujściu. Inwestycja zrealizowana. 
Szczegółowe informacje dostępne na www.genferhomes.com. Zapraszamy!

Genfer Homes Sp. z o.o.

Aleje Ujazdowskie 39/5
00-540 Warszawa
tel. +48 22 382 18 21
gsm. + 48 664 952 553
fax +48 22 382 18 20
pwi@genfergroup.com
www.genferhomes.com
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Amber Plaza
Hel, ul. Steyera

Mierzeja Helska to miejsce o niezwykłych walorach turystycznych i krajobrazowych, które skłoniły firmę Margo do inwestycji  
w mieście Hel.
Ofertę kierujemy do miłośników półwyspu helskiego, zainteresowanych zainwestowaniem we własny apartament w prestiżowym 
obiekcie .Projekt “Amber Plaza” zakłada budowę 4 kondygnacyjnego budynku o nowoczesnej architekturze przywołującej skojarze-
nia marynistyczne, który składa się z 33 apartamentów (w tym 11 dwupoziomowych).
Wszystkie apartamenty posiadają balkon lub taras. Duże okna sprawiają, że apartamenty są dobrze doświetlone i dają wspaniały 
widok zarówno na zatokę jak i na morze. Apartamenty zostaną wykończone w standardzie “pod klucz”.
Inwestycja zlokalizowana jest przy ulicy Steyera. W odległości około 100 metrów od budynku znajduje się główny deptak helski - 
ulica Wiejska, a na niej liczne kawiarnie, restauracje oraz Helskie Fokarium, chętnie odwiedzane nie tylko przez turystów, ale także 
przez mieszkańców Helu.

Przedsiębiorstwo Budowlane MARGO

Biuro Sprzedaży :
Hel, ul. Leśna 9c
mob. + 512 297 954 
amberplaza@margopb.pl
www. margopb.pl
Biuro Sprzedaży:
Gdynia, ul. Redłowska 52/9
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J&P
Polanica Zdrój, al. Zwycięzców 3

Komfortowe apartamenty o powierzchni od 42 m kw.–103 m kw. Apartamentowiec skierowany jest na piękne wzgórza Polanicy, 
a duże przeszklenia i ustawienie względem stron świata zapewni apartamentom dużo słońca. Każdy z lokali posiada przynajmniej 
jeden balkon, a na ostatniej kondygnacji zaplanowano duże tarasy widokowe. Na parterze do apartamentów przypisane są ogród-
ki dostępne z balkonów. Wokół budynku znajdują się zamknięte tereny zielone oraz plac zabaw. Każdy z apartamentów posiada 
okablowanie pod inteligentne mieszkanie, a ogrzewanie ciepłej wody wspomagają solary umieszczone na dachu. 
Apartamentowiec znajduje się 5 minut pieszo od centrum Polanicy. www.apartamenty-polanica.pl

J&P Sp. z o.o.

Ul. Chopina 5
57-320 Polanica Zdrój
tel. + 48 74 646 79 07
mob. +48 605 571 805
www.apartament-polanica.pl
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Co  to  jest  nieruchomość  wakacyjna?
Apartamenty wakacyjne to inwestycje, które pojawiły się już kilka lat temu na Polskim rynku. Pełnią funkcję drugich domów 
z przeznaczeniem na wypoczynek oraz wynajem. Przez cały ten czas cieszą się dużym zainteresowaniem, ze strony potencjal-
nych kupujących. Systematycznie każdego roku zwiększa się w Polsce grupa osób, którą stać na zakup dodatkowego mieszka-
nia, z którego korzysta się przede wszystkim w okresie wakacyjnym oraz w ramach tzw. turystyki weekendowej. 

Z naszego ,,letniego mieszkania” będziemy mogli korzystać w za-
leżności od potrzeb, nawet przez kilka tygodni. Ale jeśli chcemy 
więcej zarabiać, to lepiej będzie wybierać mniej oblegane miesiące.

Drugi dom w kurorcie wypoczynkowym jest także dobrą i opła-
calną inwestycją finansową.

Na nieruchomości wakacyjnej można zarabiać na dwa sposo-
by. Można kupić tani apartament w bardzo atrakcyjnej lokaliza-
cji i poczekać na wzrost jej wartości lub zarabiać na wynajmie. 

Na co zwracać uwagę?

Bardzo ważna jest decyzja, gdzie chcemy taką nieruchomość 
zakupić. Popularne jest inwestowanie w miejscowościach typo-
wo wypoczynkowych. Kupując nieruchomość wakacyjną musimy 
również odpowiedzieć sobie na kilka pytań, jak chcemy ją potrak-
tować: ma to być drugi dom, czy raczej jako lokata kapitału prze-
znaczona na inwestycję. 

Polskie Wybrzeże Bałtyku, Beskidy, Tatry, Sudety, czy Pojezie-
rze Mazurskie są dobrym miejscem dla bezpiecznego inwesto-
wania we własną nieruchomość wakacyjną Przy wyborze loka-
lizacji należy brać pod uwagę własne upodobania, jak również 
możliwości wynajmu. Czy to morze, nad którym wypoczywa się 
głównie w lecie, czy tereny górskie, do których turyści zjeżdża-
ją przez cały rok. 

Inwestując w wakacyjne nieruchomości w Polsce musimy liczyć 
się z faktem, że ceny wynajmu są niższe niż za granicą. Jednak 
w dłuższym okresie będzie to opłacalna inwestycja ze względu 
na wzrost wartości nieruchomości szybszy niż za granicą. 

Przeszkodą w podjęciu decyzji o zakupie apartamentu może 
być cena. Apartament wakacyjny to zwłaszcza w naszym kraju 
wciąż jeszcze luksus. Osób mogących pozwolić sobie na zakup 
,,drugiego domu” jest w Polsce coraz więcej, w porównaniu jed-
nak do krajów Europy Zachodniej jest to ciągle dość wąska gru-
pa.  Jednak zainteresowanie mieszkaniami wakacyjnymi utrzy-
muje się na wysokim poziomie i w przyszłości będzie wzrastało 
z uwagi na fakt, iż w ostatnich latach sytuacja materialna Polaków 
stale się poprawna, a grupa osób za-
możnych wciąż się powiększa.

Liczne, realizowane obecnie oraz 
ukończone inwestycje deweloper-
skie nad polskim morzem są dowo-
dem, że koncepcja drugiego domu 
w Polsce znalazła duże zaintere-
sowanie. Największe skupisko i za-
gęszczenie inwestycji wakacyjnych 
występuje na bałtyckim wybrzeżu, 
czyli w województwie zachodnio-
pomorskim i pomorskim.

Deweloperzy coraz częściej mogą 
liczyć również na klientów z Niemiec, 

Apartamentowiec w Szklarskiej Porębie dobrze wpisuje się w górski krajobraz

Anglii czy Rosji, którzy zauroczyli się polskim krajobrazem i decy-
dują się na zakup apartamentów w wakacyjnych miejscowościach. 

Popularność lokalizacji apartamentów wakacyjnych w dużej 
mierze związana jest z atrakcyjnością regionu turystycznego, 
wysokim standardem wykończenia obiektu, a także luksusowy-
mi udogodnieniami takimi jak np. basen, czy SPA.

Od Kołobrzegu po Szklarską Porębę

Ciekawą propozycją apartamentów wakacyjnych nad morzem 
są luksusowe kompleksy mieszkalno–wypoczynkowe położone 
w Kołobrzegu. Kołobrzeg to jedno z najstarszych miast Pomo-
rza Zachodniego, położone u ujścia rzeki Parsęty do Morza Bał-
tyckiego. Liczące 50 tys. mieszkańców nadmorskie uzdrowisko 
w sezonie letnim zamienia się w tętniący życiem kurort goszczą-
cy ponad 200 tys. turystów. Taką popularność gwarantuje mia-
stu nie tylko nadmorskie położenie, ale także wyjątkowy mikro-
klimat. W Kołobrzegu powstało kilka kompleksów luksusowych 
i pionierskich w skali kraju hoteli typu condo z apartamentami 
na sprzedaż oraz inwestycje apartamentowo–usługowe z opcją 
profesjonalnego zarządzania wynajmem, a system hotelowy daje 
gwarancję dodatkowego stałego dochodu z wynajmu.

Jedną z takich propozycji jest hotel z 44 apartamentami mają-
cymi od 1 do 4 pokoi, o powierzchniach od 19 do 173 m kw. Każdy 
posiada przestronny taras z widokiem na morze. O wyjątkowości 
tej inwestycji świadczą nie tylko luksusowe warunki oferowane 
gościom i klientom, ale przede wszystkim lokalizacja – 20 m od 
morskiego brzegu. To ewenement nie tyko na skalę Kołobrzegu, 
ale całego polskiego wybrzeża. Tak unikatowe położenie dodat-
kowo podwyższa wartość nieruchomości. 

Inną propozycją jest pięciogwiazdkowy hotel o 231 apartamen-
tach od 1 do 3 pokojowych, o powierzchni 24–71 m kw. z możli-
wością łączenia w większe powierzchnie. Dla najbardziej wyma-
gających klientów na 7 kondygnacji zaprojektowano wnętrza, 
w których salon ma wysokość 5 metrów, a sypialnie ulokowane są 
na antresoli. Hotel położony jest 20 m od morza. Do dyspozycji 
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W Kołobrzegu powstało kilka luksusowych inwestycji  
apartamentowo-usługowych

Apartamenty w Kołobrzegu mają tarasy z widokiem na morze

gości są dwie restauracje, lobby bar, klub nocny z kręgielnią oraz  
widokowa kawiarnia. Relaks zapewni SPA z basenem pływackim 
i rekreacyjnym, zewnętrzne jacuzzi, grota śnieżna, dwie łaźnie 
i sauna. Poza tym można korzystać z zabiegów rehabilitacyjnych, 
relaksacyjnych i kosmetyki całego ciała oraz salonu fryzjerskie-
go. Są również podziemne garaże.

Kolejną ciekawą propozycją są kameralne budynki w Ustroniu 
Morskim, mieszczące 54 luksusowe apartamenty. Ich frontowe 
ściany są całkowicie przeszklone zapewniające wspaniały wi-
dok na Bałtyk. Inwestycja położona jest na klifie o długości 350 
m w samym centrum miasta. To atrakcyjna lokalizacja w dzielni-
cy uzdrowiskowej, 150 m od morza, z całą infrastrukturą i lokala-
mi handlowo–usługowymi.

Apartamenty wykończone są pod klucz z materiałów najwyż-
szej jakości. Istnieje możliwość zamówienia kompleksowego wy-
posażenia obejmującego aranżację aneksu kuchennego, umeblo-
wania, sprzętu RTV i AGD oraz akcesoria kuchenne i łazienkowe.

Bogata infrastruktura turystyczna oraz cenne zabytki w oko-
licy to pewność, że Twój apartament jest nie tylko miejscem na 
udany wypoczynek, ale także doskonałą inwestycją. Ustronie 
Morskie to nadbałtycki kurort położony ok. 10 km na wschód od 
Kołobrzegu. Chociaż miasteczko liczy około 40 tys. stałych miesz-
kańców, dzięki walorom turystycznym w sezonie letnim zamienia 
się w miejsce odpoczynku tysięcy wczasowiczów. 

Jest to jedno z najpiękniejszych miejsc na polskim wybrzeżu, 
posiadające wspaniałą, szeroką plaże i klifowe wybrzeże. 

Ale nie tylko morze zapewnia wspaniały wypoczynek, bowiem 
wielu preferuje góry. Szklarska Poręba to miejsce, w którym przy-
roda gra pierwszoplanową rolę. Sąsiedztwo wyciągów narciar-
skich, ścieżek rowerowych oraz szlaków turystycznych zapew-
nia mnóstwo atrakcji o każdej porze roku. 

Szklarska Poręba to jedna z najpiękniejszych górskich miejsco-
wości. Położona jest u podnóża Szrenicy w dolinie rzeki Kamien-
nej na pograniczu Karkonoszy oraz Gór Izerskich. Otoczone dzie-
wiczymi lasami miasto obfituje w wiele atrakcji turystycznych, 
sportowych oraz krajoznawczych. To tu powstał wspaniały bu-
dynek, który doskonale komponuje się z górskim krajobrazem. 
To propozycja wyjątkowych apartamentów oraz komfortu jaki oferu-
ją usługi dodatkowe. Do dyspozycji gości oraz właścicieli dostępna 
jest strefa rekreacyjna, w której znajdują się: basen, sauna, łaźnia pa-
rowa, siłownia. W sezonie letnim na wewnętrznym dziedzińcu barbe-
cue dostarczy doskonałych potraw z rusztu. W budynku również jest 
narciarnia, w której nie tyko każdy bezpiecznie przechowa sprzęt, 

ale także w razie potrzeby podda drobnym naprawom i konserwacji. 
Do wyboru 61 jest apartamentów, od jednopokojowych o po-
wierzchni 21,5 m kw. po czteropokojowe o powierzchni 94,5 m 
kw. Doskonale doświetlone wnętrza, wykończono materiała-
mi najwyższej jakości. Powierzchnia apartamentów położonych 
na ostatniej kondygnacji zostanie rozlokowana także na antre-
soli. Z większości apartamentów rozpościera się wspaniały wi-
dok na Szrenicę.

Więcej informacji dotyczących konkretnych apartamentów, me-
trażu, rozkładu pomieszczeń i cen można uzyskać – salon–miesz-
kaniowy.pl, kontakt@salon–mieszkaniowy.pl , tel. 61– 67–10–100. 

Rynek odczuwa skutki kryzysu

Rynek apartamentów i domów wakacyjnych również odczuwa 
skutki kryzysu. Nad morzem i w górach na chętnych czekają ty-
siące pustostanów.

Wielu przedsiębiorców uwierzyło, że polski rynek nieruchomo-
ści wakacyjnych ma ogromny potencjał. W latach 2006–2007 r. 
powstało więc wiele inwestycji nad morzem, w górach oraz na Po-
jezierzu Warmińsko–Mazurskim. Jednak kryzys spowodował, że 
prawie jednej czwartej z nich nie udało się sprzedać. 

Na wskutek spadku dostępności kredytów nieruchomości waka-
cyjne kupują głównie ci, którzy traktują je jako inwestycje. W mia-
rę dobrze sprzedają się więc one tam, gdzie można je wynająć 
przez okres dłuższy niż dwa, trzy miesiące w roku.

2012 r. może przynieść wzrost popularności strategii inwesty-
cyjnej polegającej na zakupie pokoju hotelowego czy apartamen-
tu. Sprzyjają temu złe nastroje na rynkach akcji, a także wysoka 
inflacja, która pochłania zyski z lokat bankowych. W związku z po-
wyższym w 2012 r. więcej inwestorów powinno kupić nierucho-
mość wakacyjną niż w 2011 r.

Poziom optymizmu jeśli chodzi o popularność takiej formy in-
westowania może wydać się dość wysoki w kontekście zagrożenia 
kryzysem gospodarczym. Ale jeśli uwzględnimy fakt, że inwesto-
wanie w nieruchomości wakacyjne pozostaje dość elitarną for-
mą pomnażania kapitału, a także to, że rynek akcji póki co raczej 
odstrasza niż przyciąga inwestorów, to przedstawione przewi-
dywana mają bardzo duże szanse realizacji.

Izabela Zakrzewska
zootechnik 
licencjonowany pośrednik nieruchomości
iz@deweloperska.com
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Być, albo nie być rodzinnych  ogródków  działkowych
Trybunał Konstytucyjny 28 czerwca rozpoznał wniosek zgłoszony przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w sprawie 
zgodności ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z Konstytucją RP. Wyrok zapadnie 11 lipca.

dla tej wiadomości
wstrzymaliśmy druk
Wbrew oczekiwaniom miliona właści-
cieli działek na terenach rodzinnych 
ogródków działkowych, Trybunał 
Konstytucyjny nie wydał w czwartek 
28 czerwca, wyroku w sprawie usta-
wy o rodzinnych ogrodach działko-
wych. Zapadnie on 11 lipca.
Wcześniej przez ponad sześć godzin 
sędziowie przesłuchiwali uczestni-
ków rozprawy. Po rozprawie sędzio-
wie Trybunału Konstytucyjnego uzna-
li sprawę za dostatecznie wyjaśnioną, 
ale postanowili odroczyć wydanie 
wyroku do 11 lipca. 
Czwartkowej rozprawie przewodni-
czył wiceprezes TK Stanisław Bier-
nat, a sprawozdawcą był prezes TK 
Andrzej Rzepliński.

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w pełnym składzie. 
Rozprawie będzie przewodniczyć wiceprezes TK Stanisław Bier-
nat, sędzią–sprawozdawcą będzie prezes TK Andrzej Rzepliński. 
Spór o to, kto jest właścicielem parcel na terenach rodzinnych 
ogródków działkowych – działkowcy czy gmina – budzi społecz-
ne emocje. Jest ewenementem, że to Pierwszy Prezes SN zaskar-
żył całą ustawę, jako niekonstytucyjną. Wyrok trybunału oznacza 
być albo nie być dla milionów Polaków. 

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego w 30–stronicowym pi-
śmie przedstawia szereg argumentów przemawiających dość 
jednoznacznie za uznaniem całej ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych za naruszającą ład konstytucyjny demokratycznego 
państwa prawnego. Ustawa została skonstruowana z myślą o za-
chowaniu i utrwaleniu szczególnego statusu prawnego Polskie-
go Związku Działkowców w sposób stanowią-
cy dokładne powtórzenie przepisów z 1981 r. 
Zanegowanie tego stanu rzeczy oznacza za-
tem konieczność zrewidowania całej regulacji 
prawnej ogrodów działkowych, która została 
stworzona z myślą o potrzebie jej zmonopo-
lizowania przez PZD. Wnioskodawca pragnie 
zauważyć, że jest rzeczą wyjątkowo trudną – 
jeśli w ogóle możliwą – oddzielenie w przepi-
sach ustawy o rodzinnych ogrodach działko-
wych treści możliwych jeszcze do pogodzenia 
ze standardami konstytucyjnymi od tych, któ-
re ich ewidentnie nie zachowują.

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkow-
ców dokonała analizy rozszerzenia zakresu 
wniosku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyż-
szego o stwierdzenie niezgodności z konsty-
tucją zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach 
działkowych. Poniżej omawiamy najważniej-
sze kontrargumenty działkowców opracowane 
przez zespół prawników Krajowej Rady PZD.

Wniosek złożony przez Pierwszego Preze-
sa Sądu Najwyższego jest niejasną inicjaty-
wą, która nie ma żadnego związku z konsty-
tucyjną rolą tego organu.

Zasadniczym celem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego jest 
uchylenie całej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Jak 
wynika z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego „Uznanie całej 
ustawy za niekonstytucyjną może, w tym kontekście, nastąpić 
tylko w konsekwencji zakwestionowania konstytucyjności pod-
stawowych założeń ustawy, wobec których pozostałe przepisy 
stanowią w istocie rzeczy konkretyzację zakwestionowanych 
założeń, a nadto pozostają w nierozerwalnym związku treścio-
wym z przepisami zawierającymi normy uznane za podstawo-
we dla danego uregulowania”. Wynika stąd, że to wnioskodawca 
powinien wskazać, że po pierwsze pozostałe regulacje to konkre-
tyzacja zaskarżonych założeń, a po wtóre – że pozostają w niero-
zerwalnym związku treściowym z zasadniczymi przepisami kwe-
stionowanej ustawy.  Zdaniem wnioskodawcy ustawa o ROD jest 
sprzeczna z wyrażoną w art. 2 konstytucji zasadą demokratycz-

nego państwa prawa, gdyż stanowi swoiste „wotum nieufności” 
pod adresem koncepcji społeczeństwa obywatelskiego ze wzglę-
du na „przymuszanie obywateli do zaspokajania ich potrzeb w ra-
mach tworzonej, odgórnie, korporacji (…)”. Zarzut ten – w opinii 
ekspertów PZD – należy uznać za bezpodstawny, gdyż zupeł-
nie pomija, iż ustawa o ROD tworzy niezależną i samodzielną 
organizację dla działkowców, w ramach której sami prowadzą 
ogrody i decydują o swoich sprawach, a zatem mogą w swoim 
związku w praktyce realizować ideę samorządności. Jednost-
ki organizacyjne PZD wyposażone zostały w szerokie upraw-
nienia zapewniające im szeroki zakres samodzielności. Ustawa 
określiła jedynie formy i struktury organizacji będącej prawnym 
samorządem samych działkowców. Należy bowiem zaznaczyć, 
że związek jest niczym innym jak zrzeszeniem samych działkow-

ców, którzy w jego ramach samodziel-
nie prowadzą urządzenia użyteczności 
publicznej, jakimi są rodzinne ogro-
dy działkowe. Z tego względu niepo-
rozumieniem jest ciągłe rozróżnianie 
działkowców i związku, jako że człon-
kami PZD mogą być tylko osoby użyt-
kujące działki w ROD. 

 Można więc przyjąć, że autor wnio-
sku – poprzez swoje wystąpienie do 
Trybunału Konstytucyjnego – dąży do 
stworzenia rażąco krzywdzącej dla 
działkowców sytuacji, o którą oskarża 
ustawę o ROD oraz związek.

Treść przedmiotowego wniosku zda-
je się wskazywać, że – wbrew zawartym 
w nim twierdzeniom – nie został on 
złożony w interesie działkowców, ale 
przede wszystkim z myślą o intere-
sach gmin, zwłaszcza dużych miast, 
gdzie funkcjonuje największa liczba 
rodzinnych ogrodów działkowych. 
Wnioskodawca krytykuje bowiem stan 
utworzony ustawą o ROD, która ogra-
nicza gminy w możliwości swobodnego 

rozporządzania gruntami zajętymi przez ogrody. Przeciwstawia 
się właścicielskie uprawnienia gmin wobec ustawowych praw 
działkowców do zajmowanych gruntów i naniesionego mająt-
ku. W tym zakresie daje absolutne pierwszeństwo uprawnie-
niom gmin nad prawami działkowców, które zupełnie pomija.  
Tymczasem – jak podkreślają prawnicy PZD – ustawa o ROD 
nie ogranicza gmin w możliwości przeznaczania gruntów zaję-
tych przez ogrody na inne cele publiczne, gdyż zawiera regu-
lacje, które przewidują w takich sytuacjach uproszczony tryb 
likwidacji ogrodów. Z kolei oczekiwanie, aby gminy uzyskiwa-
ły „symboliczną odpłatność” od działkowców za użytkowanie 
gruntów świadczy o zupełnym niezrozumieniu roli rodzinnych 
ogrodów działkowych, które – z woli ustawodawcy – stanowią 
urządzenia użyteczności publicznej z mocy art. 4 zaskarżonej 
ustawy o ROD. 
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Prowadzenie rodzinnych ogrodów działkowych jest dobrem 
o charakterze ogólnym. Wynika to zarówno z treści art. 4 usta-
wy o ROD, gdzie stwierdzono wprost, że rodzinne ogrody dział-
kowe są urządzeniami użyteczności publicznej oraz art. 7 ust. 1 
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
 gdzie za jedną z form zaspokajania zbiorowych potrzeb wspól-
noty gminnej, uznano utrzymywanie przez gminy urządzeń uży-
teczności publicznej. W tym kontekście utrzymywanie ROD jest 
niewątpliwie zadaniem publicznym. 

Omawiając kwestię ograniczeń uprawnień właścicielskich gmin 
wobec gruntów ROD należy również zwrócić uwagę na inną ważną 
kwestię. Otóż gminy uwłaszczyły się na tych gruntach, gdyż z ustaw 
komunalizacyjnych wynikało, że nabycie przez samorządy własno-
ści tych terenów zależy od funkcjonowania na nich pracowniczych 
ogrodów działkowych (obecnie: rodzinnych ogrodów działkowych). 
Gminy nie nabyły więc tych gruntów do swobodnego użytku oraz 

w stanie wolnym od obciążeń, bowiem ustawodawca przyznał im 
własność wyłącznie ze względu na przekazanie gminom (jako zadań 
własnych) utrzymywania na ich terenach ogrodów działkowych.  
Argumentacja przyjęta we wniosku prezesa Sądu Najwyższe-
go dotycząca ochrony praw gmin ujawnia jednostronność i brak 
obiektywnego spojrzenia wnioskodawcy na prawa przysługują-
ce niemal milionowi obywateli korzystających z działek rodzin-
nych. W efekcie w trosce o zapewnienie gminom pełnej swobody 
w dysponowaniu gruntami zajętymi przez ROD, Pierwszy Pre-
zes Sądu Najwyższego żąda uchylenia fundamentalnych praw 
ustawowo zagwarantowanych działkowcom, w tym prawa do 
działki, odrębnej własności naniesień oraz prawa zapewniają-
cego należną rekompensatę za straty wynikające z likwidacji 
ogrodu. Nie ulega wątpliwości, że powyższe prawa zostały słusz-
nie nabyte i podlegają gwarancjom konstytucyjnym, wobec cze-
go nie wiadomo, czemu – według wnioskodawcy – nie zasługują 
one na ochronę i mają ustąpić przed prawem gmin. 

 W całym kraju są ogrody funkcjonujące poza Związkiem Dział-
kowców. Natomiast ustawa o ROD dotyczy tylko szczególnego 
rodzaju ogrodów – rodzinnych ogrodów działkowych – które są 
urządzeniami użyteczności publicznej. Zapewnia ona więc po-
wszechny dostęp do działek w ROD – formy świadczenia socjal-
nego – przede wszystkim najuboższym rodzinom. Zresztą ROD 
pełnią też funkcję służebną wobec pozostałych obywateli, np. 
jako tereny zielone w miastach. Realizacja tego typu zadań ob-
ciąża zwykle państwo lub samorządy lokalne. Czasami powierza 
się ją jednak organizacjom społecznym, co jest efektywniejsze 
i tańsze. Tak właśnie jest w przypadku zapewniania dostępu do 

działek w ROD. Należy też stwierdzić, że zapisy ustawy nie wy-
kluczają możliwości zakładania i prowadzenia ogrodów działko-
wych przez organizacje inne niż PZD. Nie zamykają też im dro-
gi do uzyskania analogicznych warunków korzystania z gruntów. 
Mogą je uzyskać, ale nastąpi to nie na podstawie ustawy o ROD, 
która odnosi się do szczególnej kategorii ogrodów, ale w oparciu 
o inne zasady przewidziane np. w ustawie o gospodarce nieru-
chomościami, gdzie zapisano, że gmina może przenieść na pre-
ferencyjnych zasadach prawo własności lub użytkowania wie-
czystego do nieruchomości na rzecz organizacji zrzeszających 
działkowców (art. 68 ust. 1 pkt 3).

Pod pozorem wątpliwych zarzutów o rzekomych niejasnych 
sformułowaniach, wnioskodawca zdaje się próbować przeforso-
wać swoją własną koncepcję dotyczącą funkcjonowania ogrod-
nictwa działkowego w Polsce. Koncepcja ta wyraźnie zakłada, że 
na terenie ogrodów działkowych powinno się umożliwić dział-

kowcom stałe zamieszkiwanie oraz prowadzenie działalności 
gospodarczej, co tylko świadczy o zupełnej nieznajomości tra-
dycji, roli i znaczenia ogrodnictwa działkowego, które od 110 lat 
funkcjonuje i rozwija się na ziemiach polskich.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego zdaje się odmawiać PZD 
i działkowcom ochrony ich praw. Generalną zasadą jest, iż w sytu-
acji gdy własność rzeczy została obciążona prawem osoby trzeciej 
(np. prawem użytkowanie lub użytkowania wieczystego) lub też wła-
ściciel zobowiązał się (względnie został zobowiązany mocą usta-
wy) do umożliwienia osobie trzecie korzystania z rzeczy (stosunek 
obligacyjny), to w zakresie wynikającym z uprawnień tej osoby wła-
ściciel nie może korzystać z rzeczy. Stan ten jest istotą stosunku 
prawnorzeczowego i niektórych stosunków obligacyjnych (na-
jem, dzierżawa, użyczenie). Zgodnie z tymi konstrukcjami praw-
nymi do czasu ziszczenia się jakiegoś zdarzenia (np. zrzeczenia 
się prawa przez uprawnionego), bądź też warunku (np. upływ cza-
su), właściciel jest zobowiązany do znoszenia korzystania z jego 
rzeczy przez inny podmiot. Tak właśnie jest w przypadku upraw-
nień PZD i działkowców do nieruchomości zajętych przez ROD. 
Ograniczenia w korzystaniu z własności przez Skarb Państwa 
lub gminę, określone w ustawie o ROD w przypadku istnienia 
na nieruchomości ogrodów działkowych, są właśnie skutkami 
takich praw. Nie sposób więc uznać, aby ochrona istnienia ROD 
zapisana w ustawie stanowiła przejaw nadmiernej ingerencji 
w prawa właściciela nieruchomości.

Istotną okolicznością, którą należy zaznaczyć, a którą w swych 
wywodach Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego zdaje się całko-
wicie pomijać, jest kwestia okresu, w jakim PZD nabywał prawo 

ROD Góra Zabełecka w Nowym Sączu
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do nieruchomości. Mianowicie nabycie przez PZD praw do nieru-
chomości zajętych przez ROD następowało zasadniczo w okresie 
przed 1990 r. Tak więc w większości przypadków miało to miej-
sce w czasie, gdy grunty te stanowiły własność Skarbu Państwa. 

Odnosząc się do argumentów wnioskodawcy podniesionych 
przy okazji zakwestionowania art. 19 i 20 ustawy o ROD, należy 
również zauważyć, iż zmierzają one do podważenia wobec dział-
kowców i związku możliwości stosowania jednej z najważniej-
szych zasad państwa prawa, tj. zasady ochrony praw nabytych. 
Przejmując dany teren i organizując na nim ogród, związek i dział-
kowcy działali w przekonaniu, iż w przypadku likwidacji ogrodu 
będą mieli zagwarantowane prawa do odszkodowań i terenu za-
miennego. Uchylenie zakwestionowanych przepisów byłoby zaś 
równoznaczne z odebraniem działkowcom tych praw. Niewątpli-
wie byłby to przykład naruszenia zasady ochrony praw nabytych, 
a nawet swoistego działania prawa wstecz.

 Kwestionując prawa PZD i działkowców wnioskodawca abso-
lutyzuje jednocześnie uprawnienia właścicielskie gmin i Pań-
stwa, pomijając całkowicie funkcję, jakim służy wyposażenie 
tych podmiotów w majątek – twierdzą specjaliści działkowców. 
Pomija także fakt, iż nabycie przez gminę własności nierucho-
mości, na których urządzono ogrody, następowało w momencie, 
gdy własność ta była już obciążona prawami PZD i działkowców. 
Jakby tego było mało, dążąc do ograniczenia, czy wręcz odebra-
nia działkowcom i PZD nabytych w dobrej wierze praw do peł-
nej rekompensaty za straty ponoszone w związku z likwidacją 
ogrodu, wnioskodawca – nie posiadając ku temu kompetencji – 
zgłosił wobec ustawodawcy postulat „przemyślenia” przyjętych 
dotychczas regulacji, czym naraził się na zarzut naruszenia za-
sady trójpodziału władzy.

Organ administracji reprezentujący właściciela nieruchomo-
ści (np. Skarb Państwa lub gminę) nie jest władny – bez zgo-
dy PZD – likwidować ROD, a bez likwidacji ROD nie może też 
dysponować zajmowanym przez ogród terenem. Po drugie zaś 
– i może nawet ważniejsze – naniesienia i nasadzenia zlokali-
zowane na terenie ROD stanowią odrębny od nieruchomości 
przedmiot własność (PZD lub indywidualnego działkowca). 
Ogrody działkowe mogą być zlokalizowane wyłącznie na nie-
ruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, jed-
nostki samorządu terytorialnego lub PZD. 

Przekazanie własności nieruchomości zajętej przez ROD oso-
bie prywatnej skutkowałoby, iż dany obiekt przestałby spełniać 
warunki przewidziane w ustawie dla ROD. W konsekwencji prze-
stałyby mieć do niego zastosowane regulacje ustawy, a więc 
wobec składników majątkowych trwale związanych z nierucho-
mością zaczęłaby obowiązywać zasada superficies solo cedit 
– zgodnie z którą częścią składową gruntu są wszystkie rzeczy, 
a także rośliny, trwale złączone z tą nieruchomością. Tak więc 
nastąpiłoby ukryte wywłaszczenie PZD i działkowców z ich ma-
jątku – stałby się on własnością osoby, na której rzecz dokona-
no zwrotu nieruchomości.

 Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego zaprzeczył całkowicie do-
tychczasowej linii Sądu Najwyższego – twierdzą eksperci. Wskazał 
mianowicie, iż nawet w przypadku odmowy stwierdzenia niekon-
stytucyjności przepisu, wyrok Trybunału Konstytucyjnego będzie 
stanowił dla sądów wskazówkę co do sposobu wykładni art. 24 
ustawy o ROD. Tymczasem w dotychczasowym orzecznictwie Sąd 
Najwyższy jednoznacznie twierdził, iż wykładnia prawa jest do-
meną sądów, zaś Trybunał Konstytucyjny, którego zadaniem jest 
badanie zgodności aktów prawa z normą wyższego rzędu, np. usta-
wy z konstytuują, nie posiada uprawnień do interpretacji prawa.  

   Obciążanie ich następców prawnych – czyli Skarbu Państwa 
lub gmin – odpowiedzialnością za przekazanie pod ogród te-
renu obciążonego wadą prawną należy uznać za zdecydowa-
nie bardziej odpowiadające standardom demokratycznego 
państwa prawa, niż dotychczasową praktyką, sprowadzającą 
się do tego, iż skutki te ponosili działkowcy i PZD zmuszeni do 
opuszczenia nieruchomości bez odszkodowania. 

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych była niejedno-
krotnie stosowana przez Sąd Najwyższy i nigdy nie było sy-
gnałów, aby jej poszczególne zapisy, a tym bardziej cała usta-
wa, wzbudzała po stronie Sądu Najwyższego zastrzeżenia, 
które zostały zawarte w wystąpieniu skierowanym do Try-
bunału Konstytucyjnego. Stąd jej zaskarżenie w całości uza-
sadnia postawienie pytania czy w tym konkretnym przypad-
ku wyjście z inicjatywą nie stanowiło jednak specyficznego 
nadużycia kompetencji, w które został wyposażony konsty-
tucyjny reprezentant Sądu Najwyższego. 

Poza okolicznościami, w jakich doszło do zaskarżenia ustawy 
o ROD, zastrzeżenia budzi także sposób sformułowania wnio-
sku. Dotyczy to zarówno zakresu żądania, bezprecedensowego, 
bo obejmującego całą ustawę o ROD, a jedynie fakultatywnie 
wskazującego jej poszczególne zapisy, jak i nazwy i treści wystą-
pienia – określonego jako „Wniosek o stwierdzenie niezgodno-
ści z konstytucją”. Zakwestionowanie całej ustawy, a więc syste-
mu organizacji ogrodnictwa działkowego w Polsce określonego 
przez ustawodawcę nie sposób uznać za prawidłowe wykorzy-
stanie kompetencji, w którą wyposażony został Pierwszy Pre-
zes Sądu Najwyższego. Niewątpliwie nie miała ona służyć pro-
wadzaniu przez władzę sądowniczą polemiki z ustawodawcą, co 
do rozwiązań systemowych przyjętych w danej dziedzinie życia 
społecznego, a tak de facto należy potraktować wniosek o wy-
eliminowanie z porządku prawnego ustawy o ROD. 

Konstytucja wyklucza stosowanie jakichkolwiek domniemań 
kompetencji, czy konwalidacji formy czynności będących re-
alizacją uprawnień organów Państwa, poprzez stwierdzenie, 
iż pomimo wadliwego oznaczenia działanie to stanowi prze-
jaw innego rodzaju czynności. Poza zastrzeżeniami formal-
nymi, wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego budzi 
wątpliwości także z uwagi na argumentację przywołaną dla 
uzasadnienia twierdzeń o niekonstytucyjności ustawy. Jej 
lakoniczność jest wprost niezwykła. Najlepszym przykładem 
może być notoryczne pomijanie praw działkowców, wynikają-
cych z zakwestionowanych przepisów, a skupianie się wyłącz-
nie na samym Polskim Związku Działkowców. Wydaje się, że jest 
to zabieg świadomy. Ma on służyć uzasadnieniu tezy, wyraźnie 
forsowanej przez autora wniosku, iż ustawa o ROD jest aktem 
służącym wyłącznie organizacji. 

Z powyższych względów zasadnym jest stwierdzenie, iż wy-
stąpienie z dnia 6 września 2010 r. skierowane do Trybunału 
Konstytucyjnego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższe-
go prof. Lecha Gardockiego, a stanowiące rozszerzenie pier-
wotnego wniosku o stwierdzenie niegodności z Konstytucją 
RP ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, jest inicjatywą 
bezzasadną, a uchybienia formalne, których dopuścił się wnio-
skodawca, uzasadniają postawienie tezy, iż wręcz niedopusz-
czalną – stwierdzają eksperci prawni RK PZD.

Olga Bystrzycka
specjalista gospodarki przestrzennej
radca prawny Platformy Deweloperskiej
ob@deweloperska.com
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Działki  rekreacyjne
W klasyfikacji terenów używanej przez urbanistów sporządzających plany zagospodarowania przestrzennego nie ma pojęcia 
„działka rekreacyjna”, co najwyżej są tereny pod zabudowę mieszkaniowo–rekreacyjną lub tereny rekreacji indywidualnej.

Można więc przyjąć, że zamiast działki rekreacyjnej możemy po 
prostu szukać działki o walorach krajobrazowych czy przyrodni-
czych, na której będzie można wybudować budynek mieszkalny 
jednorodzinny. Jest to o tyle ważne, że ma znaczący wpływ na wy-
sokość późniejszego podatku od nieruchomości – zdecydowa-
nie wyższego dla „domu rekreacyjnego” albo „letniskowego” niż 
dla domu „mieszkalnego”, całorocznego, wybudowanego na po-
trzeby własne właściciela.

W Wielkopolsce, zwłaszcza w okolicach malowniczych jezior, po-
pyt na działki jest dość duży. Chętnie kupowane są działki w Luso-
wie (po ok. 100 zł/m kw.), cena działek nad jeziorem Strykowskim 
zaczyna się już od 150 zł/m kw., nad jeziorem Niepruszewskim – 
od 65 zł/m kw., jeziorem Bnińskim – ok. 200 zł/m kw. W sprzeda-
ży znajdują się działki w Kiekrzu, Zalasewie, Lewicach, Dąbrowie, 
Rokietnicy. Nabywcy szukają posesji o powierzchni około 500 m 
kw., a tych w sprzedaży jest mniej niż dużych.

W ofercie poznańskiego Salonu Mieszkaniowego polecamy do 
sprzedaży działkę rekreacyjną położoną we wsi Mieścisko, w gmi-
nie Duszniki, w powiecie szamotulskim. Powierzchnia działki wy-
nosi 3173 m kw., a jej cena – 249 tys. zł. Działka jest nasłonecz-
niona, jedną ścianę stanowi las. Dla nieruchomości wydane jest 
pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego oraz budynku go-
spodarczego. Działka jest ogrodzona, doprowadzone są media. 
Głównymi atutami działki jest cicha i spokojna okolica, bliskość 
terenów zielonych, niedaleka odległość od jeziora.

Innym przykładem działki rekreacyjnej jest np. działka na tere-
nie Parku Krajobrazowego Promno w Starej Górce. Dojazd pro-
wadzi od strony Kostrzyna, bądź Pobiedzisk, ostatnie 400 me-
trów drogą gruntową. Działka położona na wspaniałej morenowej 
skarpie, z widokiem na leśne jeziorko, z jednej strony ogranicza 
ją wąwóz, z pozostałych stron las, w pobliżu jeden sąsiad, ale po 
drugiej stronie wzgórza. Mamy tu rzadko spotykane w Wielkopol-
sce ukształtowanie terenu. To jakby małe Bieszczady!! Wydane 
są warunki zabudowy dla działki 12.000 m kw: dom mieszkalny 
200 m kw. i 200 m kw. pod budynek gospodarczy. Wkrótce wyda-
ne zostanie pozwolenie na budowę i będzie możliwość podzie-
lenia działki na 2 mniejsze po 6000 m kw. – najprawdopodobniej 
we wrześniu – możliwe doprecyzowanie wielkości działki. Leśne 
uroczysko 30 kilometrów od Poznania, po zakończeniu drogi eks-
presowej S 5 do Gniezna możliwy jest dojazd do Poznania w 20 
minut. Jest to przykład działki, która może być przekształcona 
na działkę budowlaną.

Działka rekreacyjna z budynkiem murowanym w Bytyniu. W domku 
1–piętrowym są dwa pomieszczenia użytkowe wykonane w drew-
nie. Na parterze funkcjonalnie wyposażony salon, kuchnia, łazien-
ka. Dom posiada zadaszony taras. Oprócz niezbędnych mediów 
znajdują się: kominek z wkładem, grzejniki elektryczne z termo-
statem. Działka o powierzchni 630 m kw. z zadbanym ogrodem 
(liczne krzewy i iglaki) oraz komputerowym systemem nawadnia-
nia. Na terenie działki znajduje się wiata z myślą o samochodzie. 
Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Po-

znaniu nadano działce i budynkowi stabilny status poprzez po-
zwolenie na użytkowanie zgodne z planem zagospodarowania 
przestrzennego. Działka rekreacyjna z aktualnymi warunkami 
zabudowy (dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym) w ob-
szarze chronionym jeziora Lusowskiego. Działka 791 m kw. zosta-
ła obsadzona wokół świerkami, a w jej centrum znajdują się brzo-
zy, sosny, wierzby, orzech, śliwka i modrzew. Z uliczki przy działce 
jest bezpośrednie zejście do jeziora Lusowskiego, a wokół rozta-
cza się piękny las. Idealne miejsce dla ludzi kochających naturę, 
śpiew ptaków i spokój. Świetny dojazd z Poznania ulicą Bukow-
ską lub Dąbrowskiego (obie trasy dwupasmowe) jest dodatko-
wym atutem nieruchomości.

Działka rekreacyjna w miejscowości Owczegłowy z możliwo-
ścią zabudowy mieszkalnej całorocznej. Położona jest na osiedlu 
działek rekreacyjnych, w spokojnej okolicy, w pobliżu lasu, jezio-
ra (odległość 500 m), do drogi asfaltowej 220 m, do miasta Ro-
goźna 4 km, do sklepu ogólno–spożywczego 80 m. Zagospoda-
rowana jest nasadzeniami iglasto–liściastymi (ok. 400 drzew) 
oraz domkiem rekreacyjnym. Budynek letniskowy wolno stoją-
cy podpiwniczony. Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana, 
dach stromy dwuspadowy drewniany kryty papą termoizolacyj-
ną, obróbki z blachy ocynkowanej. Powierzchnia użytkowa 69,7 
m kw. (2 pokoje, łazienka z wc, kuchnia). Rodzaj działki: rekreacyj-
na. Kształt: prostokąt. Ogrodzenie: siatka. Wygląd: zalesiona. Do-
jazd: polna droga. Media: prąd, woda, szambo.

Działka rekreacyjna usytuowana w Chojnie. Działka 308 m kw. 
zabudowana drewnianym domkiem ok. 30 m kw. Domek znajdu-
je się w lesie, w Puszczy Noteckiej, 250 m od głównej plaży z po-
mostem. Dwa pokoje z aneksem kuchennym, taras oraz pomiesz-
czenia gospodarcze. Domek sprzedawany z umeblowaniem. Na 
działce liczne, duże drzewa – sosny. W pobliżu sąsiedztwo po-
dobnych domków. Enklawa spokoju, wymarzone miejsce na wy-
poczynek. Działka posiada księgę wieczystą.

W sprzedaży znajdziemy też kilkanaście niezabudowanych 
działek na osiedlu letniskowym w Tucznie, w gminie Pobiedziska. 
Mają one powierzchnię od 475 do 2165 m kw., ale większość jest 
w metrażu około 1000 m kw. Wachlarz cen oczekiwanych przez 
właścicieli jest również znaczny, bo wahają się one od 71 do 260 
zł/m kw. W większości oczekiwania cenowe są jednak na poziomie 
110–140 zł za metr. Łącznie za taką nieruchomość zapłacić trzeba 
od 123,5 do 260 tys. zł. O osiedlu letniskowym w Tucznie pisze-
my szerzej w artykule ,,Nieodparty czar podpoznańskich letnisk”.

Małgorzata Romaniszyn
pedagog, 
agent nieruchomości 
mr@deweloperska.com
Jacek Gabryelewicz
llicencjonowany pośrednik nieruchomości 
kierownik biura sprzedaży
jg@deweloperska.com
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Ogrody zmieniają przeznaczenie
Władze Poznania planują utrzymać dotychczasową funkcję ogródków działkowych na ogromnej większości z nich. Ale w nie-
licznych uzasadnionych przypadkach polityka przestrzenna zakłada likwidację ogrodów.  Jednym ze sposobów zadośćuczynie-
nia przez samorząd jest wyznaczenie nowych terenów ogrodów działkowych.

W granicach miasta Poznania znajduje się około 90 ogrodów 
działkowych, pełniących funkcję rolniczą, jak i coraz częściej re-
kreacyjną. Ogrody działkowe zajmują powierzchnię około 804 ha, 
z czego 126 ha jest objętych wieczystym użytkowaniem, 250 ha 
znajduje się w użytkowaniu na czas nieoznaczony, 328 ha nie ma 
uregulowanego stanu prawnego, a część przeznaczonych jest do 
likwidacji lub wyznaczonych w miejscowych planach zagospoda-
rowania przestrzennego pod inne funkcje.

Z polityką przestrzenną miasta Poznania dotyczącą terenów, 
na których dzisiaj funkcjonują ogródki działkowe można zapo-
znać się poprzez analizę studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego z roku 2008. Dokument ten 
udostępniony jest w całości poprzez stronę internetową Miej-
skiej Pracowni Urbanistycznej. 

Z ustaleń ogólnych studium wynika, że władze Poznania planu-
ją utrzymać dotychczasową funkcję ogródków działkowych na 
ogromnej większości z nich. Miasto sprzeciwia się przekształcaniu 
ogrodów w tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Za-
leceniem władz Poznania jest także dozbrojenie w infrastrukturę 
wodno–kanalizacyjną tych ogrodów, które takowej nie posiadają.  
W nielicznych przypadkach uzasadnionych dużą uciążliwością 
otoczenia, np. II rama komunikacyjna Poznania lub przeznacze-
niem terenów ogródków działkowych pod inne, ważne z punktu 
widzenia miasta funkcje, polityka przestrzenna zakłada likwi-
dację takich ogrodów. Jednym ze sposobów zadośćuczynienia 
samorządu w takich wypadkach jest wyznaczenie nowych tere-
nów ogrodów działkowych, w lokalizacjach niekolidujących z in-
nymi funkcjami. 

Ze względu na uciążliwość otoczenia planuje się likwidację 
części Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. J. H. Dąbrowskie-
go położonych przy ul. Piątkowskiej. Miasto zakłada, że na tere-
nach zwolnionych przez działkowców powstanie zabudowa śre-
dniowysoka usługowa i mieszkaniowa wielorodzinna. Podobne 
przeznaczenie miasto określiło dla ROD im. M. Drzymały, znajdu-
jących się nieopodal centrum handlowo–rekreacyjnego Galeria 
Malta. Likwidację ROD zlokalizowanych od południowej strony 
ul. Hetmańskiej, powiązać można również z kolizyjnym otocze-
niem, jakie dla ogrodów działkowych stanowi jedna z głównych 
arterii komunikacyjnych miasta. Tereny przy Hetmańskiej zgod-
nie z planami miasta powinny zostać przeznaczone pod funkcje 
usługowe z dopuszczeniem obiektów handlowych o powierzchni 
większej niż 2000 m kw. Przy II ramie komunikacyjnej położone są 
ROD im. 23 Lutego i co za tym idzie także i te tereny, wykorzysty-
wane obecnie między innymi do hodowania warzyw, narażone są 
na emisję wielu groźnych substancji związanych z dużym natęże-
niem ruchu samochodowego. Grunty składające się na te ogro-
dy charakteryzują się także skomplikowaną strukturą własności.  
W związku z powyższym w studium zmieniono przeznaczenie 
tych terenów i zgodnie z nim zamiast działek mają powstawać 
tam średniowysokie zabudowania usługowe. Takie same prze-
znaczenia przewiduje się dla ROD im. Żwirki i Wigury znajdują-
cych się przy ul. Zgorzeleckiej w sąsiedztwie King Cross Marce-
lin. Do przekształcenia pod grunty o funkcji przemysłu wysokich 

technologii wskazane zostały – budzące wiele kontrowersji ze 
względu na dużą liczbę osób zameldowanych na ich terenie – 
ROD im. Z. Masłowskiego przy ul. Bałtyckiej.

W związku z inwestycjami związanymi z rozwojem infrastruk-
tury komunikacyjnej Poznania, likwidacji ulegną ogrody im H. Sa-
wickiej przy ul. Dmowskiego (magistrala klejowa E 20 Warsza-
wa–Katowice), ROD Kolejarz Dębiec przy ul. Jałowcowej (węzeł 
drogowy Zatorze – III rama) oraz tereny działkowe przy ul. Oża-
rowskiej (ciąg komunikacyjny Nowa Maya i aktywizacja terenów 
pomiędzy lotniskiem w Krzesinach i autostradą A2).

Uszczerbku na dotychczasowej powierzchni doznają ogrody 
w rejonie ulic Lutyckiej i Dojazd, 5 Stycznia i Przelot oraz przy 
ul. Bukowskiej. W pierwszym z wymienionych przypadków cho-
dzi o tereny zarezerwowane pod budowę ciągu komunikacyjne-
go łączącego II i III ramę komunikacyjną (ul. Lutycka i ul. Witosa). 
W drugim i trzecim przypadku obecne tereny działkowe stano-
wią otoczenie lotniska Ławica. W związku z tym miasto nie chce 
zamykać sobie drogi do tego, aby w przyszłości wykorzystać 
część ROD pod rozbudowę samego lotniska lub potraktować je 
jako tereny usług stanowiących uzupełnie funkcji portu lotnicze-
go. Część ogrodów z rejonu ul. 5 Stycznia oraz ul. Przelot może 
zostać także wykorzystana w przypadku budowy odcinka drogi 
Edwardowo–Wola stanowiącego część projektowanej III ramy 
komunikacyjnej Poznania.

Dwa kompleksy ogrodów w obrębie Poznania w przyszłości 
prawdopodobnie przekształcą się w tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej wraz z obiektami nierozerwalnie zwią-
zanymi z występowaniem takiej funkcji. Mowa tu o ROD Olszyn-
ka przy ul. Sianowskiej oraz ogrodach Energetyk położonych na 
Ostrowie Tumskim. 

W kierunku przekształceń w tereny zieleni urządzonej (parko-
wej) zmierzają ROD HCP I z Dębca (ul. Kasztanowa) oraz ogrody 
położone w zachodnim klinie zieleni przy ul Puławskiego. 

Jak wspomniano miasto będzie próbowało zrekompensować 
działkowcom utratę uprawianych przez nich działek poprzez wy-
znaczenie nowych terenów ogrodów działkowych. W studium ob-
szary takie wyznaczono wzdłuż północnej kolejowej obwodnicy 
Poznania w Naramowicach oraz Strzeszynie, a także w południo-
wej części miasta – na Minikowie. Przy ul. Sandomierskiej powsta-
ną ogrody o nazwie EURO 2012. Imię nowego kompleksu działek 
wiąże się z likwidacją ROD Ustronie z rejonu ul. Ptasiej nieopodal 
Stadionu Miejskiego. Miasto zdecydowało, że właśnie na Miniko-
wo będą mogli przenieść się ci działkowcy, którzy swoje ogródki 
stracili w wyniku rozbudowy terenów komunikacyjnych powsta-
łych przy wspomnianym obiekcie sportowym. 

Na następnej stronie zamieszczamy mapę prezentującą te-
reny ROD przewidziane do likwidacji, pozostające oraz tereny 
wyznaczone pod nowe ogrody.

Stefan Ogorzałek
magister gospodarki przestrzennej
portal Deweloperzy.Info
so@deweloperska.com
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Tajemnice poznańskich parków 
Zbliżają się wakacje. Wśród mieszkańców Poznania są osoby, które z powodu obowiązków, czy braku możliwości nie będą 
mogły sobie pozwolić na dłuższy wyjazd poza miasto. Jednak nie ma powodów do niepokoju – w Poznaniu jest szeroka gama 
parków, skwerów i zieleńców, które zapewniają  przyjemny wypoczynek. 

Park Adama Mickiewicza jest ulubionym miejscem wypoczynku studentów i matek z dziećmi

Nie ma lepszego sposobu na zmęczenie i stres związany z co-
dziennym życiem, jak wybrać się na spacer z bliskimi do parku. 
Na pewno takie obcowanie z przyrodą przyniesie nam wiele ko-
rzyści. Poprawi nasze samopoczucie, pozytywnie nastroi na cały 
następny dzień, dzięki czemu spokojnie można stawiać czoła co-
dziennym wyzwaniom. Niestety bardzo mało mieszkańców ko-
rzysta z potencjału tych miejsc, a szkoda, bo nie od dziś wiado-
mo, że zielony uspokaja. 

Klinowy system zieleni miejskiej

Na strukturę zieleni w mieście według studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania 
składają się lasy (4082 ha), łąki i pastwiska (645 ha), parki i zie-
leńce (702 ha), zieleń fortów (158 ha), ogrody dydaktyczne i zoo-
logiczne (134 ha) oraz zieleń cmentarna (około 250 ha). W sumie 
zajmuje ona 22,8 proc. powierzchni miasta.

Tereny zielone w Poznaniu zostały uwarunkowane historycz-
nie oraz przez naturalne cechy krajobrazu. W wyniku tego ist-
nieje pierścieniowo–klinowy system zieleni. W 1925 r. prof. Adam 
Wodziczko zwrócił uwagę na charakterystyczną rzeźbę tere-
nu z krzyżowym układem dolin rzecznych oraz wartościowe wa-
lory przyrodnicze, które stworzyły możliwość zaprojektowa-

nia dużych zespołów zieleni w przestrzeni miejskiej.  W latach  
1930–1934 opracowany został, pod kierownictwem prof. Włady-
sława Czarneckiego, projekt systemu zieleni oparty na klinach. 
Wykorzystując naturalne ukształtowanie dolin rzecznych Warty, 
Bogdanki i Cybiny, kliny zieleni wnikają z czterech stron do wnętrza 
miasta, w układzie wschód–zachód i północ–południe. Dodatko-
wo w południowej części miasta wykształcił się klin zorientowany 
na linii północny zachód–południowy wschód, opierający się na 
naturalnym kształcie dolin Strumienia Junikowskiego i Głuszynki. 
Ten charakterystyczny układ zieleni wynika również ze schematu 
przestrzennego pruskiej twierdzy, jaką Poznań był w XIX wieku. 

Niestety na przestrzeni kilku ostatnich lat można zauważyć uby-
tek zieleni w klinach. Przyczyną takiego stanu może być fakt, iż 
traktuje się zieleń jako teren, który potencjalnie może być prze-
znaczony pod zabudowę. Kolejnym czynnikiem wpływającym na 
degradację zieleni miejskiej jest negatywne oddziaływanie trans-
portu, np. wycinanie drzew podczas modernizacji dróg. Niedobór 
funduszy na odpowiednie zabiegi pielęgnacyjne oraz tworzenie 
nowych terenów zieleni miejskiej, również negatywnie oddzia-
łuje na obecny stan. 

Nie bez znaczenia również pozostaje postawa mieszkańców. 
Każdy chciałby mieszkać w przyjaznym otoczeniu, pełnym zie-
leni, gdzie swobodnie można udać się na spacer z dzieckiem 
czy piknik z przyjaciółmi, ale mało kto o tę zieleń publiczną dba.  
Śmieci leżące najczęściej – o ironio – obok kosza, a nie w nim, po-
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wyrywane sadzonki i kwiatki czy inne akty dewastacji, to nieste-
ty bardzo częste obrazki. 

Terenami zielonymi w Poznaniu administruje Zarząd Ziele-
ni Miejskiej. Do głównych jego zadań należy planowanie zieleni 
parkowej na terenie miasta oraz dbanie o utrzymanie właściwe-
go stanu drzew i krzewów rosnących na terenach stanowiących 
własność miasta Poznania. Obecnie ZZM sprawuje opiekę nad 
38 parkami, np. parkiem Cytadela, parkiem im. Adama Mickiewi-
cza, Stanisława Moniuszki, Fryderyka Chopina, Karola Kurpińskie-
go, czy parkiem Sołackim oraz zieleńcami o powierzchni 90 ha. 

Kilka parków podlega innym zarządcom – np. park Wilsona leży 
w gestii Palmiarni. W sumie w Poznaniu mamy ich 43.

Najstarszy park im. Fryderyka Chopina

Przylegający od strony południowej do kompleksu pojezuickiego, 
czyli kościoła farnego i Urzędu Miasta, park Fryderyka Chopina 
datowany jest jako najstarszy ogród miejski Poznania. W XVII wie-
ku założyli go jezuici. Pierwotnie pełnił on rolę ogrodu botanicz-
nego, służył celom gospodarczym i dydaktycznym. Wykładowcy 
Kolegium Jezuickiego wykorzystywali go jako pomoc w naucza-
niu przedmiotów przyrodniczych.

Następnie, w 1815 roku, namiestnik Antoni Radziwiłł przekształ-
cił go w park w stylu angielskim i francuskim. 

Tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej jego powierzch-
nia uległa znacznemu zmniejszeniu wskutek rozbudowy miasta. 
W 1961 roku park otrzymał swoją obecną nazwę i udostępnio-
ny został publiczności. Do dziś w jego wschodniej części zacho-
wał się stary drzewostan, w zachodniej natomiast – stanowiącej 
niegdyś dawny park francuski – wyróżniają się regularne nasa-
dzenia roślin i ozdobne kwietniki. W parku rośnie kilka zasługu-
jących na uwagę drzew, m.in. lipa drobnolistna o obwodzie oko-
ło 3 m, jawor, dąb czy platan. 

Warto zwrócić również uwagę na wznoszące się wśród zieleni 
popiersie Fryderyka Chopina. Wykonane w latach dwudziestych 
XX wieku przez wybitnego rzeźbiarza Marcina Rożka przetrwało 
drugą wojnę światową, a na obecnym miejscu stoi od 1961 roku.

Największy park Cytadela 

 Największym natomiast parkiem w Poznaniu jest park Cytade-
la zajmujący powierzchnię ok. 100 ha. Ten rozległy teren zielony 
zlokalizowany jest w północnej części Poznania. Jego historia 
sprawia, że możemy korzystać nie tylko z walorów przyrodni-
czych tego parku, ale również zwiedzając zlokalizowane na jego 
terenie dwa muzea – Muzeum Uzbrojenia oraz Muzeum Armii Po-
znań – podziwiać czołgi, samoloty, armaty i inne elementy wypo-
sażenia armii z dawnych czasów. 

Park Cytadela pierwotnie miał pełnić funkcję twierdzy. W czerw-
cu 1828 roku rozpoczęto budowę Fortu Winiary (obecnie Park Cy-
tadela). Był on budowany według założeń systemu nowopruskie-
go na planie wielokąta otoczonego na zewnątrz wysokim wałem. 
Fort zajmował powierzchnię około 100 ha. 

Po wojnie rozebrano umocnienia, a materiał uzyskany z rozbiór-
ki wykorzystano do budowy i odbudowy domów mieszkalnych 
na terenie Poznania. W 1962 na podstawie projektu wykonane-
go przez mgr inż. Bernarda Lisiaka rozpoczęto tworzenie Parku 
Pomnika Przyjaźni i Braterstwa Broni Polsko–Radzieckiej. W 1992 
roku nazwa została zmieniona na tę funkcjonującą do dziś. Infra-

struktura parku umożliwia nie tylko piesze wędrówki, ale także 
swobodnie można poruszać się po nim rowerem czy na rolkach. 

Cały park jest założeniem parkowym z przewagą założeń liścia-
stych oraz powierzchni zajętych przez murawy. Pierwotnie zieleń 
istniejąca na stokach Cytadeli związana była z militarnym zna-
czeniem obiektu, jednak niewiele pozostało z istniejących wów-
czas nasadzeń. Część drzew i krzewów dzisiaj obecnych w parku 
Cytadela zapewne są następcami pierwotnie sadzonych roślin. 
Wzdłuż alejek spacerowych, w większości asfaltowych, ciągną się 
duże grupy nasadzeń krzewiastych. Wśród najstarszych okazów 
drzew są gatunki klonu pospolitego, gruszy uprawnej, kasztanow-
ca pospolitego, wiązu szypułkowego, dębu szypułkowego, jesio-
nu wyniosłego, klonu jawora czy robinii białej. 

Park im. Adama Mickiewicza dla studentów

Ochłodę w bardzo gorące dni na pewno przyniesie nam odpoczy-
nek przy fontannie zlokalizowanej przed operą w parku Adama 
Mickiewicza. Jest to najciekawszy element parku. Otoczona jest 
przepięknym kwietnikiem oraz ścieżką spacerową. Jeżeli chodzi 
o florę parku, to można tutaj spotkać wspaniałe platany, dagle-
zje, sosny czarne, wiązy czy klony i lipy. Z rzadszych okazów na-
leży na przykład brzoza brodawkowata.

Na popularność parku Adama Mickiewicza na pewno wpływa 
fakt jego położenia. Zlokalizowany on jest miedzy ulicami Fre-
dry, Wieniawskiego, Święty Marcin i Aleją Niepodległości, dodat-
kowo sąsiaduje z czterema uczelniami wyższymi. 

Mieszkańcy odpoczywający na trawnikach wokół fontanny, stu-
denci uczący się do egzaminów czy relaksujący się właśnie po 
ich zdaniu, to bardzo częste obrazki. Ławki umieszczone w cie-
niu okazałych platanów sprzyjają miłemu odpoczynkowi przy lek-
turze ulubionej książki.

Park Wilsona w parze z Palmiarnią

Warto również udać się na wypoczynek do kolejnego, bardzo zna-
nego poznańskiego parku, a mianowicie parku Wilsona. Zlokali-
zowany jest on między ulicą Głogowską, Berwińskiego i Matejki. 

Powstał w 1834 roku na dawnym terenie szkółki drzew i krzewów. 
Park składa się z dwóch części: geometrycznej, w której znajdu-
ją się Palmiarnia i muszla koncertowa, oraz krajobrazowej, skła-
dającej się z dwóch sztucznych stawów zasilanych przez stru-
mień spływający z wybudowanego tam alpinarium. Przy wejściu 
do parku przywita nas popiersie Thomasa Woodrowa Wilsona. 

W parku możemy podziwiać bardzo bogaty drzewostan. Naj-
cenniejszymi okazami są platan o obwodzie 410 cm i wierzba 
– 430 cm, które zostały objęte ochroną, jako pomniki przyrody. 
Spacerując po parku na szczególną uwagę zasługuje fontanna, 
która znajduje się tuż obok muszli koncertowej w centrum par-
ku. W upalne dni warto zasiąść na ławeczce w okolicy fontanny 
albo zamoczyć nogi w wodzie. Z tego miejsca mamy również pięk-
ny widok na inne ciekawe elementy parku, np. na wspomnianą 
już wcześniej muszlę koncertową. Została ona zaprojektowana 
przez architekta Jerzego Tuszowskiego. Dawniej bardzo często 
odbywały się tutaj koncerty, spektakle oraz przedstawienia ba-
letowe organizowane przez Teatr Wielki. Ale i dziś w letnie week-
endy muzyka rozbrzmiewa z estrady.

Mówiąc o parku Wilsona nie sposób pominąć Palmiarni powsta-
łej w 1910 roku. Na powierzchni 4600 m kw. podziwiać można ro-
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ślinność strefy podzwrotnikowej i równikowej, a w akwarium moż-
na zobaczyć wiele gatunków ryb i roślin wodnych. Palmiarnia jest 
największym w kraju i jednym z największych w Europie sztucz-
nym zbiorowiskiem roślinności tropikalnej. W palmiarni znajdu-
je się także kawiarnia, w której można nabrać sił na dalszy spa-
cer po zadziwiającym parku Wilsona. 

nadyjska, cypryśnik błotny, klon tatarski, klon srebrzysty, które 
posadzone w większości przy brzegach stawu stanowią razem 
z nimi główny motyw krajobrazowy parku i tworzą miejsca wi-
dokowe. Dość bogate drzewostany parku uzupełniają malowni-
cze skupiska obficie kwitnących krzewów ozdobnych i interesu-
jącą roślinność runa. Faunę parku Sołackiego tworzą niezliczone 
gatunki ptaków wśród nich z rzadszych gatunków występuje tu 
m.in. mandarynka (której ojczyzną jest południowo–zachodnia 
Azja) czy też dzięciołek (Dendrocopos minor).

W zachodniej części parku Sołackiego znajduje się obszerna, 
okolona rzędami drzew i krzewów łąka zaprojektowana do gier 
i zabaw. Na niej umiejscowione są obecnie place zabaw dla dzieci. 
W okresie powojennym do około 1974 r. stała tam także wysoka 
wieża spadochronowa, którą na teren parku Sołackiego przenie-
siono z zielonego kwadratu między Drogą Dębińską a ul. Piastow-
ską. W parku znajduje się również mały i kameralny hotel–restau-
racja. Północnym skrajem parku biegnie droga pieszo–rowerowa, 
przy której istnieje zabytkowa, ustawiona w 1913 r. drewniana po-
czekalnia tramwajowa (tzw. Zielona budka).

Budowa parku rozpoczęła się w 1908 roku i trwała do 1911 roku. 
Ostateczny projekt parku wykonany przez ówczesnego niemiec-
kiego dyrektora Ogrodów Miejskich w Poznaniu Hermanna Kube, 
został oficjalnie zatwierdzony przez Poznańską Radę Miejską 30 

Park na Cytadeli powstał w miejscu pruskiego fortu Winiary

Najpiękniejszy park Sołacki

Park Sołacki to jeden z najpiękniejszych parków Poznania, zloka-
lizowany w willowej dzielnicy Sołacz. Jego powierzchnia wynosi 
14,63 ha. Ma kształt wydłużonej i spłaszczonej przy obu końcach 
elipsy o szerokości około 250 m i długości około 1,1 km. Obszar 
parku zamykają ulice: Małopolska (od północy), Litewska (od po-
łudnia), Nad Wierzbakiem (od wschodu) oraz Niestachowska (od 
zachodu), a on sam jest najbardziej wysuniętą w kierunku cen-
trum miasta częścią golęcińskiego klina zieleni (ciągnącego się 
wzdłuż doliny Bogdanki do Kiekrza).

Skraj parku, wzdłuż ul. Nad Wierzbakiem, poprzez nieduży, 
znajdujący się po drugiej stronie ulicy park Adama Wodziczki, 
a następnie zadrzewioną aleję i pas łąk biegnących w kierunku 
ul. Przepadek, połączony jest z parkiem na Cytadeli. Dodatko-
wym krajobrazowym elementem łączącym park Sołacki z cen-
trum miasta Poznania jest zadrzewiona szpalerem kasztanow-
ców al. Wielkopolska.

Park urządzono w krajobrazowym stylu angielskim. Sprowadzo-
no i posadzono w nim około 3 tysiące drzew i 12 tysięcy krzewów 
o znacznym zróżnicowaniu gatunkowym. Spiętrzone wody Bog-
danki utworzyły w parku stawy Sołackie o nieregularnych brze-
gach, z przewężeniem pośrodku imitującym istnienie dwóch nie-

zależnych zbiorników wodnych (większego i mniejszego). W parku 
znajduje się szereg mostów i mostków w większości drewnianych 
oraz wodospad. Przy szeregach alejek spacerowych pokrytych 
asfaltem (oryginalnie wysypanych żwirem) umiejscowione są 
stylizowane na początek XX–wiecznych latarnie oraz ławeczki.

Na uwagę zasługuje bogaty i zróżnicowany drzewostan parku. 
Znajdują się tu egzotyczne gatunki, takie jak daglezja, choina ka-
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września 1909 r. i na jego realizacje przeznaczyła ona 128 tys. 
 marek. Realizacje projektu Parku Sołackiego wykonała firma Tilo 
Neukranz, która swe prace ziemne rozpoczęła już 1 październi-
ka 1908 roku regulując nieznacznie bieg Bogdanki, zakładając 
sztuczne jezioro i osuszając część podmokłych łąk.

Park został wybudowany na terenie podmokłej doliny Bogdan-
ki przepływającej przez całą długość parku. Zgodnie z planem 
urbanistycznym park stanowił główną oś powstającej na Soła-
czu dzielnicy willowej.

Podczas I wojny światowej park Sołacki uniknął jakichkolwiek 
dewastacji. Po I wojnie światowej nowe polskie władze Poznania 
dbały o jego wygląd i atrakcyjność. W okresie międzywojennym 
park był dla mieszkańców Poznania bardzo uroczym miejscem 
spacerów i wypoczynku. Organizowane w nim koncerty, dancingi, 
festyny, wenty, kiermasze oraz przedstawienia teatralne dostar-
czały im znakomitej rozrywki, toteż stał się on miejscem odwie-
dzanym przez poznaniaków dość tłumnie, szczególnie w pogod-
ne niedziele, święta i letnie dni oraz powodem do dumy.

Również II wojna światowa nie wyrządziła parkowi Sołackiemu 
żadnych szkód – w przeciwieństwie do większości innych par-
ków miejskich w Poznaniu. W czasie trwania okupacji hitlerow-
skiej na jego teren wstęp miała jedynie niemiecka ludność mia-
sta Poznania.

W 1977 r. ze stawu w parku zniknęły stanowiące dużą atrakcję 
łódki spacerowe. W 1993 r. została przeprowadzona akcja re-
kultywacji stawów w parku Sołackim. Odmulono wówczas dna 
wszystkich zbiorników wodnych, dzięki czemu udało się odtwo-
rzyć istniejący do dziś historyczny układ stawów. Obecnie park 
jest systematycznie poddawany gruntownym, trwającym od kil-
ku lat pracom renowacyjnym. 

Park Sołacki nadal stanowi bardzo popularne miejsce na spa-
cery wśród wielu poznaniaków, których przyciągają jego walory 
krajobrazowe, a także cisza i spokój. W zgiełku miasta miejsce to 
stanowi prawdziwą zieloną, czystą i cichą enklawę, w której moż-

Park Sołacki według założeń od początku tworzy trzon miasta–ogrodu

na przyjemnie i skutecznie odpocząć. Park jest też uczęszczany 
przez rowerzystów. Od 2003 r. przed hotelem Meridian rozpo-
czynają się comiesięczne wycieczki rowerowe po Poznaniu i oko-
licach, organizowane przez Sekcję Rowerzystów Miejskich. Latem 
w niedzielne popołudnia odbywają się także koncerty.

Parki rozwijają się

Zarząd Zieleni Miejskiej w 2012 ma szereg zadań do zrealizowa-
nia. Największym zadaniem inwestycyjnym jest budowa parku 
Rataje. To jeden z dobitnych przykładów walki zwolenników zie-
leni z interesami dewelopera pragnącego zbudować na jego te-
renie osiedle mieszkaniowe. Budowa parku Rataje zajmie jednak 
z pewnością wiele lat. W tym roku ZZM zajmie się początkowym 
wyposażeniem parku w alejki czy oświetlenie. 

Dodatkowo powstanie na terenie Poznania wiele nowych pla-
ców zabaw dla dzieci, między innymi w parku Jana Kasprowicza 
i przy ul. Romana Dmowskiego. Jedną z inwestycji jest również 
budowa placu rekreacji ruchowej dla seniorów w parku położo-
nym na lewym brzegu Warty między mostami Królowej Jadwigi 
i Św. Rocha. W parku Szelągowskim także zaplanowano budowę 
zespołu rekreacyjno–edukacyjnego. Kolejne zadanie, to budowa 
siłowni dla seniorów i młodzieży oraz urządzenie harcerskiej po-
lany biwakowej w parku Tysiąclecia. 

W zasadzie większość tych inwestycji zostanie zrealizowana 
z pieniędzy poszczególnych rad osiedli. Wszystkie te działania 
na pewno podniosą atrakcyjność turystyczną miasta i stworzą 
jeszcze lepsze warunki do wypoczynku.

Katarzyna Barczykowska
studentka gospodarki przestrzennej 
asystentka kierownika marketingu
kba@deweloperska.com
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NWESTYCJE    OMERCYJNE  K    

NWESTYCJE MIESZKANIOWE

INWESTYCJE PRZEMYSŁOWE

NA TEMAT RYNKU NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJI PISZEMY OD 2006 R.

Deweloperzy.info w Platformie Deweloperskiej
Deweloperzy.info jest jednym z narzędzi Platformy Deweloperskiej. Portal daje możliwość zapoznania się z najnowszy-
mi wydarzeniami z ogólnopolskiego rynku nieruchomości, równocześnie stanowi pomoc w wyszukiwaniu ofert mieszkań  
deweloperskich.

Działania Platformy Deweloperskiej obejmują szeroki zakres usług 
na rynku inwestycji oraz dla branży nieruchomości. Oprócz działań 
w świecie realnym, którego soczewką jest Deweloperska – miej-
sce przy placu Cyryla Ratajskiego w Poznaniu – Platforma istnie-
je również w świecie wirtualnym. Od wielu lat aktywnie prowadzi 
portale internetowe o charakterze informacyjno–promocyjnym. 
Należą do nich m.in.: dobrze znane w Wielkopolsce Poznańskie-
-Nieruchomości.pl czy branżowy portal prawniczy poPrawny.pl. 
Ze swoją ofertą Platforma Deweloperska coraz śmielej wkracza 
na rynek ogólnopolski. Takim posunięciem było przejęcie porta-
lu Deweloperzy.info. 

Portal ten już od 2006 r. stanowi cenne źródło informacji 
o wydarzeniach z rynku deweloperskiego, stając się tym sa-
mym rozpoznawalną marką. Od momentu kiedy w 2011 r. De-
weloperzy.info wszedł w skład grupy portali wydawanych 
przez Platformę Deweloperską Dział Prasy Deweloperskiej 
codziennie jest  uzupełniany o newsy dotyczące najważniej-
szych projektów inwestycyjnych deweloperów mieszkanio-
wych, komercyjnych i przemysłowych. Na portalu działa stale 
aktualizowany kalendarz pomocny w wyszukiwaniu zbliżają-

cych się wydarzeń takich, jak m.in.: konferencje dla dewelope-
rów czy targi mieszkaniowe. 

Deweloperzy.info posiada także Katalog Deweloperów, dzięki 
któremu w łatwy sposób można zapoznać się z ofertą dewelope-
rów mieszkaniowych. W katalogu można zapoznać się z historią 
zrealizowanych inwestycji deweloperów, opisem aktualnie reali-
zowanych projektów czy w końcu zobaczyć zdjęcia i rzuty konkret-
nych lokali, które można znaleźć dzięki wyszukiwarce uwzględ-
niającej wiele ważnych kryteriów. 

Forum Deweloperskie jest przestrzenią  gdzie użytkownicy De-
weloperzy.info na bieżąco mogą komentować, informować i pytać 
o wszystkie aspekty związane z rynkiem deweloperskim.  Multi-
funkcjonalność portalu Deweloperzy.info nawiązuje do idei Plat-
formy Deweloperskiej zakładającej by na rynek nieruchomości 
patrzeć zarówno od strony konsumenta, jak i inwestora. 

Stefan Ogorzałek
magister gospodarki przestrzennej, 
portal Deweloperzy.Info
so@deweloperska.com
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System CONDO – biznes na nieruchomościach wakacyjnych
Koncepcja hoteli przedłużonego pobytu (zwanych popularnie aparthotelami lub condohotelami) powstała w latach 80.  
poprzedniego wieku w Stanach Zjednoczonych i od tego czasu zaobserwowano dynamiczny rozwój tego sektora.

 Z aparthotelu w Sarbinowie można podziwiać wody Bałtyku oraz okolicę

W Europie koncepcja hoteli przedłużonego pobytu pojawiła się na 
początku lat 90., nabierając charakteru odrębnej koncepcji biz-
nesowej, w szczególności w Wielkiej Brytanii i we Francji. Apar-
thotele w Europie są na ogół zlokalizowane w centrach miast, 
charakteryzujących się dużym, stałym popytem ze strony tury-
stów i biznesmenów.

W przypadku aparthoteli osoby indywidualne kupują aparta-
ment (pokój hotelowy), a następnie wynajmują go firmie zarzą-
dzającej hotelem (bądź przekazują w zarządzanie). Oznacza to, że 
apartament jest własnością nabywcy. Oczywiście nabywca pod-
pisując umowę najmu w pewnym stopniu ogranicza sobie prawo 
do korzystania z nieruchomości w okresie trwania umowy, nadal 
jednak pozostaje jego właścicielem, a z wynajmu czerpie okre-
ślone korzyści. W Polsce najczęściej umowa z operatorem re-
guluje ile dni w roku właściciel może korzystać z apartamentu. 

Współpraca właściciela apartamentu z deweloperem lub opera-
torem może przybierać różne formy – obok umowy najmu możliwe 
jest przekazanie apartamentu firmie zarządzającej na podstawie 
umowy o zarządzanie lub innej umowy o współpracy. Operato-
rem może być deweloper bądź firma, z którą podpisze umowy.

Apartamenty w opisywanych nieruchomościach zwanych też 
hotelami przedłużonego pobytu posiadają zazwyczaj oddzielne 
pomieszczenia dzienne, sypialne oraz kuchenne. Kuchnie wypo-
sażone są zwykle w kuchenkę mikrofalową, płytę kuchenną, eks-

pres do kawy, zlew, lodówkę oraz meble .Efektywnie zarządzane 
aparthotele nie wymagają na ogół tak dobrej, centralnej lokali-
zacji jak tradycyjne hotele dzięki oferowanej dużej powierzchni 
mieszkalnej, która stanowi najważniejszy czynnik przyciągający 
gości planujących dłuższy pobyt. Aparthotele charakteryzują się 
na ogół wyższym obłożeniem i rentownością w porównaniu z tra-

dycyjnymi hotelami. Hotele z apartamentami nie są narażone na 
spadek popytu na usługi podczas weekendów w takim stopniu, 
jak wiele tradycyjnych hoteli biznesowych położonych w dużych 
miastach. Również wyższa średnia długość pobytu gości apar-
thoteli wpływa na wyższe średnioroczne obłożenie, zwiększając 
tym samym przychody. 

Koszty działalności operacyjnej w aparthotelach są znacz-
nie niższe niż w tradycyjnych hotelach oferujących pełen zakres 
usług. Klienci wynajmujący apartament w hotelu przedłużone-
go pobytu cenią sobie przede wszystkim relatywnie dużą prze-
strzeń mieszkalną i są w stanie zrezygnować na jej rzecz z sze-
regu usług dodatkowych, takich jak np. usługi gastronomiczne. 
Możliwość przygotowania posiłku we własnym apartamencie jest 
dla nich zdecydowanie bardziej atrakcyjna. Rezygnacja z restau-
racji, baru i innych punktów usługowych w aparthotelu znacznie 
obniża koszty zatrudnienia, co przekłada się na wzrost wskaźni-
ków rentowności w porównaniu z hotelami klasycznymi. Koszty 
operacyjne dotyczące części hotelowej związane m.in. z prowa-
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dzeniem recepcji, sprzątaniem pokoi, praniem ręczników, oscy-
lują wokół 20–25 proc. przychodów z wynajmu pokoi.

Czynnikiem wpływającym na koszty operacyjne w aparthote-
lu jest średnia długość pobytu gości. Zasadniczo im dłuższy jest 
pobyt gościa w hotelu, tym niższe są koszty jego obsługi (koszty 
obsługi recepcyjnej, wymiany pościeli, sprzątanie).

W Polsce apartamenty i hotele w systemie condo budowane są 
przede wszystkim w miejscowościach wypoczynkowych, takich 
jak Kołobrzeg, Świnoujście, na Mazurach czy w Zakopanem, jak 
również w dużych miastach o potencjale biznesowym – przede 
wszystkim w Warszawie. Lokalizacja jest kluczowym czynnikiem 
decydującym o sukcesie condohotelu.

Nabywca apartamentu w condohotelu jest właścicielem nie-
ruchomości w ciekawym miejscu, w którym może spędzać waka-
cje i weekendy, a jednocześnie inwestorem, który czerpie zyski 
z wynajmu apartamentu, w czasie, gdy sam z niego nie korzysta. 
Co istotne, sam nie musi zajmować się pozyskiwaniem najem-
ców, ani ich obsługą.

Ponadto kupując apartament w formule condo płacimy co praw-
da podatek VAT w wysokości 23 proc., ale istnieje możliwość uzy-
skania zwrotu podatku nawet przez osobę, która nie prowadzi 
działalności gospodarczej. Przed zakupem lokalu trzeba zareje-
strować się jako podatnik VAT składając formularz VAT–R w odpo-
wiednim urzędzie skarbowym. Łączy się to z kosztem rzędu 170 zł.

Od zysków z wynajmu należy wnieść podatek: osoba fizyczna 
w formie ryczałtu od przychodów (8,5% proc. lub na zasadach 
ogólnych 18 lub 32 proc. dochodu), prowadzący działalność na 
zasadach ogólnych lub 19 proc. od dochodu.

Zyskowność inwestycji wynosi średnio od 6,5 do 9,5 proc. po 
opodatkowaniu.

Z ofert, które pojawiły się ostatnio w Salonie Mieszkaniowym 
przy placu Cyryla Ratajskiego w Poznaniu wyróżnić można ofer-
tę w Sarbinowie, na którą składa się 75 apartamentów nad mo-
rzem o metrażu od 35 do 97 m kw. Większość z nich posiada do-

datkowo taras lub balkon. Dzięki usytuowaniu nieruchomości 
na niewielkim wzniesieniu można z niej podziwiać wody Bałty-
ku oraz okolicę. Oferowane apartamenty nad morzem dostępne 
są w standardzie deweloperskim lub w standardzie wykończenia 
„pod klucz” w zależności potrzeb i preferencji nabywcy. Obecnie 
trwają odbiory techniczne, lokale będą przekazywane w lipcu/
sierpniu. Cena za apartamenty rozpoczyna się od 7200 zł/m kw. 
brutto – im lepszy widok z okna, tym cena wyższa.

Najbliżej położoną Poznania tego typu ofertą jest inwestycja 
w podpoznańskim Baranowie. Znany deweloper zbudował w po-
bliżu jeziora Kierskiego zespół apartamentów, które mogą być 
również oddawane w systemie condo. Część lokali jest zamiesz-

kanych, część działa w opisywanym systemie. Powierzchnie lo-
kali rozpoczynają się od 43 metrów kwadratowych wzwyż. Cena 
od 4000 zł za m kw. Kompleks jest już częściowo zamieszkany.

Podsumowując zalety związane z nabyciem apartamentu w sys-
temie condo to :
•		możliwość	spędzenia	weekendu,	wolnego	czasu,	wakacji	we	

własnym apartamencie ;
•		dochody	z wynajmu	apartamentu	w okresie	nieskorzystania	

z niego we własnym zakresie, które są zazwyczaj wyższe niż 
z wynajmu pojedynczego, prywatnego apartamentu ze wzglę-
du na działania marketingowe operatora;
•		utrzymaniem	apartamentu	w dobrym	stanie	technicznym,	

czyli bieżącymi naprawami, sprzątaniem zajmuje się operator;
•		inwestycja	w bezpieczne	aktywa;
•	dywersyfikacja	portfela	inwestycyjnego;
•	wzrost	wartości	nieruchomości	w dłuższym	okresie;
•	możliwość	sprzedaży	apartamentu	i odzyskanie	kapitału.

Apartamenty w systemie condo oferowane są między innymi w podpoznańskim Baranowie

Jacek Gabryelewicz
llicencjonowany pośrednik nieruchomości 
kierownik biura sprzedaży
jg@deweloperska.com
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Uporządkować przestrzeń publiczną
Rozmowa z Pawłem Łukaszewskim, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Czym jest samowola budowlana w majestacie prawa?
– Definicja jest prosta. Z samowolą budowlaną mamy do czy-

nienia wtedy, gdy ktoś buduje, rozbudowuje, odbudowuje bądź 
nadbudowuje obiekt bez pozwolenia albo stosownego zgłosze-
nia, gdy jest to wymagane prawem. Nie ma samowoli budowla-
nej wówczas, gdy inwestor dokonuje remontu bądź przebudowy 
w ramach istniejącej infrastruktury. Wtedy prowadzone jest po-
stępowanie zmierzające do uporządkowania stanu prawnego. 

Każda samowola budowlana kończy się nakazem rozbiórki?
– Od 1 stycznia 1995 zaczęło obowiązywać nowe Prawo Budow-

lane, które wówczas było bardzo restrykcyjne i bezwzględnie na-
kazywało konieczność wydania decyzji o rozbiórce obiektu, który 
powstał jako samowola budowlana. Na mocy art. 48 tego prawa 
organy nadzoru budowlanego były zobowiązane do wydania na-
kazu rozbiórki, gdy obiekt powstał bez stosownego pozwolenia 
lub zgłoszenia. Dotyczyło to nawet niewielkich obiektów. Od sa-
mego początku ukształtowało się jednak orzecznictwo sądów 
administracyjnych, w tym i Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Poznaniu, które obligowało nadzór budowlany do szuka-
nia dróg umożliwiających inwestorowi zalegalizowanie samowoli 
budowlanej. Dopiero w ostateczności, gdy takiej możliwości nie 
było, należało wydać nakaz rozbiórki.

W sądach administracyjnych nadal sprawy budowlane poja-
wiają się na wokandach...

– Trudno się dziwić. Jeżeli nadzór budowlany zobowiązuje in-
westora do podjęcia pewnych działań, czy wykonania obowiąz-
ków, zmierzających do likwidacji samowoli budowlanej, spotyka 
się to często z jego oporem. Nam naprawdę nie chodzi o papie-
ry i pieczątki. Sprawdzamy przede wszystkim czy obiekt wybu-
dowany (użytkowany), albo będący w trakcie budowy nie narusza 
planu zagospodarowania przestrzennego, warunków zabudowy, 
przepisów techniczno–budowlanych, a przede wszystkim czy jest 
bezpieczny dla ludzi. 

A jeżeli prawo zostało złamane?
– Jeżeli jest to możliwe, to staramy się zalegalizować samo-

wolę. Natomiast jeżeli jest to niemożliwe, na przykład obiekt 
stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, narusza przepisy 
o planowaniu przestrzennym – nakazujemy rozbiórkę. Nadzór 
budowlany, po nowelizacji prawa budowlanego, ma obowiązek 
najpierw sprawdzić czy istnieją przesłanki i możliwości, aby sa-
mowolę zalegalizować. Jeżeli w trakcie kontroli stwierdzimy, że 
obiekt nie ma stosownych pozwoleń, to nakazujemy, aby inwe-
stor uzupełnił dokumentację, wszczynając stosowne procedury. 
Jeżeli jednak obiekt nie spełnia wytycznych wynikających z pla-
nu zagospodarowania przestrzennego, warunków technicznych 
i zagraża bezpieczeństwu, nakładamy obowiązek rozbiórki ta-
kiego obiektu. Inwestor jest zobowiązany takie polecenie wy-
konać. Jeżeli odmówi, wszczynamy postępowanie egzekucyjne, 
aby go do tego przymusić. 

Jaka jest skala samowoli budowlanej w Poznaniu?
– Taka, jak w innych dużych miastach. Intensywnie kontroluje-

my obiekty budowlane, w różnych kategoriach. Okazuje się, że 
nie jest to masowe zjawisko. Czasy się zmieniły i obecnie inwe-
storzy bardzo rzadko decydują się na wybudowanie obiektu bez 
pozwolenia, albowiem konsekwencje mogą być bardzo przykre 
i dotkliwe. Poza czasochłonnym uzupełnieniem wszystkich for-
malności, inwestor musi uiścić opłatę legalizacyjną. W przypadku 
garażu na dwa stanowiska opłata taka wynosi 25.000 złotych, le-
galizacja jednorodzinnego domku kosztuje 50.000 złotych, a du-
żego kubaturowo obiektu handlowego nawet do 400.000 zło-
tych. Czasami lepiej przejść żmudną procedurę, aniżeli potem 
dopłacać do inwestycji. 

Od ponad dwudziestu lat obowiązuje zasada, że co nie zakaza-
ne, to dozwolone. Na wszystko trzeba mieć zgodę, albo skła-
dać w urzędzie zgłoszenie? 

– Artykuł 29 Prawa Budowlanego zawiera szeroki katalog obiek-
tów, które można wznosić bez pozwolenia i potrzeby zgłaszania 
jego budowy. Są to obiekty małej architektury, w tym obiekty kul-
tu religijnego czy architektury ogrodowej. Dotyczy to również 
ogrodzeń pomiędzy sąsiadującymi ze sobą działkami.

A więc ogrodzenie w parku przy Starym Browarze jest legalne?
– Nie. Ogrodzenie, które postawiła pani Grażyna Kulczyk nie jest 

usytuowane pomiędzy sąsiednimi działkami, a od strony miejsc 
publicznych. Nadto znajduje się w strefie ochrony konserwator-
skiej i w tym przypadku zamiar budowy trzeba było nie tylko zgło-
sić, ale i dodatkowo uzyskać zgodę Miejskiego Konserwatora Za-
bytków. Inwestor nie otrzymał takiej zgody. 

Czy Prawo Budowlane po tylu nowelizacjach jest jeszcze ak-
tem spójnym?
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– Zdajemy sobie sprawę z mankamentów Prawa Budowlanego. 
Kontrolując obiekty budowlane napotykamy na mnóstwo pro-
blemów natury legislacyjnej. Obecne prawo nie nadąża za dy-
namicznie rozwijającą się branżą budowlaną i to w różnych jej 
formach i dziedzinach. Na przykład wystarczająco nie jest ure-
gulowana kwestia reklam. W Prawie Budowlanym nie ma nawet 
definicji reklamy. Ustawodawca przed laty nie przewidział jakie 
mogą być nośniki reklam. Myślę nie tylko o budowlach w posta-
ci reklam LED–owych i przeróżnych reklamach montowanych na 
fasadach budynków, z czym sobie radzimy, ale przede wszystkim 
o mobilnych reklamach umieszczanych na pojazdach. Te kwestie 
w ogóle nie są uregulowane. Dlatego w moim inspektoracie zo-
stały opracowane konkretne propozycje nowelizacji przepisów 
oraz kompleksowy projekt ustawy o uporządkowaniu przestrzeni 
w gminach. Przekazaliśmy to do ministerstwa i czekamy. Ostat-
nio Rada Miasta Poznania udzieliła, w formie uchwały, poparcia 
dla naszego projektu. Zainteresowali się nim także posłowie Fi-
lip Kaczmarek i Tadeusz Dziuba.

 Projekt przewiduje rewolucyjne rozwiązania? 
– Są to nasze, oparte na poznańskich doświadczeniach, pro-

pozycje kompleksowego uporządkowania przestrzeni publicz-
nej. Koncentrujemy się głównie na reklamach. Definiujemy jej 
pojęcie i mówimy wprost: o fakcie, iż mamy do czynienia z rekla-
mą decyduje nie forma nośnika (na przykład pojazd), ale fakt do 
czego ten nośnik służy. A zatem reklama na lawecie powinna być 
traktowana jako obiekt budowlany, punkt sprzedaży kurczaków 
w przyczepie campingowej, także powinien być traktowany jako 
obiekt budowlany. Jeżeli te postanowienia wejdą w życie, będzie-
my mogli skutecznie przeciwdziałać tego typu samowolom i po-
rządkować przestrzeń. 

Czy samowola na ogródkach działkowych jest w Poznaniu pro-
blemem?

– W 2007 roku przystąpiliśmy do kompleksowej kontroli legal-
ności zabudowy na terenach rodzinnych ogrodów działkowych, 
onegdaj nazywanych pracowniczymi ogródkami działkowymi. 
Zobligowały nas do tego wnioski zarówno zarządów tych ogro-
dów, jak i ich użytkowników, którzy prosili, aby sprawdzić, …czy 
sąsiad zbudował altanę zgodnie z prawem. Warto wiedzieć, że 
w Poznaniu istnieje 90 rodzinnych ogrodów działkowych, a to 
oznacza skontrolowanie prawie 19.000 działek i wzniesionych 
tam budynków. Obliczyłem, że gdyby pracownicy poznańskiego 
nadzoru budowlanego nie robili nic innego, tylko kontrolowali 
legalność zabudowy na ogrodach działkowych, musieliby na to 
przeznaczyć najbliższe 17 lat.

Do dzisiaj skontrolowaliśmy obiekty na 150 działkach i okazało 
się, że ponad pięćdziesiąt procent z nich to samowole budowla-
ne. Przepisy są jasne. Na takich działkach altana może mieć 25 
metrów kwadratowych powierzchni zabudowy w mieście i 35 me-
trów poza miastem; dach płaski może mieć 4 metry wysokości, 
spadzisty 5 metrów. Mało kto trzyma się tych norm. Jest to wy-
nik tego, że przez całe dziesięciolecia zarządy ogrodów działko-
wych przymykały oczy na to, że zamiast altanki do wypoczynku 
lub budynku gospodarczego powstawały tam prawdziwe dacze, 
nieomal rezydencje. Stąd dzisiaj tak wielka skala tego zjawiska. 

pozwolenia na budowę  
na mocy art. 29. 1 prawa Budowlanego  

nie wymaga między innymi budowa:
–  obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną 

i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej 
działki siedliskowej;

a)  parterowych budynków gospodarczych o powierzchni 
zabudowy do 35 m kw., przy rozpiętości konstrukcji nie 
większej niż 4,80 m,

b)  płyt do składowania obornika,
c)  szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę 

o pojemności do 25 m sześc.(...)
–  wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, 

wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów 
zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m kw., przy 
czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może 
przekraczać dwóch na każde 500 m kw. powierzchni 
działki;

–  indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków 
o wydajności do 7,50 m sześc. na dobę;

–  altan i obiektów gospodarczych na działkach 
w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni 
zabudowy do 25 m kw. w miastach i do 35 m kw. poza 
granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach 
stromych i do 4 m przy dachach płaskich;

–  wiat przystankowych i peronowych;(..)
–  parkometrów z własnym zasilaniem;
–  boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni 

służących do rekreacji;
–  miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 

stanowisk włącznie;
–  przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni 

do 30 m kw.;
– pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, 
liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, 
służących do:

a)  cumowania niewielkich jednostek pływających, jak 
łodzie, kajaki, jachty,

b)  uprawiania wędkarstwa,
c)  rekreacji;(...)

–  przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych,  
kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych.

Stosownego zgłoszenia, na mocy art. 30 prawa 
Budowlanego wymaga:

–  budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów 
kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń 
o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót 
budowlanych polegających na instalowaniu;

–  instalowanie krat na budynkach mieszkalnych 
wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania 
zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,

–  instalowanie urządzeń o wysokości powyżej 3 m na 
obiektach budowlanych,

–  budowa obiektów małej architektury w miejscach 
publicznych.

*) przepisy wytłuszczone odnoszą się do rodzinnych ogrodów działkowych
Kazimierz Brzezicki
prawnik i dziennikarz
redaktor naczelny portalu poPRAWNY.pl
kb@deweloperska.com



WAKACJE NIERUCHOMOŚCI 2012

platforma deweloperska

58



WAKACJE NIERUCHOMOŚCI 2012

platforma deweloperska

59

Nieodparty czar podpoznańskich letnisk
Letni wypoczynek to nie tylko wyjazdy do uznanych kurortów krajowych i zagranicznych. Już od ponad wieku popularnością 
wśród mieszkańców dużych miast cieszą się podmiejskie letniska, które obrosły już ciekawą historią i niemałą ilością atrakcji.

Podczas wyboru miejsca na urlop należy wziąć pod uwagę fakt, 
iż wakacje w jakiejś popularnej – polskiej czy też zagranicznej – 
miejscowości kosztują dość sporo. Po drugie często te ośrod-
ki wypoczynkowe są bardzo zatłoczone i pobyt tam nie ma nic 
wspólnego z prawdziwym wypoczynkiem. Poznań na szczęście 
jest miastem, w którego okolicy zlokalizowanych jest wiele cie-
kawych miejscowości letniskowych, które warto odwiedzić. 

Wzorcowe Puszczykowo

Na przełomie XIX i XX wieku dla mieszkańców Poznania ulubio-
nym celem podmiejskich wypadów stała się osada ukryta wśród 
zieleni i lasów, a mianowicie Puszczykowo. To właśnie tutaj jeden 
z najsłynniejszych polskich pisarzy–podróżników, Arkady Fiedler 
robił swoje pierwsze małe odkrycia. 

Aby umożliwić dogodny dojazd do miejscowości, przy istnie-
jącej od 1856 roku linii kolejowej (prowadzącej do Wrocławia) 
zbudowano budynki stacyjne: w roku 1901 drewniany, z wieżycz-
ką zegarową i tunelem pod torami w Puszczykowie, a w roku 1911 
murowany w Puszczykówku. Oba uznane zostały za zabytkowe. 

Nie są jednak budowlami wybitnymi architektonicznie. Jednak-
że budynek stacji kolejowej Puszczykowo, dzięki swej nietypo-
wej dekoracji prezentuje unikatowy w Wielkopolsce przykład 
budowli dworcowej typowej dla miejscowości wypoczynkowej. 

Z poznańskiego dworca co parę minut odchodziły przepełnio-
ne turystami pociągi. W słoneczne dni nawet kilkanaście tysięcy 
pasażerów przewinęło się przez stację, aby dotrzeć do Puszczy-
kowa. Poznaniacy nazywali to popularne letnisko swoją perełką 
i osiedlali się tutaj już pod koniec XIX wieku. Właśnie w tych cza-
sach, kiedy dość gwałtownie rozwijał się przemysł, ludzie szu-
kali miejsc gdzie można odpocząć na łonie natury. Duszący się 
w mieście mieszkańcy doceniali uroki oddalonego o kilkanaście 
kilometrów Puszczykowa, które zachęcało świeżym powietrzem 
i spokojem. Od wschodu okalało je malownicze koryto Warty, od 
zachodu morenowa skarpa, a tuż za nią puszcza usiana jeziorami. 

Dzisiejsze miasto Puszczykowo to zlepek czterech historycz-
nie odrębnych osad. Najstarszą z nich jest Niwka, położona nad 
Wartą, o której pierwsza wzmianka pochodzi z 1302 roku. Na-
stępną jest Stare Puszczykowo, które wraz z Puszczykowem – 
powstałym po roku 1600 – należało do kapituły poznańskiej aż 

Willa „Jadwinówka”
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do rozbiorów. Ostatnia miejscowość to tzw. Nowe Puszczykowo 
– wzmianka o nim pochodzi z 1387 roku, kiedy to wystąpił spór 
o granice pomiędzy Wirami i Puszczykowem. Natomiast w doku-
mentach z 1757 roku pojawiła się po raz pierwszy nazwa Puszczy-
kowo, kiedy rząd pruski skonfiskował dobra kościelne. Do roku 
1935 poszczególne miejscowości – Puszczykowo, Puszczyków-
ko i Stare Puszczykowo były wsiami sołeckimi. Po wojnie Pusz-
czykowo w 1956 roku, uzyskało status osady miejskiej, a 7 lipca 
1962 roku rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów PRL, Józe-
fa Cyrankiewicza otrzymało prawa miejskie. Nowe Puszczykowo 
należało do osadników niemieckich, natomiast w Puszczykowie 
Starym żyli zepchnięci na margines rodowici mieszkańcy. Różni-
ce narodowościowe były znaczne, ponieważ w Wielkopolsce ad-
ministracja pruska faworyzowała swoich. Polacy nie mogli budo-
wać murowanych domów, ale tylko szachulcowe – i to bez komina. 
Później zakazano nawet tego. 

Na szczęście to nie zaborcy odkryli zalety Puszczykowa. Pierw-
szą całoroczną willę postawił w 1897 roku poznański bankowiec 
Władysław Tomaszewski, a pierwszy dom letniskowy, „Jadwinów-
kę”, otworzył kupiec Włodzimierz Adamski. Jednak swoją popu-
larność – przynajmniej na początku XX wieku – Puszczykowo za-
wdzięcza niemieckim przedsiębiorcom, urzędnikom, prawnikom 
czy finansistom. Zaczęto wznosić landhausy, letnie domy o sza-
chulcowej konstrukcji i asymetrycznej bryle, spadzistych da-
chach, wykuszach, balkonach.

 Sytuacja uległa zmianie po 1918 roku, gdy większość Niemców 
wyprowadziła się. Do Puszczykowa nadal przybywały poznań-
skie elity, ale już polskie. Nowi mieszkańcy mieli swoje pomysły 
na wznoszone obiekty. Pruskie wille były zastępowane partero-
wymi dworkami. Wszędzie można było podziwiać domki otoczo-
ne pięknymi klombami kwiatowymi, ganki obrośnięte dzikim wi-
nem, malwy pod oknami, huśtawki zawieszone na jabłoniach. Tym 
samym Puszczykowo stało się wzorcowym przykładem koncep-
cji idealnego osiedla, które miało łączyć funkcje mieszkalne i re-
kreacyjne – nawet jeśli nie projektowano go z takim założeniem. 

W roku 1900 Walerian Szulc zbudował willę, którą nazwał od 
imienia swojej jedynej córki „Willa Helena”, a rok później została 

wybudowana „Jadwinówka” przez wspomnianego już wcześniej 
Włodzimierza Adamskiego (jego żona miała na imię Jadwiga). I tym 
sposobem pośród wyłącznie niemieckich nazw zaczęły pojawiać 
się polskie akcenty. Domy były piętrowe, zbudowane w techni-
ce muru pruskiego („fachówce”), przeznaczone wyłącznie do let-
niego wypoczynku. Od tego momentu Szulcowie i Adamscy let-
nie dni spędzali w Puszczykowie. Atrakcji nie brakowało, letnicy 
grali w krykieta, pływali łódkami po Warcie czy wdrapywali się na 
drzewa. Jednym z ulubionych ich zajęć była również gra w tenisa. 

Niestety we wrześniu 1939 roku przyszedł kres na te puszczy-
kowską sielankę. Po wojnie domy zostały sprzedane. „Willa He-
lena” została otynkowana, przez co już nie przypomina tej z 1900 
roku, „Jadwinówka” zachowała dawną bryłę, ale też nie jest w naj-
lepszej kondycji. Dla miasta Puszczykowo stworzono Gminny Pro-
gram Opieki nad Zabytkami i właśnie między innymi willa „Jadwi-
nówka” została objęta tym programem. 

Mimo tego, iż bardzo wiele cennych obiektów niszczeje, to 
w Puszczykowie jest wielu pasjonatów, którzy dbają o dobrą ener-
gię w letnisku. Powstało stowarzyszenie przyjaciół miasta, któ-
re wydaje biuletyn, i podejmuje szereg działań prowadzących do 
zachowania historii letniska.

Synowie Arkadego Fiedlera – Arkady Radosław oraz Marek – 
prowadzą w Puszczykowie muzeum–pracownię literacką. Pomysł 
utworzenia tego miejsca narodził się jeszcze za życia podróżni-
ka. Muzeum poświęcone jest życiu i twórczości Arkadego Fiedle-
ra. Otwarto je 1 stycznia 1974 roku w domu rodzinnym Fiedlerów. 
Willa z 1926 roku została zakupiona w 1946 roku przez podróż-
nika po jego powrocie z wojennej emigracji. W domu gromadził 
on eksponaty pochodzące z wypraw oraz związane z jego udzia-
łem w II wojnie światowej, w zwłaszcza w Dywizjonie 303. W mu-
zeum zgromadzono zbiory etnograficzne, przyrodnicze, entomo-
logiczne, religijne, ludowe rzemiosło i inne. Do najciekawszych 
eksponatów należą maski i rzeźby obrzędowe, trofea ludzkich 
głów, łuki i dmuchawki, motyle tropikalne, pająki, krokodyle, kaj-
many, skorpiony, piranie, a także kolekcja książek Arkadego Fie-
dlera. Nieodłączną częścią ekspozycji jest Ogród Tolerancji wo-
kół willi, w którym znajdują się modele różnego rodzaju rzeźb  

Dworzec w Puszczykówku
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i obiektów ważnych dla rozwoju poszczególnych cywilizacji na 
świecie. Można zobaczyć między innymi: posągi Buddy z Bamian 
mające 6,5 m wysokości, kamienny kalendarz Azteków w for-
mie dysku, piramidę wzorowaną na egipskich czy głowę z Wy-
spy Wielkanocnej.

Lasy i jeziora gminy Pobiedziska

Na terenie gminy Pobiedziska, ze względu na jej walory krajobra-
zowo–przyrodnicze jest wiele zespołów zabudowy letniskowej 
i ogrodów działkowych. Jest to zabudowa intensywna, na małych 
działkach, pełniąca rolę miejsc wypoczynku pobytowego, week-
endowego, niekiedy nawet stałego. Zabudowa ta zlokalizowana 
jest głównie w bliskim sąsiedztwie jezior Stęszewsko–Kołatkow-
skich (Stęszewko, Tuczno, Jerzyn, Kołata), zbiornika Kowalskie (Ko-
walskie, Bugaj, Borowo Młyn, Barcinek), doliny Cybiny, a także na 
terenie Parku Krajobrazowego Promno i w jego otulinie (Kaplica, 
Promienko, Wagowo). Istotna jest masowość tej zabudowy, po-
nieważ zlokalizowanych tutaj jest około 1100 działek zabudowy 
letniskowej i ponad 2100 działek ogrodów działkowych. 

Do atrakcyjnych turystycznie miejscowości w gminie Pobiedzi-
ska należy między innymi Jerzykowo czy Wronczyn. Pobiedziska 
leżą na Szlaku Piastowskim między Poznaniem a Gnieznem, nie-
daleko Ostrowa Lednickiego. Jedno z jego osiedli, Letnisko Le-
śne, zwane również Pobiedziska Letnisko oraz Letnicho to wil-
lowe osiedle położone w zachodniej części Pobiedzisk. Na jego 
terenie znajduje się przystanek kolejowy Pobiedziska Letnisko. 

Przy drodze krajowej nr 5 zbudowano pierwszy w Polsce Skan-
sen Miniatur założony w 1998 r. Zebrano w nim około 100 naj-
ważniejszych budowli z terenu Wielkopolski oraz położonych 
na Szlaku Piastowskim – głównie z Poznania, Gniezna i Inowro-
cławia. Miniatury są wykonane w skali 1:20 i są wiernymi kopia-
mi oryginalnych budynków z zachowaniem wszelkich detali, nie-
które fragmenty zrealizowane są z materiałów identycznych jak 
obiekty oryginalne. Podstawową funkcją skansenu jest ukazanie 
struktury przestrzennej Szlaku Piastowskiego w jego dzisiejszym 

i częściowo historycznym kształcie oraz procesu rozwoju osad-
nictwa i kształtowania się państwowości polskiej. Obiekty aktu-
alnie znajdujące się w skansenie to między innymi: Pałac w Roga-
linie, Biblioteka Raczyńskich, Zagroda wiejska Biskupin, Katedra 
w Gnieźnie i Stary Rynek w Poznaniu. 

Jerzykowo jest kolejnym, bardzo kiedyś popularnym, poznań-
skim letniskiem. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi 
już z 1235 r. O starym osadnictwie świadczy prehistoryczna łódź–
dłubanka o długości 3,25 m odkopana w 1912 roku na wschod-
nim brzegu jeziora Kowalskiego. Właśnie to jezioro zapewnia 
wypoczynkowy charakter wsi Jerzykowo. Jest ono tak napraw-
dę zbiornikiem retencyjnym powstałym dzięki spiętrzeniu wód 
rzeki Głównej. Miało zapewnić nawodnienie okolicznym polom, 
ale służy również celom rekreacyjnym. 

Szybko wokół jeziora zaczęły powstawać kompleksy działek 
rekreacyjnych i domków letniskowych. We wsi znajduje się neo-
gotycki poewangelicki kościół pw. Niepokalanego Serca NMP 
z początku XX wieku. W sąsiedztwie kościoła zlokalizowana jest 
enklawa wysokiej zieleni – dawny park z drugiej połowy XIX wie-
ku – po południowej stronie kościoła znajduje się wybudowana 
w tym samym czasie pastorówka, w której obecnie mieści się 
szkoła. Jerzykowo otoczone jest przez dwa parki krajobrazowe. 
Na północ od wsi leży Puszcza Zielonka, a na południowy wschód 
Park Krajobrazowy Promno. Różnorodność krajobrazowa i bogac-
two przyrodnicze sprawiają, że parki te są atrakcyjnym terenem 
rekreacyjnym i turystycznym.

Na prawym brzegu rzeki Głównej znajdziemy najstarszy dom 
wsi, pochodzący z pierwszej połowy XIX w. Obok tego domu rośnie 
okazały dąb szypułkowy o obwodzie 550 cm. Drugi pomnikowy 
dąb o obwodzie 660 cm rośnie przy skrzyżowaniu dróg w pobli-
żu zapory. Innym znanym pomnikiem przyrody jest sosna „Para-
sol” o obwodzie 270 cm. 

Bardzo ciekawą miejscowością leżącą również w gminie Pobie-
dziska jest Wronczyn, położony przy brzegu jeziora Wronczyń-
skiego. Na terenie wsi odkopano osadę z III w. n.e. należącą do 
kultury przeworskiej. Pierwsze wzmianki o Wronczynie pochodzą 
już z 1136 roku. W średniowieczu wieś należała do rodu Porajów, 

Muzeum Arkadego Fiedlera, Ogród Kultur i Tolerancji
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później do rodu Łodziów. W XVIII i XIX wieku należała do właści-
cieli pobliskich Krześlic. Pod koniec XIX wieku wieś była własno-
ścią niemieckiej rodziny Falkenhaymów. 

W roku 1899 wykupił ją Tadeusz Kryspin Jackowski, syn Mak-
symiliana Jackowskiego, działacza gospodarczego i założyciela 
Związku Ziemian, który ratował polskie majątki w Wielkopolsce 
przed przechodzeniem w ręce niemieckie. Wnuk Maksymiliana, 
Tadeusz Gustaw, gościł w zachowanym do dziś dworku między 
innymi Kornela Makuszyńskiego, Juliusza Osterwę, Leona Schil-
lera, a także Edwarda i Rogera Raczyńskich. Dwór zbudowano 
na przełomie XVIII i XIX w., przebudowany w formach neobaro-
kowych na początku XX w. Budynek jest parterowy, z mieszkal-
nym poddaszem ukrytym w wysokim dachu. W fasadzie frontowej 
umieszczony jest czterokolumnowy ganek, nad którym znajduje 
się wystawka. W elewacji ogrodowej umieszczono drewniany por-
tyk. Przy dworze zachowała się gorzelnia z drugiej połowy XIX w. 

Nowe letniska PRL–u

Walory przyrodnicze i krajobrazowe Puszczy Zielonki – bogac-
two lasów i jezior – dały impuls do tworzenia na jej obszarach 
nowych osiedli letniskowych już w drugiej dekadzie PRL. Na po-
czątku lat 60 prywatny właściciel nieużytków leżących pomiędzy 
wsiami Kamińsko i Okoniec w gminie Murowana Goślina, Franci-
szek Szymański zainicjował tworzenie nowego osiedla letnisko-
wego. Wydzielone przez niego działki kupowali przede wszyst-
kim przedstawiciele ówczesnych elit partyjnych, gospodarczych 
i intelektualnych. Dziś na osiedlu nazwanym przez miejscowych 
nieco górnolotnie Florydą jest ich prawie 200. Kamińsko jest też 
siedzibą terenowych stacji badawczych oraz ośrodka wypoczyn-
kowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Nad jeziorem 
Kamińskim znajduje się pole namiotowe i kąpielisko niestrzeżo-
ne. W Kamińsku znajduje się też hotel.

Obecnie także na osiedlu letniskowym trwa budowa sieci ka-
nalizacyjnej w ramach unijnego projektu ochrony wód Puszczy 
Zielonki obejmującego kilka gmin terenu.

Parę lat później, pod koniec lat 60. podobną inicjatywę pod-
jęto we wspomnianych już wsiach Tuczno i Stęszewko w gminie 
Pobiedziska, nieopodal Wronczyna. Tuczno to kolejne letnisko 
w gminie, które chętnie odwiedzane jest przez mieszkańców Po-
znania. Jego niewątpliwym atutem jest położenie w Parku Krajo-
brazowym Puszcza Zielonka, w odległości ok. 20 km od Poznania. 

Tuczno leży w centrum terenów rekreacyjnych między jeziorem 
Tuczno a jeziorem Kołatkowskim. W pobliżu tej miejscowości zlo-
kalizowane jest kąpielisko Eko–Plaża. Plaża znajduje się właśnie 
pomiędzy Tucznem i Stęszewkiem. Istnieje już od ponad 10 lat. 
Położenie jej na skraju Puszczy Zielonki sprawia, że jest ona jed-

ną z najchętniej odwiedzanych plaż w Wielkopolsce. Czysta woda 
oraz ratownik dbający o bezpieczeństwo korzystających z kąpie-
liska to nie wszystkie atuty akwenu. Dla najmłodszych wczaso-
wiczów dużą atrakcją jest zjeżdżalnia, z której można bezpłatnie 
korzystać. Dorośli również znajdą coś dla siebie. Do dyspozycji 
pozostaje wypożyczalnia sprzętu wodnego: rowery wodne, ka-
jaki, pontony. A po takich szaleństwach można coś zjeść również 
na terenie kąpieliska, aby nabrać sił na kolejne. W pobliżu plaży 
zlokalizowany jest parking zarówno bezpłatny jak i nadzorowa-
ny. Dodatkowym plusem jest dobra komunikacja z Poznania, po-
nieważ kilka razy dziennie z Dworca Śródka odjeżdża autobus do 
Tuczna, który bez problemu podrzuci nas w to urokliwe miejsce. 

Na terenie Gminy Pobiedziska wytyczono szlak kajakowy, bie-
gnący rynną jezior polodowcowych przez malownicze tereny 
gminy. Szlak ma długość około 11,3 km. Rozpoczyna się w Pobie-
dziskach na jeziorze Biezdruchowo i biegnie przez odcinek rzeki 

Głównej, rynną jezior Jerzyńskie, Wronczyńskie Małe i Duże, a koń-
czy się na jeziorze Stęszewsko–Kołatkowskim właśnie w Tucznie. 
Na trasie są przenoski kajakowe, które ułatwiają korzystającym 
transport kajaków. 

Turyści mogą także skorzystać z pól biwakowych. Większa część 
szlaku biegnie przez tereny Parku Krajobrazowego Puszcza Zie-
lonka, dzięki czemu można podziwiać walory przyrodnicze tego 
obszaru. Dodatkowo podczas kajakowej wędrówki warto wypa-
trywać mieszkańców szlaku. Można bowiem spotkać tutaj liczne 
gatunki ptaków oraz oglądać ślady działalności bobrów.

Wszystkie te niegdyś bardzo często odwiedzane przez miesz-
kańców Poznania i nie tylko letniska, również współcześnie stwa-
rzają możliwości wypoczynku. Bliskość terenów zielonych, jezior 
czy nawet małych oczek wodnych już w dawnych czasach przy-
ciągały turystów, którzy chcieli uciec od zgiełku miasta, odpo-
cząć od codzienności. Mimo, iż w niektórych miejscowościach 
wiele się zmieniło, niektóre całkowicie zapominają o swojej let-
niskowej przeszłości, to nadal kuszą leśnymi zakątkami, dają wy-
tchnienie i zmuszają do zwolnienia tempa.

Kąpielisko Eko–Plaża

Katarzyna Barczykowska
studentka gospodarki przestrzennej 
asystentka kierownika marketingu
kba@deweloperska.com

Agata Ziarkowska 
urbanista i planista, 
kierownik biura projektów
az@deweloperska.com
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Jak wrócić z wakacji szczęśliwym?
To miały być romantyczne wakacje. Poznaniak wymarzył sobie, że oświadczy się narzeczonej w upalną egipską noc, na tarasie 
hotelu z widokiem na piramidy. Poznaniak nie oświadczył się, bo zamiast piramid podziwiał śmietniki z setkami kotów. 

Sprawa w sądzie zakończyła się polubownie, bo biuro podróży 
zgodziło się wypłacić ekwiwalent niespełnionych marzeń. Inny po-
znaniak po powrocie z Wietnamu przez trzy lata stawał przed są-
dem za to, że chciał dla synka przywieźć żywego konika morskiego. 
Za złamanie Konwencji Waszyngtońskiej zapłacił sporą grzywnę.

Niebawem wybierzemy się na urlopy. Zanim jednak udamy się 
w podróż za granicę, w różne strony świata, czasem do dalekich, 
egzotycznych krajów, warto dowiedzieć się o obowiązujących 
przepisach. Często chcemy zabrać towary, które będziemy spo-
żywać albo używać podczas pobytu, zaś wracając do kraju – ze-
chcemy przywieźć upominki. Musimy więc wiedzieć jakie towary 
mogą znaleźć się w bagażu podróżnego, jakie są niedozwolo-
ne, a jakie są ograniczenia. Powinniśmy też wiedzieć jakie nale-
ży spełnić warunki, by zabrać ze sobą w podróż pieska czy kotka 
lub innego zwierzaka domowego. 

Co można wywozić?

Normy ilościowe i wartościowe towarów przywożonych w ba-
gażu osobistym podróżnych, przyjeżdżających z państw trze-
cich (tj. spoza Unii Europejskiej), które są zwolnione z należno-
ści celnych przywozowych.

Zwolnione z należności celnych przywozowych są towary znaj-
dujące się w bagażu osobistym podróżnych przyjeżdżających 
z państw trzecich w ramach następujących norm: w transporcie 
lądowym – do równowartości 300 euro; w transporcie lotniczym 
i morskim – do równowartości 430 euro.

Nie wlicza się do tego wartości produktów leczniczych nie-
zbędnych dla potrzeb podróżnego, wartości bagażu osobiste-
go, importowanego czasowo lub importowanego po jego czaso-
wym wywozie, wartości paliwa znajdującego się w standardowym 
zbiorniku dowolnego pojazdu silnikowego oraz paliwa znajdują-
cego się w przenośnym kanistrze, którego ilość nie przekracza 
10 litrów (paliwa te również stanowią bagaż podróżnego), a także 
wartości tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholo-
wych przywożonych według norm, o wielkości których trzeba się 
dowiedzieć w biurze podróży lub urzędzie celnym. 

Wartości dewizowe

Osoby przekraczające granicę państwową mają obowiązek zgła-
szać, w formie pisemnej, organom celnym lub organom Straży 
Granicznej przywóz do kraju oraz wywóz za granicę złota dewi-
zowego lub platyny dewizowej, bez względu na ilość, a także kra-
jowych lub zagranicznych środków płatniczych, jeżeli ich wartość 
przekracza łącznie równowartość 10.000 euro.

Zezwala się rezydentom i nierezydentom przekraczającym 
granicę państwową z innymi państwami obszaru Schengen na 
odstępowanie od obowiązku zgłaszania organom celnym lub 
organom Straży Granicznej przywozu do kraju oraz wywozu za 
granicę złota dewizowego lub platyny dewizowej bez względu 

na ilość oraz krajowych lub zagranicznych środków płatniczych 
o wartości przekraczającej łącznie równowartość 10.000 euro.

Przywóz wielu towarów z krajów trzecich na obszar celny Wspól-
noty Europejskiej uzależniony jest od spełnienia dodatkowych – 
poza formalnościami celnymi – wymagań nie mających charakteru 
fiskalnego. Takim wymogiem jest np. obowiązek przeprowadze-
nia kontroli granicznej przez wyspecjalizowane służby (chodzi 
o kontrolę sanitarną, weterynaryjną czy fitosanitarną itp.) oraz 
konieczność posiadania określonych prawem dokumentów (ze-
zwoleń, licencji, certyfikatów).

W szczególności ograniczenia obejmują:
–  żywność: żywność pochodzenia zwierzęcego (np. wyroby 

mięsne i wyroby zawierające mleko) podlega szczególnym 
ograniczeniom, a w przypadku ruchu podróżnych takiej żyw-
ności w zasadzie nie można przywozić. Podróżni przywo-
żący ze sobą produkty mięsne i mleczarskie zobowiązani 
są do umieszczenia ich w specjalnych pojemnikach znajdu-
jących się na przejściach granicznych. Żywność pochodze-
nia niezwierzęcego jest zwolniona z obowiązku przeprowa-
dzenia granicznej kontroli sanitarnej w przypadku, jeśli jest 
przywożona w ilościach wskazujących na niehandlowy cha-
rakter przywozu (tj. na własne potrzeby).

–  produkty lecznicze: produktów leczniczych nie można – bez 
zgody ministra zdrowia – przywieźć na terytorium Polski. 
Jedynie dopuszczalne jest przywiezienie pięciu najmniej-
szych opakowań w przypadku produktów leczniczych, które 
nie są sprzedawane w Polsce, a koniecznych podróżnemu.

–  zwierzęta: zwierzęta domowe, towarzyszące podróżnym 
(psy, koty, fretki, w liczbie nieprzekraczającej 5 sztuk zwie-
rząt) mogą być przywożone do Polski, pomiędzy państwa-
mi członkowskimi Unii oraz wywożone poza UE na nastę-
pujących warunkach:
•	  zwierzę musi posiadać identyfikator (elektroniczny lub 

w postaci tatuażu – wymagania w tym zakresie ustalają 
poszczególne państwa);
•	zwierzę musi być zaszczepione przeciwko wściekliźnie;
•	  musi posiadać dokumenty potwierdzające fakt szczepie-

nia (paszport zwierząt lub świadectwo weterynaryjne). 

Chwila nieuwagi może doprowadzić do katastroficznych skutków
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W przypadku przywozu – w zależności od tego z jakiego państwa 
trzeciego do jakiego państwa członkowskiego UE przywożone 
są zwierzęta – wymagania te mogą być rozszerzone o obowią-
zek elektronicznej identyfikacji, przeprowadzenie badania efek-
tywności szczepienia lub kwarantannę. Szczegółowe informacje 
dotyczące warunków przewozu zwierząt domowych znajdują się 
na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Nie tylko kły słoniowe

Ograniczenia i zakazy związane z przywozem i wywozem z Unii Eu-
ropejskiej okazów roślin i zwierząt gatunków zagrożonych wygi-
nięciem (Konwencja Waszyngtońska – CITES) od dnia 1 maja 2004 
r. są realizowane na podstawie rozporządzeń Unii Europejskiej.

Na liście zakazów wywozu i przewozu są: 
–  żywe rośliny i zwierzęta,
– wypchane zwierzęta i trofea myśliwskie,
– wyroby z kości, rogów, zębów zwierząt (kość słoniowa),
–  naszyjniki, pierścionki i inne wyroby, które zawierają części 

roślin i zwierząt chronionych,
–  torebki, buty, portfele, paski do spodni wykonane ze skór 

węży, krokodyli, waranów itp.,
–  lekarstwa zawierające sproszkowane fragmenty zwierząt 

lub roślin (tzw. medycyna orientalna).

Przywóz lub wywóz takich okazów jest zabroniony jeżeli nie zo-
stały spełnione odpowiednie warunki, czyli osoba, która przewo-
zi takie okazy nie posiada odpowiednich zezwoleń lub świadectw 
– potocznie nazywanych dokumentami CITES.

Gatunki zagrożone wyginięciem

Gatunków zagrożonych wyginięciem, ujętych na specjalnych li-
stach jest około 30.000, z czego około 10.000 to zwierzęta. Mo-
żemy wyliczyć tylko dla przykładu:

–  krokodyle – zakazane jest nabywanie takich towarów jak: 
torebki, paski, buty, okazy wypchane; 

–  warany – torebki, buty, paski, okazy wypchane;
–  węże należące do dusicieli – np. pytony, boa, anakondy: to-

rebki, buty, paski, spodnie, kurtki; 
–  korale rafotwórcze kawałki rafy koralowej – wyroby wy-

konane z koralowców;
–  muszle i wyroby z nich;
–  dzikie koty – np. lamparty, oceloty, rysie: skóry i wyroby, 

medycyna Wschodu;
–  wszystkie jesiotrokształtne, czyli np. jesiotry, z których 

pochodzi kawior;
– kawior,
–  storczyki, kaktusy, wilczomlecze, a także niektóre rośliny 

owadożerne – żywe rośliny, bulwy, cebulki.

Turysta, który wyjeżdża na wycieczkę stykając się z wystawiany-
mi „pamiątkami” odnosi wrażenie, że wykonywanie takich wyro-
bów jest tradycyjną czynności miejscowej ludności, a ich wyrób 
jest legalny i kontrolowany. Tak było najprawdopodobniej kie-
dyś, kiedy takie rzeczy były wykonywane wyłącznie na potrzeby 
mieszkańców danego regionu. Dzisiaj zwierzęta giną tysiącami, 
zabijane na potrzeby ruchu turystycznego. Zwierzęta te najczę-

ściej są pozyskiwane z naturalnego środowiska, ponieważ taka 
forma czerpania korzyści jest formą najprostszą i najtańszą. Nie 
kupując takich wyrobów, możemy powstrzymać proceder zabi-
jania zwierząt podlegających całkowitej ochronie.

Autostrady bez limitu prędkości

Przed wyjazdem za granicę warto przejrzeć tabele z dopuszczal-
ną prędkością w danym kraju, ale żelazną regułą jest dostosowy-
wanie się do warunków panujących na drodze, a potem do pręd-
kości, na którż zezwalają znaki drogowe.

W większości europejskich państw akceptowane jest prawo jaz-
dy wydawane w Polsce, wyjątek stanowi Albania (potrzebny jest 
dokument międzynarodowy). Oprócz tego wymagany jest także 
dowód rejestracyjny, z aktualnym wpisem badania technicznego. 
Kierowcy obowiązkowo muszą mieć wykupione ubezpieczenie OC. 

W Niemczech czy Austrii policja zwraca szczególną uwagę na 
stan techniczny pojazdów. Wybierając się w podróż, musimy tak-
że zadbać o odpowiednie wyposażanie auta. Obowiązkowy jest 
trójkąt ostrzegawczy, apteczka, zapasowe żarówki, linka holow-
nicza, podnośnik samochodowy, klucz do demontażu kół.

W niektórych krajach, takich jak Słowacja, Austria, Włochy trze-
ba mieć też kamizelkę odblaskową. W razie awarii kierowca i pa-
sażer, którzy wychodzą na jezdnię, muszą ją założyć.

We wszystkich europejskich krajach obowiązuje bezwzględny 
zakaz rozmawiania przez telefon komórkowy podczas prowadze-
nia pojazdu, chyba że mamy zestaw głośnomówiący. Kolejną kwe-
stią są pasy bezpieczeństwa. Zapinać je muszą – zarówno kierow-
cy, jak i pasażerowie – niemal we wszystkich krajach. Wyjątkiem 
są Węgry, gdzie osoby siedzące z tyłu, poza terenem zabudowa-
nym, nie mają takiego obowiązku. Niektóre państwa wprowadzi-
ły obostrzenia dla kierowców w wieku powyżej 65 lat. Wymaga-
ją dodatkowych badań (np. Czechy) lub zabraniają prowadzenia 
pojazdu po 75. roku życia (np. Wielka Brytania).

Oto przegląd wymagań w niektórych krajach:

Austria

Dopuszczalna prędkość: teren zabudowany 50 km/h, niezabudo-
wany 100 km/h, autostrady 130 km/h. Osoby, które nie ukończyły 
18. roku życia nie mogą prowadzić pojazdów mechanicznych, na-
wet jeśli mają prawo jazdy. Turyści poruszający się samochodami 
powinni liczyć się z drobiazgowymi kontrolami stanu techniczne-
go pojazdów (szczególnie ważne: ogumienie, hamulce oraz posia-
danie apteczki, trójkąta ostrzegawczego i odblaskowej kamizel-
ki). Dopuszczalna ilość alkoholu we krwi kierowcy to 0,5 promila. 

Włochy

Dopuszczalna prędkość: teren zabudowany 50 km/h, niezabu-
dowany 90–100 km/h, autostrady 130 km/h. Dopuszczalny po-
ziom alkoholu we krwi wynosi 0,5 promila. Na co dzień trzeba 
jeździć z włączonymi światłami mijania. Dzieci można przewo-
zić na przednim siedzeniu, ale tylko w specjalnym foteliku. Prze-
jazd autostradami jest płatny. Opłatę wnosimy po przejechaniu 
konkretnego odcinka. 
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Francja

Dopuszczalna prędkość: teren zabudowany 50 km/h, niezabudo-
wany 90 km/h, drogi ekspresowe 110 km/h, autostrady 130 km/h 
(podczas deszczu 110 km/h). W tym kraju dozwolone jest prowa-
dzenie pojazdu do 0,5 promila alkoholu we krwi. Dzieci do 15. roku 
życia, poniżej 150 cm wzrostu, nie mogą podróżować na przed-
nim siedzeniu, chyba że w specjalnym foteliku. Wiosną i latem nie 
trzeba w ciągu dnia jeździć z włączonym światłami. Francja jako 
jeden z niewielu krajów w UE wprowadziła ograniczenie prędko-
ści podczas deszczu. Na autostradach nie można jeździć wtedy 
szybciej niż 110 km/h. Opłaty za przejazd autostradą pobierane 
są przy wyjeździe z płatnego odcinka. We Francji nie można par-
kować tam, gdzie krawężniki pomalowane są na żółto lub tam, 
gdzie na asfalcie jest żółta zygzakowata linia. Za postój trzeba 
płacić. W większości miast są parkomaty. 

Litwa

Dopuszczalna prędkość: teren zabudowany 50 km/h, niezabu-
dowany 70–90 km/h, autostrady 110–130 km/h. Wjeżdżając na 
terytorium Litwy nie musimy mieć międzynarodowego prawa 
jazdy czy wykupować tamtejszego OC. Autostrady są bezpłat-
ne. Dzieci do lat 3 muszą być przewożone w specjalnych foteli-
kach mocowanych na tylnym siedzeniu pojazdu. Pozostałe, do 12. 
roku życia, mogą podróżować na przednim siedzeniu, ale także 
w foteliku. Używanie świateł mijania obowiązuje przez cały rok.

Niemcy

Dopuszczalna prędkość: teren zabudowany 50 km/h, niezabudo-
wany 100 km/h, autostrady zalecana 130 km/h. Przejazdy przez 
autostrady są bezpłatne. W miastach trzeba zwracać szczegól-
ną uwagę na pieszych i rowerzystów, którzy na przejściach mają 
bezwzględne pierwszeństwo. W pobliżu osiedli i prywatnych te-
renów często stoją znaki z napisem „Privatgelande”, co oznacza 
zakaz postoju w tym miejscu. Ponadto jeżeli zostawimy samo-
chód w miejscu, gdzie będzie on utrudniał ruch, musimy liczyć 
się z jego odholowaniem na policyjny parking. Za jego odbiór za-
płacimy nawet 300 euro.

Słowacja

Dopuszczalna prędkość: teren zabudowany 50 km/h, niezabudo-
wany 90 km/h, autostrady 130 km/h. Obowiązują tu opłaty drogo-

we, ale tylko na drogach pierwszej klasy. Oznaczone są one zna-
kiem białego samochodu na niebieskim tle. Winietka na siedem 
dni kosztować nas będzie około 5 euro, miesięczna 10, a rocz-
na 36,5. Jej brak karany jest mandatem. Winietki można kupić na 
stacjach benzynowych. Na Słowacji niedopuszczalna jest jazda 
po wypiciu alkoholu. 

 Opłatę za postój w miastach najlepiej uiścić w parkomacie. Nie 
należy zostawiać samochodu na chodniku. Jeżeli wybieramy się 
do Bratysławy, najlepiej zatrzymać się na peryferiach i korzystać 
z komunikacji miejskiej.

Ile za zmarnowany urlop?

Zagadnienie odpowiedzialności biura podróży za szkodę nie-
majątkową w postaci zmarnowanego urlopu podczas podróży 
turystycznej w ostatnim czasie było rozstrzygane w orzecznic-
twie Sądu Najwyższego. Trybunał ten uznał, że można docho-
dzić roszczeń od organizatora turystyki za szkodę niemajątko-
wą w postaci tzw. zmarnowanego urlopu.

 We wskazanych orzeczeniach Sąd Najwyższy nawiązał do wy-
roku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 12 marca 
2002 r., w którym orzeczono, że co do zasady przyznaje się kon-
sumentowi prawo do odszkodowania za uszczerbek niemająt-
kowy poniesiony na skutek niewykonania lub nienależytego wy-
konania zobowiązania przez organizatora imprezy turystycznej.

 Sąd Najwyższy przyjął, że skoro dyrektywa może być wykłada-
na w sposób obejmujący pojęciem szkody także uszczerbek nie-
majątkowy w postaci „zmarnowanego urlopu”, to również art. 1 la 
ust. 1 ustawy o usługach turystycznych przenoszący art. 5 dyrek-
tywy do polskiego porządku prawnego, musi być wykładany w ten 
sam sposób. Dla bieżących potrzeb rozstrzygania przez sądy po-
wszechne spraw dotyczących tzw. zmarnowanego urlopu orze-
czenia Sądu Najwyższego są wystarczającą pomocą. Jednakże 
sprawa odpowiedzialności biura podróży za szkodę polegającą 
na zmarnowanym urlopie powinna zostać wprost unormowana 
w ustawie.  Zdaniem rzecznika praw obywatelskich zagadnienie 
odpowiedzialności biura podróży za szkodę polegającą na zmar-
nowanym urlopie powinno zostać wprost uregulowane w usta-
wie o usługach turystycznych. W ten sposób zostanie w interesu-
jącym zakresie osiągnięty efekt w postaci implementacji przez 
polskiego prawodawcę postanowień dyrektywy 90/314. Regu-
lacja taka ponadto z punktu widzenia konsumenta będzie miała 
ochronny charakter, spowoduje mianowicie uzupełnienie jego wie-
dzy i orientacji o przysługującym mu roszczeniach w przypadku 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadcze-
nie usług turystycznych. Obecnie wiedza ta jest rekonstruowana 
na podstawie orzeczeń sądowych, które są znane profesjonali-
stom, ale już niekoniecznie klientom biur podróży.

Zanim jednak polski parlament przyjmie stosowną ustawę pa-
miętajmy, że za zmarnowany urlop nie musimy odgrywać się na 
żonie i dzieciach, ale wystarczy napisać stosowny pozew prze-
ciwko organizatorom naszego wyjazdu. Do pomocy mamy orze-
czenia Sądu Najwyższego i Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. 
Korzystajmy z naszych praw.

M.in. skóry dzikich lwów objęte są zakazem wywozu.

Kazimierz Brzezicki
prawnik i dziennikarz
redaktor naczelny portalu poPRAWNY.pl
kb@deweloperska.com
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biuro dokumentacji projektów deweloperskich

promocja deweloperów w internecie

kanał deweloperski

miejsce spotkań

biuro ofert deweloperskich

prasa deweloperska

tworzenie projektów deweloperskich, poprzez 
akwizycje nieruchomości, budowanie strategii ce-
nowych, katalogów mieszkań, uzyskiwanie pozwo-
leń na budowę.
Usługi rynku prawniczego, targetowanie

Publikacja informacji w postaci tekstów zamówio-
nych oraz tekstów własnych. Śledzenie inwestycji, 
opis wydarzeń, linki sponsorowane, budowanie wi-
zerunku inwestora, ogólnopolska wyszukiwarka de-
weloperów i ich ofert

Przedstawienie inwestycji, kanał dostępny w ponad 
18 000 mieszkaniach w Poznaniu, telewizja kablowa 
i telewizja internetowa

oferta: 21 deweloperów budujących w 30 lokaliza-
cjach, stanowiąca ponad 3000 mieszkań i domów. 
oferta kredytów hipotecznych 14 banków.
Kupujący nie płaci prowizji.

w kawiarni nieruchomości dostępna jest oferta sa-
lonu Mieszkaniowego doM-broker.pl (rynek pier-
wotny), biura nieruchomości REbank (rynek wtórny), 
oraz nieruchomości komercyjnych przygotowywa-
nychprzez URbano. w lokalu działa REbank caFE, 
Restauracja bELUga sushi, Klub dewelopera.

czasopisma ukazujące się sezonowo. nakład 6000 
egzemplarzy. Produkt jest dystrybuowany w biu-
rach sprzedaży deweloperów , w biurach pośred-
nictwa nieruchomości, placówkach handlowych 
banków oraz w punktach handlowych partnerów: 
salony samochodowe, kancelarie prawne, kancela-
rie notarialne, salony łazienek, salony drwi i podłóg, 
biura podróży oraz w taksówkach korporacji Pst.

platforma@dEwELoPERsKa.com | Zapraszamy do współpracy | www.dEwELoPERsKa.com

prenUmerata roCZna (4) = 99 zł netto

Buduj z nami ! Biznes w nieruchomościach !
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 best in town the best in town  the best

DEWELOPERSKA | Poznań, 10 Cyryla Ratajskiego square | T. 61 67 10 100
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