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Mieszkamy bardziej osobno
niż kiedykolwiek
Najpierw finanse i praca potem wartości skupione wokół rodziny. W Polsce niebezpiecznie rośnie procentowy udział młodych osób
deklarujących mieszkanie w pojedynkę. Najnowsze statystyki zapowiadają, że ten szeroko narastający problem społeczny odnosi
się do osób po 30 roku życia. Co niebezpieczne, badania dowodzą tendencji dla dalszego
rozwoju tego zjawiska. Zbliżamy się do udziału
zadeklarowanych singli w społeczeństwie na
poziomie 30 procent.
W okresie ostatnich 10 lat spadła przeciętna liczba osób w gospodarstwie
domowym z blisko 3,2 do 2,9 (GUS). Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę w Polsce wynosi 25,4 m kw., przy czym gospodarstwa emerytów
dysponują największą powierzchnią 35,1 m kw. (Rządowa Rada Ludnościowa,
II Kongres Demograficzny 2012 r.). Brakuje opieki dla starszych członków rodziny, którzy na końcu życia także zamieszkują sami. Buduje nam się społeczeństwo lokatorów samotników, na co zasadniczy wpływ ma zmiana modelu wartości, światopogląd i kultura oraz częstsza migracja. Ludzie podróżują za pracą
nie tyle chętniej co jest to konieczne. Rodziny się rozpraszają.
Do czynienia mamy także w ogromną liczbą rozwodów. W Europie rozpada się co drugie małżeństwo. Polska nie odbiega od tych statystyk. Zanikają
domy wielopokoleniowe. Często sprzedawane są domy i większe mieszkania na
rzecz dwóch mniejszych. Apartamenty, większe mieszkania i domy kupują osoby z wysokimi dochodami. Powierzchnia mieszkania jest dzisiaj miarą sukcesu
i pozycji w społeczeństwie, nie przenosi się na faktyczne potrzeby lokalowe.
W Polsce ludzie mieszkają sami, co wynika ze zmian zachowań nowych pokoleń.
Analitycy od kilku lat utrzymują prawidłowość kalkulacji deficytu mieszkań
na poziomie ponad 2 miliony, co wynika między innymi ze wzrostu liczby gospodarstw. Rocznie budujemy w kraju (średnia za ostatnie 5 lat) około 150 tysięcy mieszkań, z czego 4/10 dostarczają na rynek deweloperzy. Pozostałe
domy i mieszkania to produkt inwestorów indywidualnych.
Na rynku coraz bardziej widoczne są oferty mieszkań deweloperskich
w przedziale 25-30 kw. Nie byłoby to zaskoczeniem, gdyby mieszkania te nie
były lokalami dwupokojowymi. Zmiana modelu akomodacji stała się faktem.
Załamanie na rynku deweloperskim owocuje ciągłymi przecenami zrealizowanych inwestycji. Nowa oferta kreowana przez utrzymujący się trend wyznacza rynek dla mieszkań z segmentu popularnego. Klienci poszukują teraz
tanich czyli dostępnych lokali. Jak wiadomo budynki realizowane w latach 5060. nie posiadały okien w kuchniach oraz nie były wyposażane w dźwigi windowe. Miejmy nadzieję, że za gonitwą w poszukiwaniu oszczędności w XXI wieku
nie zatracimy poszanowania dla ładu przestrzeni i funkcji oraz jakości i trwałości oddawanych mieszkań.
Rafał Gorączniak
wydawca
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Pierwotny rynek mieszkaniowy w Poznaniu w 2012 roku
Koniec roku zazwyczaj sprzyja różnym podsumowaniom. Nie inaczej jest w przypadku rynku mieszkaniowego w Poznaniu,
który od lat monitorowany jest w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Z punktu
widzenia inwestorów na pewno interesujące są pewne zestawienia dotyczące rynku pierwotnego, tym bardziej, że biorąc pod
uwagę ostatnie lata, wyraźnie zaznaczył się spadek cen mieszkań.
Biorąc pod uwagę lata 2009-2012 (rys. 1.) spadek ofertowej ceny 1 m kw. mieszkania na rynku pierwotnym
w Poznaniu jest wyraźny. O ile jeszcze na początku
wspomnianego okresu przeciętna cena metra oscylowała wokół 6,5 tys. zł, o tyle kolejne kwartały z pewnymi wahaniami przyniosły spadek ceny do wartości
bliskiej 6,0 tys. zł na koniec 2012 roku. Oznacza to nominalny spadek ofertowej ceny w granicach 8 proc.
Spadkowi cen ofertowych towarzyszył także spadek
cen transakcyjnych. Szacuje się, że są one średnio niższe od ofertowych o około 10-11 proc.1
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Rys. 1. Przeciętna cena 1 m kw. mieszkania na rynku pierwotnym w Poznaniu
w latach 2009–2012

Ceny mieszkań w 2012 roku
W 2012 roku spadek przeciętnej ofertowej ceny 1 m
kw. mieszkania nominalnie był stosunkowo niewielki.
Szacunkowa średnia cena na rynku pierwotnym w Poznaniu wyniosła w IV kwartale 2012 r. – 6035 zł brutto 2
co oznacza spadek cen o 2 proc. w stosunku do analogicznego okresu sprzed roku.
Na rynku obserwuje się także dość dużą rozpiętość
cen – pojawiają się oferty z cenami mieszkań w granicach 4,0 tys. zł/m kw., ale także bliskie 9,0 tys. zł/m kw.
W poszczególnych dzielnicach zaobserwowano pewne zróżnicowanie w zakresie dynamiki zmian cen w poszczególnych kwartałach. Generalnie niższe ceny zaobserwowano we wszystkich dzielnicach. W stosunku
do odnotowanych w IV kwartale 2012 r. można mówić
o spadkach rzędu 1-3 proc. Wyjątkiem jest dzielnica Jeżyce, w której przeciętna ofertowa cena 1 m kw.
była niższa o 12 proc. Warto dodać, że bardzo niewielki spadek ceny odnotowano na Grunwaldzie. Należy
pamiętać, że obserwowane różnice są następstwem
zmian struktury oferty mieszkaniowej (zmieniającej
się z kwartału na kwartał).

Podaż mieszkań w 2012 roku
W każdym z kwartałów 2012 roku ofertę mieszkań dla
potencjalnych nabywców określić można jako dość
szeroką. Na rynku swoje produkty oferowało kilkadziesiąt firm deweloperskich – od mniejszych do
większych inwestorów. Konkurencję na rynku ocenić
można jako wysoką.
W ostatnim kwartale 2012 roku w ofercie na rynku pierwotnym dostępnych było blisko 4 tys. mieszkań. Stosunkowo największą grupę mieszkań stanowiły lokale, których cena oscylowała w granicach od
6 do 6,5 tys. zł/m kw. (rys. 4). Niewiele mniej mieszkań w strukturze oferty charakteryzowało się cena-
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Rys. 2. Przeciętna ofertowa cena 1 m kw. mieszkania na rynku pierwotnym
w Poznaniu w 2012 roku
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Rys. 3. Porównanie ofertowej ceny 1 m kw. mieszkania na rynku
pierwotnym w Poznaniu w ujęciu dzielnic (IV kw. 2012 r. do IV kw. 2011 r.)
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mi od 5,5 do 6,0 tys. zł/m kw., od 6,5 do 7,0 tys. zł/m kw. oraz 5,0 do 5,5 tys. zł/m
kw. – udział każdego z segmentów stanowił w ofercie wartość bliską 20 proc. Odnotowano relatywnie mniej mieszkań w cenach poniżej 5,0 tys. zł/m kw. oraz cenach wyższych od 7,0 tys. zł.
Jeśli wziąć pod uwagę przestrzenny rozkład oferty mieszkaniowej na rynku pierwotnym, to wyraźnie widać, że blisko 1/3 ogółu oferowanych mieszkań znaleźć

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
do 4,5

4,5-5,0

5,0-5,5

5,5-6,0

6,0-6,5

6,5-7,0

Rys. 4. Rozkład cen mieszkań w IV kwartale 2012 roku (według cen 1 m kw.)
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można w dzielnicy Grunwald (rys. 5.). Stosunkowo liczna jest także oferta lokali ze Starego
Miasta (27 proc.) oraz Nowego Miasta (18 proc.).
Nieco mniej mieszkań oferuje się w dzielnicach
Jeżyce oraz Wilda – odpowiednio 14 i 10 proc.
Z kolei gdy pod uwagę bierze się liczbę pokoi,
od dłuższego czasu zauważa się, że największą
część oferty stanowią mieszkania dwupokojowe – ich udział bliski jest 50 proc. ogółu sprzedawanych na rynku pierwotnych mieszkań. Nieco mniej liczne są lokale trzypokojowe (około 1/3
ogółu oferty mieszkań). Najmniejszy ilościowo
segment mieszkań stanowią lokale większe,
cztero-pięciopokojowe. Ich odsetek nie przekracza 10 proc. oferty mieszkaniowej.
Z liczbą pokoi do pewnego stopnia wiąże się
powierzchnia mieszkania. Z przeprowadzonych
badań wynika, że w ofercie najwięcej mieszkań
pow. 7,0
charakteryzuje się powierzchnią od 36 do 50 m
kw. oraz od 51 do 65 m kw. (rys. 7.). Oba segmenty
stanowią łącznie blisko 2/3 oferty mieszkaniowej.
Dość liczny jest także segment mieszkań, których powierzchnia oscyluje w przedziale od 66
do 80 m kw. – ocenia się, że udział tego rodzaju
lokali nie przekracza 20 proc. oferty rynkowej.
Podejmując próbę określenia typowego mieszkania, które znajduje się w sprzedaży, można powiedzieć, że jest to lokal w budynku niskokondyGrunwald gnacyjnym (do 4 piętra) o przeciętnej powierzchni
Grunwald
liczącej 57 m kw. Warto także dodać, że połowa
Jeżyce Jeżyce
z oferowanych na rynku mieszkań odznacza się
powierzchnią nie większą niż 53 m kw. Typowa
Nowe Miasto
Nowe Miasto
oferta, obejmująca większość dostępnych dla
Stare Miasto
klientów mieszkań, obejmuje lokale o metrażu
Stare Miasto
w granicach od 37 do 77 m kw.
W przypadku cen, poza informacjami o cenie
średniej, interesujące jest, że większość oferowanych mieszkań to lokale w cenie od 5,3 do
6,7 tys. zł/m kw.

Rys. 5. R
 ozkład przestrzenny oferty mieszkaniowej na rynku pierwotnym
w Poznaniu w IV kwartale 2012 roku

Popyt na mieszkania w 2012 roku
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Rys. 6. R
 ozkład oferty mieszkaniowej na rynku pierwotnym w Poznaniu
w IV kwartale 2012 roku według liczby pokoi
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Realny popyt na mieszkania na rynku pierwotnym
w Poznaniu jest niższy aniżeli w poprzednich latach. Obecnie szacuje się, że jest on możliwy na
poziomie około 500 mieszkań kwartalnie. Z pewnością szansą na większą sprzedaż mieszkań
jest lepsze dostosowywanie oferty do potrzeb
i preferencji potencjalnych nabywców, dla których zakup mieszkania wiąże się głównie w warunkach lokalnych z poszukiwaniem bezpiecznego miejsca życia rodzinnego.
Czynnikami mocno hamującymi decyzje o zakupie może być niekorzystna sytuacja dochodowa gospodarstw domowych i obawy o przyszłość, głównie pracę, a także zainteresowanie
młodych ludzi zamieszkiwaniem na terenach
podmiejskich3. Dodatkowo należy wspomnieć
także o tym, że dla większości młodych osób zakup mieszkania wiąże się z potrzebą zaciągnię-

cia kredytu w banku. Warto więc zwrócić także uwagę na sytuację na rynku kredytowym.
W III kwartale 2012 roku banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych (wskaźnik=-0,377)4.
Zaostrzenie warunków udzielania kredytów mieszkaniowych dotyczyło przede wszystkim marż pobieranych od tego rodzaju kredytów5.
Z punktu widzenia rozwoju sytuacji w kolejnym
kwartale, banki biorące udział w badaniu przewidywały zaostrzenie polityki kredytowej w zakresie kredytów mieszkaniowych w IV kwartale 2012 r.
(wskaźnik=-0,286), przewidując jednocześnie wzrost
popytu na tego rodzaju kredyty (wskaźnik=0,309)6.
W przypadku popytu na mieszkania warto zwrócić także uwagę na preferencje mieszkaniowe gospodarstw domowych, szczególnie osób młodych,
motywy zakupu mieszkania oraz czynniki decyzyjne. Traktując problem bardzo syntetycznie należy
podkreślić, że największą popularnością w Poznaniu
cieszą się mieszkania dwupokojowe, o powierzchni od 36 do 50 m kw., względnie od 51 do 65 m kw.
(dodać także trzeba, że informacje te znajdują odzwierciedlenie w ofercie deweloperów). Jednak dla
deweloperów problemem jest to, że znaczna część
młodych ludzi wybiera zakup mieszkania na rynku
wtórnym, szczególnie w tzw. wielkiej płycie (m.in.
ze względu na dużą atrakcyjność cenową tego rodzaju ofert, ale też na tzw. infrastrukturę osiedlową) lub decyduje się na wyjazd do miejscowości
ościennych (również poszukując tańszych ofert
mieszkaniowych).
Dla młodych ludzi pierwszoplanowe znaczenie
w procesie zakupu mieszkania mają warunki zakupu mieszkania, a przede wszystkim cena (akceptowalna średnio na poziomie nie wyższym niż 5,5 tys.
zł/m kw.), dopiero w dalszej kolejności takie czynniki jak: komunikacja czy charakterystyka lokalu.
Z badań przeprowadzonych na lokalnym rynku
mieszkaniowym wynika, że wśród motywów zakupu mieszkania dominują odpowiedzi związane
z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych – niewystarczające dotychczasowe warunki mieszkaniowe, powiększenie się rodziny, zawarcie związku
małżeńskiego. Rzadziej mówi się o prestiżowych lokalizacjach czy miejscach bliskich pracy, a to ważne
informacje z punktu widzenia projektowania inwestycji przez deweloperów.

Stan wyczekiwania
Podsumowując, wchodząc w rok 2013 na lokalnym
rynku mieszkaniowym obserwuje się dość dużą podaż nowych mieszkań i stosunkowo niewielki w odniesieniu do podaży popyt na mieszkania. Z dużym
zainteresowaniem obserwuje się m.in. doniesienia
o sytuacji na rynku pracy i rynku kredytowym, trwają
oczekiwania na nowy program mieszkaniowy, który
zastąpić ma „Rodzinę na swoim”. Z pewnością kolejne kwartały przyniosą dużo ciekawych wiadomo-
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Rys.7. Rozkład oferty mieszkaniowej na rynku pierwotnym w Poznaniu
w IV kwartale 2012 roku według powierzchni lokali

Rys. 8. Elementy popytu na mieszkania w Poznaniu
(dotyczy nabywców do 35 lat)

ści, które będą ważne z punktu widzenia rozwoju sytuacji na pierwotnym rynku mieszkaniowym w Poznaniu.
Źródło danych: badania prowadzone w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
1
Dla porównania przeciętne ceny 1 m2 mieszkania na rynku wtórnym w analizowanym okresie nie
przekroczyły pułapu 6,0 tys. zł i były nawet do 18% niższe w stosunku do rynku pierwotnego.
2
Wsprzedaży pewną część oferty stanowiły mieszkania określane mianem apartamentowych lub
o podwyższonym standardzie, których ceny są wyższe od przeciętnych dla rynku – zbliżone są
do wartości bliskich 10 tys. zł/m kw. Z uwagi na dość duży udział tego typu mieszkań w ofercie
do obliczenia wartości średniej dla rynku nie brano pod uwagę ofert tego rodzaju.
3
Z szerszych badań przeprowadzonych w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wynika, że głównym powodem braku zainteresowania zakupem mieszkania jest brak wystarczających pieniędzy. Potwierdzono także duże zainteresowanie młodych
małżeństw mieszkaniem poza miastem. Por. Ł. Strączkowski, Mieszkanie po ślubie oraz Zakupy
mieszkaniowe młodych małżeństw, [w:] Potrzeby mieszkaniowe na lokalnym rynku nieruchomości mieszkaniowych i sposoby ich zaspokajania (raport z badań ankietowych), Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2012, s. 49-72.
4
Ujemny wskaźnik oznacza zaostrzenie.
5
Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych,
Departament Systemu Finansowego Narodowego Banku Polskiego, październik 2012.
6
Tamże.
dr n. ekon. Łukasz Strączkowski
adiunkt w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
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P I A T K O W O

Pantone 302

Pantone 299

Font:
Baskerville Regular

Oaza Piątkowo to funkcjonalnie zaprojektowany kompleks dwóch segmentów
wielorodzinnych. Charakter projektowanej enklawy znakomicie wpisuje się
w nowy wizerunek Piątkowa - nowoczesnej dzielnicy, idealnego miejsca
zamieszkania dla ludzi młodych i aktywnych. Oferujemy 183 mieszkania
o zróżnicowanym metrażu od 29 m2 do 100 m2. Nastrój osiedla budują ogródki
przynależne do lokali znajdujących się na parterze. Z kolei wszystkie pozostałe
mieszkania na wyższych kondygnacjach posiadają tarasy, balkony lub loggie.
W okolicy inwestycji znajduje się szkoła, a także place zabaw dla dzieci,
placówki służby zdrowia i centra handlowo-usługowe, które przyciągają nie
tylko fanów zakupów, lecz również, z uwagi na kompleksy kinowe, miłośników
filmu. Entuzjaści zielonych terenów i spacerów znajdą w sąsiedztwie rezerwat
Żurawiniec i Meteoryt Morasko. Osiedle, ze względu na dobrą lokalizację
jest atrakcyjne również dla tych, którzy traktują mieszkanie jako inwestycję.
To dzisiaj jest ten dzień na podjęcie decyzji o zakupie mieszkania !!! – korzystaj
z zalet zamieszkania tutaj, korzystaj z ...Life Elevated.
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• Ogrodzony prywatny teren osiedla
• Plac zabaw dla dzieci • Windy osobowe w budynku
•Dwupoziomowy garaż • Ścieżki i trasy spacerowe.
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Mieszkania
- od 29 m2 do 100 m2 – ceny od 4,500 zł za 1 m2
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Biuro Handlowe Poznań
ul. Tomasza Drobnika 12-14
tel. 61 822 00 45, 509 758 042
otwarte: pon. - pt. 9:00 - 19:00, sob. 10:00 - 14:00
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Rok 2012 w opiniach deweloperów
Przemysław Stefanowski
– dyrektor ds. marketingu
i sprzedaży PBG ERIGO
Miniony rok przyniósł zmiany, które
w znacznym stopniu utrudniły prosperowanie działających na rynku nieruchomości firm. Zaliczyć do nich należy
nową Rekomendację SII, która została
wprowadzona już z końcem 2011 roku,
ale jej skutki odczuwane były z początkiem 2012 roku. Narzucone przez Komisję Nadzoru Finansowego ograniczenia zaowocowały spadkiem maksymalnej zdolności kredytowej
nawet o 6-9 procent.
Kolejną istotną zmianą, z którą musiały się zmierzyć firmy deweloperskie w 2012 roku było wejście w życie ustawy o ochronie praw nabywcy lokali mieszkalnego lub domu jednorodzinnego zwaną potocznie ustawą deweloperską. Rok 2012 to również
ostatni rok programu „Rodzina na Swoim”, który był stopniowo
wygaszany poprzez obniżkę limitu cenowego, a z dniem 1 stycznia 2013 r. definitywnie przeszedł do historii.
Mimo niekorzystnych okoliczności panujących na rynku, dla PBG
ERIGO miniony rok przyniósł wiele sukcesów. Na przełomie maja
i czerwca zakończyły się prace na osiedlu Quadro House przy ul.
Smardzewskiej 17 i 19 w Poznaniu. Oddanie do użytku inwestycji sprawiło, iż klienci tym bardziej doceniają niebanalną architekturę oraz wysoką jakość wykończenia, co zaowocowało wzrostem sprzedany gotowych do odbioru mieszkań.
Elastyczne podejście do potrzeb klienta i wczesna reakcja na
zmiany otoczenia sprawiły, iż nasza oferta mieszkań w realizowanej przy ul. Karpia 25 inwestycji Ecoria przez cały rok była atrakcyjna dla osób zainteresowanych kupnem mieszkania spełniającego kryteria programu „Rodzina na Swoim”.
Podsumowując miniony rok możemy uznać, iż kluczem do przetrwania w dobie kryzysu są dobre projekty dopasowane do rynku.
Mając w portfelu dwie dogłębnie przemyślane inwestycje, które znaleźć można w aktualnej ofercie firmy PBG ERIGO ze spokojem wkraczamy w 2013 rok.
Małgorzata Ostrowska – dyrektor
Pionu Handlowego J.W. Construction
Holding SA
Rok 2012 okazał się przełomowym dla
rynku deweloperskiego. Kluczową zmianą w naszej ocenie było wprowadzenie
tzw. ustawy deweloperskiej. Od końca
kwietnia klienci nabywający nowy lokal
są zabezpieczeni przed ewentualnym
bankructwem dewelopera. Zmniejszająca się na rynku nieruchomości konkurencja to skutki ustawy, która premiuje stabilne firmy, mające możliwość ubiegania się o kredyt
na całość inwestycji.
Drugim procesem, który wyznaczył kierunek dla branży, było
systematyczne wygaszanie programu „Rodzina na Swoim”, co
przełożyło się nie tylko na spadek cen, ale także na zmianę profilu

powstających mieszkań. Popularność zyskały tzw. lokale kompaktowe, które na niewielkiej powierzchni mieszczą możliwie dużo
pokoi. Ze względu na zapowiedź uruchomienia w 2014 roku nowego programu finansowego wsparcia, ta tendencja prawdopodobnie się utrzyma.
W minionym roku JWCH realizowała łącznie osiem projektów
mieszkaniowych, w tym pierwszą inwestycję w Poznaniu – Oazę
Piątkowo, przy ulicy Jaroczyńskiego. Klienci docenili lokalizację,
standard jak również atrakcyjną cenę. Cieszy nas pozytywny odbiór projektu na rynku pozawarszawskim, gdyż w kolejnych latach zamierzamy wzmacniać pozycję JWCH jako ogólnopolskiego lidera branży.
Magda Deszczyńska – dyrektor
ds. sprzedaży i marketingu
Nickel Development
Na poznańskim rynku obserwowaliśmy w mijającym roku dość duże spadki cen ofertowych, ale jeszcze bardziej
znaczące spadki cen transakcyjnych.
Znacznie większa niż w ubiegłych latach była skłonność deweloperów do
negocjowania cen z klientami.
Jednocześnie trwała walka na różnorodne promocje obejmujące przede
wszystkim darmowe dodatki do mieszkań, takie jak komórki lokatorskie, garaże, akt notarialny, czy elementy wyposażenia.
Końcówkę roku ożywiła wiadomość o zakończaniu programu Rodzina na Swoim. Nabywcy zmobilizowali się do działania, dzięki
czemu w grudniu zawarto znacznie więcej transakcji niż zazwyczaj o tej porze roku. Skorzystali na tym jednak nieliczni deweloperzy, ze względu na bardzo restrykcyjny limity.
Dla firmy Nickel Development rok 2012 był pod względem tempa i wielkości sprzedaży lepszy od roku 2011. Pomimo kryzysu
w branży dla naszej firmy to był rok bardzo pod wieloma względami udany.
Rozpoczęliśmy pierwszą inwestycję na warszawskim rynku. Ta
ekspansja wiązała się z wieloma wyzwaniami. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży udało nam się osiągnąć w Warszawie sukces. DKF Mokotów sprzedaje się bardzo dobrze. Duże
znaczenie ma jego lokalizacja oraz przystępne ceny mieszkań.
W Poznaniu wprowadziliśmy na rynek luksusową inwestycję –
Warzelnię. Sukcesem jest fakt, że pomimo wczesnego stadium
budowy inwestycja cieszy się dużym zainteresowaniem. W tej
inwestycji oferujemy sporo apartamentów o dużej powierzchni,
ale pomimo kryzysu nie mamy problemów ze sprzedażą. W segmencie klientów premium najczęściej mamy do czynienia z osobami, które dysponują własnym kapitałem, a nieruchomości traktują jako doskonały sposób, by go zainwestować.
Także w 2012 roku wprowadziliśmy do oferty opcję mieszkań
Pod Klucz. Dedykowana tej usłudze projektantka pomaga klientom
przejść przez nielubiany i uciążliwy proces wykańczania mieszkania. Coraz więcej osób korzysta z tej usługi, dlatego z pewnością będziemy ją rozwijać.
W 2012 roku zakończyliśmy też budowę ważnej dla nas inwestycji - Kamienicy za Teatrem. To kompleks mieszkaniowo–usługowy
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składający się z części mieszkaniowej i biurowej. Tempo sprzedaży mieszkań bardzo nas zadowala. Prowadzimy też rozmowy
z potencjalnymi nabywcami powierzchni biurowej, których ze
względu na lokalizację także nie brakuje.
Lucyna Jarczyńska – zastępca
dyrektora ds. sprzedaży
i marketingu Agrobex
Miniony rok był dla Agrobexu, a także
jak sądzę dla innych znaczących deweloperów, podobny do poprzednich. To
znaczy ani na moment nie mogliśmy zapomnieć o kilku podstawowych czynnikach przynoszących sukcesy w naszej
działalności. To są wysoka jakość produktu, utrzymywanie zaufania klienta
i wychodzenie naprzeciw jego potrzebom i oczekiwaniom, a także nieustanna analiza tendencji rynkowych. Zagubienie któregoś z tych elementów może przynieść
firmie kłopoty. Zapewne dlatego, że nam się to nie przydarzyło,
rok 2012 uznajemy za udany.
Świadczą o tym fakty. Zaliczam do nich rosnącą sprzedaż naszych mieszkań i to we wszystkich sektorach, w których prowadzimy działalność. Duże zainteresowanie klientów nowymi lokalizacjami, które wprowadziliśmy do naszej oferty. Agrobex od
kilku lat w swej strategii stara się dywersyfikować inwestycje,
co chroni firmę przed kaprysami i zaburzeniami rynku kapitałowego oraz konsumenckiego. Dzięki temu jesteśmy pod każdym
względem firmą stabilną. W efekcie w minionym roku wygraliśmy
kilka przetargów na znaczące zadania w obszarze zamówień publicznych, w tym tak prestiżowy i duży jak rozbudowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu o Centrum Edukacyjne Usług
Elektronicznych.
Te działania i ich rezultaty zostały dostrzeżone i wysoko ocenione przez niezależne i uznane organizacje monitorujące stan
polskiej gospodarki, w tym także budownictwa. Jedno z najcenniejszych wyróżnień Agrobex otrzymał w ubiegłym roku od Wielkopolskiego Klubu Kapitału. Ta renomowana organizacja przeprowadziła ranking stu najcenniejszych marek w Wielkopolsce.
Agrobex w tym wyśmienitym gronie zajął niezwykle wysoką, drugą pozycję. Stanowi to dla nas szczególny powód do satysfakcji, ponieważ kryteria oceny były obiektywne, surowe, a zarazem
przejrzyste. I choćby z tych powodów ten ranking jest dla naszych
klientów i partnerów biznesowych wiarygodnym wskaźnikiem kondycji i pozycji rynkowej Agrobexu, a także potwierdzeniem trafności przyjętej strategii rozwoju firmy i prawidłowości jej realizacji.
Dariusz Cholewa – dyrektor Działu
Projektów Mieszkaniowych Echo
Investment
Polski rynek mieszkaniowy jest obecnie rynkiem dojrzałym, który jednak ma
nadal bardzo duży potencjał. Zmieniają
się też nie tylko oczekiwania klientów,
ale również normy techniczne, prawne,
użytkowe i ekologiczne, którym muszą
sprostać nowe realizacje.
Ubiegły rok, mimo trudnych warunków rynkowych, spółka Echo Investment może uznać za udany. Sprzedaliśmy najwięcej mieszkań od
pięciu lat. To trudny segment naszej działalności – ceny miesz-
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kań spadają, podaż jest duża, a popyt się zmniejsza. Osiągnięcie
dobrych wyników sprzedażowych w takich warunkach to wynik
wieloletniego doświadczenia Echa w sektorze mieszkaniowym
i oferty opierającej się na odpowiednim standardzie dobrze zlokalizowanych inwestycji mieszkaniowych.
Zauważalnym trendem w skali ogólnopolskiej jest wzrost zainteresowania mieszkaniami o podwyższonym standardzie, włącznie
z apartamentami klasy premium. Widać to nie tylko w Warszawie,
gdzie zrealizowaliśmy już kilka inwestycji apartamentowych, ale
również w innych miastach, gdzie realizujemy inwestycje mieszkaniowe takich jak Poznań czy Kraków.
Marcin Szulc – prezes Longbridge
W naszej ocenie rok 2012 był kolejnym,
w którym następowała stabilizacja
i konsolidacja rynku deweloperskiego.
Ustaliły się ceny sprzedaży mieszkań,
koszty budowy, a także tempo akwizycji terenów inwestycyjnych.
Ceny sprzedaży nadal podlegały presji spadkowej, jednak przy minimalnych
już marżach zmienność cen nie była
duża, a średni spadek wyniósł około
4-5 procent. Koszty wykonania projektów także przestały spadać, deweloperzy ostrożnie realizowali
zakupy nowych terenów inwestycyjnych, a rozpoczynane budowy dotyczyły głównie kontynuacji kolejnych etapów projektów.
Na skutek potrzeby klientów deweloperzy w nowych projektach zaczęli budować znacznie mniejsze średnie mieszkanie. Dziś
preferowane jest lokum 2 pokojowe o powierzchni 40-45 m kw.
Powodem są trudności w uzyskaniu większych kredytów mieszkaniowych w bankach.
Konsolidację rynku widać w upadku kilkudziesięciu mniejszych
deweloperów bądź przejmowaniu projektów słabszych firm przez
znacznie silniejsze podmioty.
Wszechobecna była także optymalizacja kosztów i dostosowania standardu projektów do potrzeb rynku.
W 2012 byliśmy też uczestnikami dwóch ważnych wydarzeń
– wejścia w życie tzw. ustawy deweloperskiej oraz wygaśnięcia
programu RnS.
Pierwsze spowodowało konieczność zmiany procesów sprzedaży w świetle nowych przepisów, co przyniosło klientom poczucie większego bezpieczeństwa transakcji. Drugie – masowe
podejmowanie decyzji o zakupie mieszkania spełniającego kryteria kredytu w programie RnS przed końcem 2012, co powodowało dodatkową presję cenową pod koniec roku i preferowało
projekty zdecydowanie tańsze i gorsze jakościowo.
Longbridge dzięki stabilnemu finansowaniu kontynuował
w 2012 r. sprzedaż mieszkań i apartamentów w gotowym projekcie
„Apartamenty przy Kościelnej” w Poznaniu. Osiągnięte wyniki dowodzą, iż klienci uznali wysoki standard i dobrą lokalizację i przekonali się, że na niższe ceny w tym projekcie już nie ma co liczyć.
Kontynuowaliśmy także realizację projektów w Warszawie
i Pruszkowie, a obecnie przygotowujemy rozpoczęcie kolejnych
etapów tych inwestycji. We wstępnej fazie inwestycji Longbridge ma też kolejne: w Trójmieście, Warszawie i Poznaniu.
W naszej ocenie rok 2013 będzie rokiem równych szans dla deweloperów. Nie będzie już presji cenowej wynikającej z programu
RnS, a na rynku będzie też stosunkowo mniej mieszkań w starszych projektach. Nowe projekty będą lepiej dostosowane do
rynku powierzchnią mieszkania, ale też o wiele bardziej ekono-

miczne. Klienci będą mogli wybierać od mieszkań najtańszych
do tych droższych i często lepszych jakościowo. Na dalszy spadek cen już trudno liczyć, gdyż koszty wykonawstwa są stabilne,
marże bardzo niskie, a koszt kredytu w wyniku kolejnych obniżek
WIBOR powinien także poprawić ogólną zdolność kredytową na
rynku, co przełoży się na wyższy popyt.
Izabela Łukomska-Pyżalska
– wiceprezes Family House
Nie słabną komentarze, że 2012 rok to
okres zastoju na rynku nieruchomości. Spadek cen był mocno zauważalny, a mimo to klientów nie przybywało. Firmy narzekały na brak sprzedaży,
przez co pojawiła się nadpodaż gotowych mieszkań. Taka sytuacja jednak
nas nie dotyczyła. W ubiegłym roku
sprzedaliśmy ponad 200 nieruchomości i przekazaliśmy klucze do ponad 350 mieszkań w Poznaniu i Czapurach.
Od 7 lat kiedy jesteśmy na rynku, nie było sytuacji, abyśmy w swojej ofercie posiadali gotowe mieszkania. Nieruchomości zawsze
były sprzedane na etapie prac budowlanych, niekiedy nawet jeszcze przed ich rozpoczęciem. Wiele osób pyta jak my to robimy.
To proste, od początku proponujemy ceny na poziomie, który
klienci są w stanie zaakceptować. Oczywiście naszą przewagą
jest to, że jesteśmy generalnym wykonawcą naszych inwestycji,
nie mamy podwykonawców, dzięki czemu możemy zaoszczędzić.
A jaki będzie 2013 rok? Mamy nadzieję, że równie dobry jak ubiegły, mimo że coraz więcej mówi się o negatywnych sygnałach dotyczących kondycji polskiej gospodarki, a przez to i nienajlepszej
sytuacji na rynku budowlanym i mieszkaniowym. Wydaje mi się,
że pomimo wygaśnięcia programu Rodzina na Swoim, nie odnotujemy dużego spadku sprzedaży. Możliwe, że I kwartał będzie
czasem wyczekiwania ze strony klientów. Będą oni chcieli wymóc
na deweloperach spadek cen. I w końcu pewnie wiele firm zdecyduje się je obniżyć. Warto jednak przyjrzeć się różnym analizom,
z których wynika, że w Poznaniu w przeciwieństwie do innych
dużych miast, cena nieruchomości na rynku pierwotnym rośnie.
Osoby czekające na niższe ceny, mogą się zatem rozczarować,
a co więcej z rynku zniknie najciekawsza oferta. Natomiast jeżeli chodzi o naszą spółkę to już teraz w ofercie mamy mieszkania
w bardzo atrakcyjnych cenach. Nie przewidujemy zatem ich nagłego spadku, ani też wzrostu. Oczywiście będziemy obserwować to, co dzieje się na rynku i w razie zmieniającej się sytuacji
odpowiednio reagować.
Na razie czekamy na program „Mieszkanie dla Młodych”, czyli
kolejny, który w założeniu ma pomóc młodym osobom w nabyciu pierwszego mieszkania. Najważniejsze, aby spełniał swoje

podstawowe założenia, czyli żeby zasady jego funkcjonowania
dawały realną szansą na zakup nieruchomości. Zapewne tak jak
Rodzina na Swoim, może on ożywić trochę popyt. Każdy jednak
powinien być świadomy, że jak na razie nie wiadomo czy program
wejdzie w życie w II półroczu bieżącego roku, czy dopiero od początku 2014 r. Jeżeli chodzi o warunki na jakich, dopłata będzie
przyznawana, to najważniejszą rolę będą spełniać maksymalne
limity cen metra kwadratowego nabywanego mieszkania. Miejmy
zatem nadzieję, że nie będą one obniżane, tak jak miało to miejsce w Rodzinie na Swoim, ponieważ w znacznym stopniu ograniczyłoby to dostępność mieszkań, objętych programem.
Krzysztof Krzyżaniak
– współwłaściciel KM Building
Rok 2012 możemy ocenić jako trudny,
ze względu na pogłębiające się spowolnienie gospodarcze oraz wprowadzenie
przez banki uciążliwych rekomendacji.
Powodowało to niekorzystną zarówno
dla branży, jak i samych klientów sytuację. Coraz niższe dochody Polaków
i mniejsza dostępność kredytów sprawiały, że niektórzy z nich byli przez banki odprawiani „z kwitkiem”. Niestety, te
czynniki spowodowały spadek finalnej sprzedaży nieruchomości.
Szacujemy, że spadek ten wyniósł w 2012 roku około 20 procent.
Sytuację, szczególnie w II połowie roku ratował w jakimś stopniu program Rodzina na Swoim. KM Building, jako firma zajmująca się sprzedażą małych i średnich domów, również skorzystała
w dużym stopniu z programu dopłat rządowych. Klienci byli zainteresowani zakupem nieruchomości właśnie w RnS. Dzięki temu
nasza inwestycja, Osiedle Słoneczne w Brodowie koło Środy Wielkopolskiej, cieszyła się sporym zainteresowaniem. Być może powodem powodzenia inwestycji był fakt, że domy były wysoko oceniane pod względem jakościowym, cenowym, architektonicznym
oraz użytkowym. Tak czy inaczej, gdyby nie RnS, sytuacja mogłaby wyglądać dużo gorzej. Szacujemy, że w 2012 roku ponad 80
procent domów sprzedaliśmy z dofinansowaniem rządowym.
Mamy nadzieję, że zmiany w rekomendacjach, które mają obowiązywać już wkrótce, pozwolą w znacznym stopniu poprawić dostęp do finansowania zakupu nieruchomości. Liczymy na to, że
poprawa w sektorze kredytowym pozwoli przynajmniej na utrzymanie poziomu sprzedaży w bieżącym roku, który bez wątpienia
może być bardzo trudny. Mimo to możemy zaliczyć miniony rok do
w miarę udanych. Mamy nadzieję, że kolejny będzie lepszy. Zróżnicujemy ofertę. Zgodnie z naszą filozofią będziemy starać się
jeszcze bardziej dostosować ofertę do potrzeb klienta. Przede
wszystkim jednak debiutujemy z nową inwestycją, której szczegóły przedstawimy już wkrótce.
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Mieszkania w aglomeracjach
Choć miniony rok nie należał do najłatwiejszych dla deweloperów mieszkaniowych, klienci mieli kłopot z uzyskaniem finansowania zakupów, a ceny nieruchomości spadały, inwestorzy nie ustawali w realizowaniu swych przedsięwzięć. Poniżej prezentujemy rynki w największych aglomeracjach Polski oraz wybrane inwestycje w nich realizowane.
Do wyboru dla poszukujących mieszkań było dziesiątki tysięcy lokali. W pierwszych czterech miesiącach deweloperzy wprowadzili do sprzedaży szereg nowych inwestycji, aby uniknąć restrykcji
nowej ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub
domu jednorodzinnego, czyli tzw. ustawy deweloperskiej, która
weszła w życie 29 kwietnia.
Ograniczony popyt powodował jednak, że sprzedający bardzo
elastycznie zaczęli podchodzić do cen transakcyjnych, starając
się dopasowywać do możliwości nabywców. Jesienią szlagierem
targów mieszkaniowych w całym kraju był program Rodzina na
Swoim. Deweloperzy masowo zaczęli dostosowywać swoje ceny
do wymogów programu, aby w ostatnich miesiącach jego obowiązywania zachęcić klientów do kupna lokum przy wykorzystaniu pomocy państwa.

w pobliżu Parku Leśnika oraz trasy Siekierkowskiej i Łazienkowskiej. Budynek z sześcioma kondygnacjami nadziemnymi i jedną
podziemną będzie miał 101 mieszkań o powierzchniach od 43
do 84 m kw. Na parterze znajdą się lokale usługowe. Ceny metra kształtują się pomiędzy 5,7 a 7,5 tys. zł, zaś miejsce parkingowe kosztuje od 30 tys. zł. Termin oddania obiektu zaplanowano na III kwartał 2013 r.
Jedną z inwestycji powstałych na Białołęce jest Lewandów Park
firmy J.W. Construction. W 2- i 3-piętrowych budynkach są mieszkania o zróżnicowanym metrażu od 29 do 57 metrów, chętnie wybierane przez ludzi młodych. Są wśród nich popularne kawalerki, mieszkania 2-pokojowe z aneksami kuchennymi, niespełna
42-metrowe mieszkania z widnymi kuchniami i lokale 3-pokojowe zarówno z aneksami, jak i oddzielnymi kuchniami. Mieszkań-
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Osiedle Gemini II, Ursynów
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Na stołecznym roku pierwotnym w ubiegłym roku w ofercie znajdowało się około 10 tys. mieszkań. Warszawski rynek nie notował
drastycznych wahań średnich cen. Uplasowały się one na poziomie niespełna 7,9 tys. zł/m kw.
Najdroższe mieszkania znajdowały się oczywiście w śródmieściu. Tu średnia dla rynku pierwotnego wynosiła około 11,9 tys. zł.
Wśród nowych mieszkań poziom powyżej 8,5 tys. zł za metr zanotowano w dzielnicach: Ochota (8540), Mokotów (8984) i Żoliborz (8870). Nieco taniej – około 7,5-8 tys. zł – trzeba było zapłacić na Ursynowie, Woli, Bielanach i w Wilanowie. Około 7 tys.
zł kosztowały mieszkania na Pradze Północ i Południe, Targówku oraz w Ursusie. Najtaniej było w Białołęce (6098), Rembertowie (6103), Wesołej (6256), Wawrze (6417) i Włochach (6313).
Wśród nowych nieruchomości w cenie były przede wszystkim
5-pokojowe oraz najmniejsze 2-pokojowe i kawalerki (odpowiednio 8064, 7708 i 7721 zł/m kw.). Nieznacznie od nich tańsze były
4-pokojowe (7657), a najmniej trzeba było zapłacić za mieszkanie 3-pokojowe (7424).
Apartamenty Murano realizowane przez Budimex Nieruchomości to przykład prestiżowej lokalizacji śródmiejskiej przy ul. Inflanckiej i Pokornej. Kompleks ma od 7 do 18 kondygnacji. W ofercie są mieszkania od 1- do 4-pokojowych, ponad 100-metrowych,
z loggiami lub tarasami. Ceny metra kształtują się w przedziale
8,5-12,9 tys. zł. Za miejsce parkingowe trzeba zapłacić prawie 40
tys. zł. Kompleks ukończono jesienią ub.r.
Osiedle Sawa Wilanów (spółka Sawa Apartments Wilanów) powstaje w najbardziej wysuniętym w stronę centrum punkcie Nowego Wilanowa u zbiegu Al. Rzeczypospolitej i Wilanowskiej. Składa się z siedmiu 4-piętrowych budynków, w których znajdzie się
321 mieszkań o powierzchniach od 30 do ponad 100 metrów. Wyposażono je w balkony i tarasy do 36 m kw. Ceny metra wahają
się od 6,6 do 8,15 tys. zł, za miejsce parkingowe zapłacić trzeba
30.750 zł. Termin oddania zaplanowano na koniec marca 2013 r.
Spółka Novum Management z Kalisza buduje na Pradze Południe osiedle Rodziewiczówny. Położone jest przy ul. Dęblińskiej,

Novum Management – Osiedle Rodziewiczówny

cy mają do dyspozycji balkony, loggie lub ogródki. W niektórych
budynkach zaprojektowano pomieszczenia gospodarcze, do wyboru są miejsca parkingowe naziemne i garaże. Metr mieszkania
kosztuje 5450 zł brutto. Osiedle ukończono pod koniec 2012 r.

Wrocław
We Wrocławiu na rynku znajdowało się około 4400 mieszkań
deweloperskich, co stanowiło zaledwie 16,24 proc. oferty rynkowej. Sytuacja na rynku pierwotnym była bardzo dynamiczna,
charakteryzując się wzrostami i spadkami przeciętnych cen. Ich
poziom to 6680 zł/m kw.
Rynek pierwotny był bardziej podatny na różnice cenowe w zależności od lokalizacji. Za metr na Starym Mieście w połowie
roku trzeba było zapłacić ok. 13,3 tys. zł, a w śródmieściu – 8450
zł. Dla porównania w dzielnicy Psie Pole mieszkanie kosztowało 4820 zł za metr.
Wśród nowych wrocławskich mieszkań najdrożej kosztowały
4-pokojowe (6868 zł), a najtaniej 5-pokojowe (5647). Za 2- i 3 pokojowe mieszkania trzeba było zapłacić po 6604 i 6519 zł za metr.
W śródmieściu, przy skrzyżowaniu ul. Jedności Narodowej i Namysłowskiej, tuż przy Parku Słowiańskim Echo Investment zrealizowało inwestycję Przy Słowiańskim Wzgórzu. W kompleksie
o 7-, 9- i 12-kondygnacjach jest 205 mieszkań o powierzchniach
od 34 do 97 m kw. oraz lokale usługowe w części parterowej. Każde mieszkanie ma balkon, loggię lub taras o powierzchni do 24
m kw. Ceny mieszkań kształtują się w przedziale 5346-7481 zł/m
kw., a podziemne miejsce parkingowe kosztuje 24.300 zł brutto.
W dzielnicy Krzyki-Borek powstają między innymi Apartamenty Wiśniowa. W 6-kondygnacyjnym budynku w ofercie są
mieszkania od 1- do 4-pokojowych z balkonami i tarasami nawet
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do 120 metrów. Kosztują od 6294 do 9666 zł/m kw. Miejsce parkingowe w hali kosztuje 28 tys. zł. Inwestycja będzie gotowa
w I kwartale 2013 r.
Zielone Stabłowice Grupy Profit Development położone są
w dzielnicy Wrocław-Fabryczna w zachodniej części miasta. To
zespół siedmiu budynków wielorodzinnych, 5- i 6-kondygnacyjnych ze 156 mieszkaniami o zróżnicowanych układach i powierzchniach od 33 do 92 m kw. Część mieszkań na najwyższych
kondygnacjach ma antresole. Do każdego mieszkania na piętrze przylegają balkony , a do parterowych – ogródki. W podziemiu oprócz hali garażowej zaplanowano komórki lokatorskie.
Ceny mieszkań rozpoczynają się od 4,5 tys. zł za metr, podziemne miejsca parkingowe kosztują 12 tys. zł.

Trójmiasto
Trójmiejski rynek nowych mieszkań szacowany był w ubiegłym
roku na nieco ponad 3000 lokali. Ich ceny zmieniały się bardzo
dynamicznie. Na przykład w lutym spadły drastycznie o prawie
17,5 proc., by do lata wzrosnąć do średniej kwoty 6235 zł/m kw.
Oceniając z punktu widzenia wielkości sprzedawanych mieszkań najdroższe okazały się 5-pokojowe, które osiągnęły średnią cenę nieco ponad 8 tys. zł za metr. Zaraz za nimi plasowały
się kawalerki (7587), a następnie mieszkania 4-pokojowe (6457).
Znacznie mniej, bo ok. 6-6,1 tys. zł kosztował metr w lokalach 2i 3-pokojowych.
Przykładem inwestycji ekskluzywnej są Apartamenty Stara Winiarnia zlokalizowane na gdańskiej Starówce przy ul. Grodzkiej
i Czopowej – prawdopodobnie w miejscu istnienia pierwszego
grodu w Gdańsku, na miejscu którego później zbudowano zamek
krzyżacki. Stara Winiarnia to zespół dwóch kameralnych 3-kondygnacyjnych budynków. Apartamenty przy ul. Grodzkiej znajdują się w odrestaurowanym budynku mającym 220 lat. Do dyspozycji nabywców są mieszkania od 29 do 125 m kw. Z tarasów
na dachach budynków podziwiać można Stare Miasto i Motławę. Inwestorem jest Skarbiec Nieruchomości 7 – spółka celowa
Skarbiec TFI SA. Ceny mieszkań zawierają się w przedziale 7,911,9 tys. zł za metr. Za miejsce parkingowe w hali trzeba zapłacić
od 27.060 do 44.280 zł.
Słoneczna Morena Grupy Deweloperskiej Robyg powstaje między dwoma centrami Gdańska: handlowym, jakim jest Wrzeszcz
i kulturalnym na Starym Mieście. Na obszarze 13 ha powstaje kilka
wariantów budynków. Są tam domy w zabudowie bliźniaczej o powierzchni 204 m kw., z dwoma balkonami, położone na 408-metrowych działkach. Wielopoziomowe apartamenty z ogródkami
o powierzchniach od 40 do nawet 235 m kw. łączą w sobie zalety
mieszkania w domu z korzyściami mieszkania w budynku wielolokalowym. Są także budynki wielomieszkaniowe. Część osiedla
jest już zbudowana, kolejne obiekty będą oddawane sukcesywnie do września 2013 r. Ceny metra mieszkania rozpoczynają się
od 4966 zł. Za parking naziemny zapłacić trzeba 12,3 tys. zł, podziemny – 25 tys. zł.
Osiedle Dolina Potęgowska firmy PBG Erigo powstaje w dynamicznie rozwijającej się zachodniej części Gdańska. Osiedle
będzie się składać z ośmiu 5-kondygnacyjnych budynków z 280
mieszkaniami o powierzchni od 29 do 80 m kw. Zakończono
pierwszy etap oddając do użytku 72 mieszkania 1-, 2-, 3- i 4-pokojowe z balkonami lub tarasami. Cena metra mieszkania rozpoczyna się od 3999 zł, parking naziemny kosztuje 8,1 tys., a podziemny – 18,5 tys. zł.
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W Gdyni na Obłużu firma Euro Styl realizuje Osiedle Nawigator. W 5-kondygnacyjnych budynkach powstają mieszkania 2-, 3i 4-pokojowe o powierzchniach od 40 do 84 m kw. W podziemiu
zlokalizowano hale garażowe oraz komórki lokatorskie. Dwa budynki są już gotowe, trzeci będzie oddany w połowie roku. Ceny
metra mieszkania zawierają się w przedziale 4410-5500 zł, parking naziemny kosztuje 8 tys. zł, a podziemny – 21.894 zł.
Magnolia to zespół szeregowych domów jednorodzinnych powstających w zaciszu Sopotu-Kamiennego Potoku przy ul. Małopolskiej. Zaprojektowano ją tak, by budynki nawiązywały do
klasycznej zabudowy Sopotu. Domy mają od 294 do 320 m kw.
powierzchni i są posadowione na działkach 276-373 m kw. Inwestor – Hanza Grupa Inwestycyjna – planuje zakończenie osiedla
w IV kwartale 2013 r.

Kraków
Krakowscy deweloperzy oferowali w ubiegłym roku około 5300
nowych mieszkań. Ich średnia cena znajdowała się na poziomie
7117 zł/m kw.
Najdroższe nowe mieszkania znajdowały się w dzielnicy Grzegórzki, gdzie kwota za metr przekroczyła nieznacznie 9 tys. zł i na
Starym Mieście – 8365 zł/m kw. Pozostałe oferty plasowały się
pomiędzy 5 a 7 tys. zł. Na Krowodrzy, Prądniku Czerwonym, Podgórzu. Bronowicach, Zwierzyńcu i w śródmieściu deweloperzy oferowali mieszkania po około 7 tys. zł/m kw. W granicach 6 tys. zł za
metr oczekiwano za lokale na Woli Duchackiej, Czyżynach, Prądniku Białym, Borku Falęckim i w Łagiewnikach. Najtańsze mieszkania na rynku pierwotnym znajdowały się w Mistrzejowicach
(5503 zł), Bieżanowie-Prokocimiu (5789) i w Nowej Hucie (4743).
Patrząc pod względem wielkości nowych lokali najwyższa średnia cena ofertowa wynosząca 7579 zł/m kw. dotyczyła mieszkań
4-pokojowych. W zbliżonej cenie proponowane były kawalerki
(7494) oraz mieszkania 4-pokojowe (7347). Najtańsze były lokale 2- i 3-pokojowe (7000 i 7064 zł).
Spółka Mieszkaniowa Salwator buduje między innymi Oazę Bronowice przy ul. Stańczyka. To kolejny etap osiedla mieszkaniowego Salwator City (Miasta Przyszłości). Powstający kompleks
mieszkaniowy będzie się składał z dwóch budynków 4-kondygnacyjnych z 88 mieszkaniami o powierzchni od 34 do 69,5 m
kw. Balkony, loggie i tarasy zlokalizowano na elewacji południowej. Nowe budynki dopełniają istniejącą już kompozycję urbanistyczną zamykając osiedle od strony południowej. Cena metra
kwadratowego mieszkania zawiera się w przedziale 6790-7590
zł, a podziemne miejsce parkingowe kosztuje 40 tys. zł. Pierwszy budynek ma być gotowy na koniec września 2013 r., a drugi –
w połowie 2014 r.
Z kolei w Nowej Hucie przy ul. Niebyłej spółka buduje Osiedle
dla Rodziny. Osiedle składa się z czterech 5-kondygnacyjnych
budynków, w których znajdzie się w sumie około 260 mieszkań
o zróżnicowanych metrażach. Ceny metra w tej lokalizacji zaczynają się od niespełna 4 tys. zł, a parking podziemny wyceniono na
28 tys. zł. Osiedle ma być gotowe na przełomie II i III kwartału 2014 r.
Osiedle Krakowskie firmy Buma Development 2 to inwestycja
powstająca w południowej części Krakowa przy skrzyżowaniu ulic
Cegielnianej i Odrzańskiej w Łagiewnikach. Zabudowa składa się
z dwóch 4-kondygnacyjnych budynków. W pierwszym etapie będzie zrealizowanych 37 mieszkań o powierzchni od 30 do 80 m kw.
Każde z nich ma balkon. Ceny mieszkań znajdują się w przedziale 5999-6999 zł/m kw., miejsce garażowe to 27 tys. zł. Termin od-

dania zaplanowano na przełom III i IV kwartału 2013 r. Kompleks
mieszkaniowy SentoPark położony na Ruczaju przy ul. Miłkowskiego realizuje firma Sento SA. Aktualna propozycja dotyczy
11-kondygnacyjnego budynku SentoPark-A ze 175 mieszkaniami o powierzchniach od 30 do 135 m kw. Wszystkie mają loggie,
duże balkony lub tarasy. Metr mieszkania kosztuje od 6,3 do 7,7
tys. zł. Termin realizacji to czerwiec 2014 r.

Łódź

Arche – Tobaco Park

Łódzki rynek mieszkaniowy to około 2800 lokali. Ponad jedną
trzecią stanowią lokale gotowe. Średnie ceny ofertowe spadły
poniżej 5 tys. zł.
Barciński Lofty i Apartamenty w śródmieściu Łodzi to ekskluzywne osiedle łączące nowoczesność z industrialną XIX-wieczną zabudową. Klienci mogą zamieszkać w nowoczesnych apartamentach lub w przestronnych loftach do 110 m kw. W obiektach
mających od 5 do 7 kondygnacji znajdują się również lokale usługowe. Inwestorem jest SGI Baltis. Ceny metra zawierają się w przedziale 4,6-5,8 tys. zł. Miejsce parkingowe w hali kosztuje 23 tys. zł.
Osiedle Srebrna firmy Maxbud VII w dzielnicy Bałuty to 5-kondygnacyjny budynek z 53 mieszkaniami o powierzchni od 32 do 95
m kw. Wszystkie mieszkania będą miały balkony, a dodatkowo lokale na czwartym piętrze od strony wschodniej będą dysponować tarasami. Na parterze zlokalizowano 14 lokali usługowo-handlowych od 12 do 101 m kw. Ukończenie obiektu zaplanowano na
IV kwartał 2013 r. Metr kwadratowy mieszkania kosztuje od 3,9
do 4,5 tys. zł, a garażu – 25-30 tys. zł.
Tobaco Park powstaje w historycznej części Łodzi przy ul. Kopernika (dzielnica Polesie) w dawnej Łódzkiej Wytworni Papierosów – w zabudowaniach XIX-wiecznej Fabryki Wyrobów Wełnia-

nych Karola Kretschmera i wczesnomodernistycznych Polskiego
Monopolu Tytoniowego. Tobaco Park to lofty, mieszkania, apartamenty, lokale usługowe i hotel. Inwestycja warszawskiej spółki
Arche składa się z 7 budynków: 4 pofabrycznych i 3 nowobudowanych. Obecnie w sprzedaży są 3 budynki: budynek J – 99 loftów
o wysokości 4 m i powierzchni od 29 do 220 m kw.; budynek E –
59 loftów o wysokości 3-4,74 m, 1- i 2-poziomowych o powierzchni od 36 do 162 m kw.; budynek 3 – 114 mieszkań o powierzchni
od 27 do 100 m kw.
Na Widzewie przy ul. Niciarnianej 9 zlokalizowany jest 8-kondygnacyjny budynek wielorodzinny z 65 mieszkaniami o powierzchniach od 41 do 84 m kw. Każde mieszkanie ma przypisane pomieszczenie gospodarcze gratis. Ceny metra mieszkania są na
poziomie 4,5-4,7 tys. zł, parkingu podziemnego – 25 tys. zł. Zakończenie inwestycji firma L&S zaplanowała na III kwartał 2013 r.

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

Dom prosty, genialny, komfortowy…doskonały
Planując budowę domu lub zakup mieszkania marzy nam się dom doskonały w każdym calu. No i oczywiście powinien być tani
w realizacji. To ostatnie pragnienie w zestawieniu z poprzednim, to prawie jak połączenie ognia z wodą.
Czy takie marzenie jest realne? Jak najbardziej. Projektując taki
dom trzeba oderwać się od dotychczasowych rozwiązań i stworzyć dom spełniający wszystkie oczekiwania.
Dzisiaj koszt miesięczny utrzymania domu to ok. 1200 zł/mies.,
co po 30 latach daje kwotę 432.000 zł. Jest to równowartość
domu o powierzchni 148 m2 przy cenie 2700 zł/m2 netto. Jeżeli otrzymamy dotację za wybudowanie domu pasywnego w wysokości 50.000 zł, to być może pokryjemy w ten sposób zakup
działki całkowicie lub częściowo. Panuje powszechna opinia, że
domy energooszczędne są droższe o 10–15 % od tradycyjnych,
a pasywne to wydatek o 30 % i więcej niż koszt domu energooszczędnego. Cena domu plus–energetycznego to prawdopodobnie kosmos.
To są powszechne obiegowe opinie nie poparte dowodami, gdyż
w Polsce wybudowano do tej pory tylko parę domów pasywnych.
Domu zero–energetycznego czy plus–energetycznego w Polsce
nie ma w ogóle. W Niemczech jest 12 domów plus–energetycznych. Pytanie – jaka jest najlepsza kotłownia? Prawidłowa odpowiedź powinna brzmieć: to taka, której nie ma. Najbardziej opłacalną energią jest energia zaoszczędzona. Czy można wybudować

dom bez kotłowni i czy w takim domu w najcięższe mrozy będzie
ciepło? Można. Jedyny warunek to odpowiednio gruba izolacja
zewnętrzna ścian, dachów, podłóg, okien i drzwi oraz wyposażenie domu w rekuperator, gruntowy wymiennik ciepła, odpowiednie źródło ciepła do dogrzewania domu w okresie dużych mrozów i do przygotowania ciepłej wody użytkowej.
W budynku pasywnym całkowite zużycie energii pierwotnej nie
może przekraczać 42 kWh/m2/rok. Najlepszym rozwiązaniem
jest zastosowanie małej pompy ciepła i zainstalowanie kolektorów próżniowych na dachu. Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest
zastosowanie kolektorów hybrydowych. Zyskujemy równocześnie energię cieplną i elektryczną. Bardzo ekonomicznym rozwiązaniem jest zbiornik buforowy ciepła pod budynkiem, w którym gromadzimy ciepło w okresie nadpodaży i wykorzystujemy
w okresie braku słońca. Z uwagi na konieczność instalacji paneli
fotowoltaicznych na dachu sugerujemy domy z dachem płaskim,
który umożliwia zainstalowanie paneli fotowoltaicznych niezależnie od ustawienia domu w stosunku do stron świata.
Wymóg nowoczesności spełnia instalacja inteligentnego budynku. Instalacja ta zapewnia wygodę mieszkańcom, ale również
Raport Nieruchomości 2013

15

platforma deweloperska

platforma deweloperska

Marzy mi się, aby rzeczoznawca był artystą
Rozmowa z Robertem Dobrzyńskim, wiceprezydentem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

jest źródłem oszczędności energetycznych. Aby można poprawić jakość trzeba zmienić całkowicie technologię i zastosować
uprzemysłowioną usługę. Stosując maszyny CNC (Computerized Numerical Control) można osiągnąć nieosiągalną dla tradycyjnych ekip budowlanych jakość i dokładność wykonania (0,01
mm). W stosunku do tradycyjnych metod, gdzie murarz uzyskiwał dokładność 2–3 cm poziom dokładności 0,01 mm jest 2000
razy wyższy. Konstrukcja budynku jest wykonana z profili stalowych obrabianych na wycinarce laserowej. Po precyzyjnym pospawaniu przez zespół robotów trafia w całości do cynkowania,
co zapewnia trwałość konstrukcji budynku na okres minimum 300
lat. Jako izolację zastosowaliśmy styropian grafitowy eliminując
wszystkie mostki cieplne. Uprzemysłowienie usługi budowlanej
poprzez produkcję domu w fabryce skraca czas budowy domu
do ok. 7 dni i pozwala wyeliminować prawie wszystkie roboty mokre. Pozostaje tylko tynkowanie i malowanie, które również wykonujemy maszynowo. Od 2020 r. zgodnie z wymogami UE można będzie budować domy mieszkalne tylko zero–energetyczne.
Dom pasywny, a jeszcze lepiej zero–energetyczny spowoduje,
że nie będziemy się martwić kosztami utrzymania domu w trakcie spłacania kredytu i po przejściu na emeryturę. Mając na uwadze, że użytkownikami mogą być osoby starsze oraz niepełnosprawne wprowadzamy zasadę „zero schodów”. Budując domy
parterowe zapewniamy absolutną wygodę wszystkim użytkownikom przez całe życie.
Stworzyliśmy również wersję domu plus–energetyczną z własną elektrownią wiatrową., która produkuje prąd na potrzeby ładowania akumulatorów w dwóch własnych samochodach elektrycznych oraz umożliwia szybkie naładowanie akumulatorów
w samochodzie zewnętrznym. W ten sposób właściciel domu ma
prawie zerowe koszty utrzymania domu oraz nie ponosi kosztu
paliwa do własnych samochodów elektrycznych. Eksperci szacują, że już za dziesięć lat połowa samochodów poruszających
się po drogach to będą samochody elektryczne.
W tej technologii można budować domy wolno stojące, bliźniaki, szeregowce, wszelkie obiekty użyteczności publicznej, szkoły,
przedszkola, żłobki, pawilony handlowe, budynki biurowe, urzędy, zakłady przemysłowe.
Odpowiadam na najbardziej nurtujące pytanie: jaka jest cena?
1. dom inteligentny, pasywny – 2400 zł/m2 netto
2. dom inteligentny, autonomiczny, pasywny – 2700 zł/m2 netto
3. dom inteligentny, autonomiczny, zero–energetyczny
– 3100 zł/m2 netto
4. d
 om inteligentny, autonomiczny, plus–energetyczny
– 3700 zł/m2 netto
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Niższe ceny wynikają ze skrócenia czasu budowy w stosunku
do budownictwa tradycyjnego.
Od tego roku NFOŚiGW daje dotację w wysokości 50.000 zł
do domu pasywnego.
My wzorując się na kredycie „Rodzina na Swoim” stworzyliśmy
podobny system. Wykorzystujemy do tego celu międzynarodową organizację ekologiczną. Wpłacając 1% zadatku organizacja
ekologiczna rozpoczyna procedurę zawierania umów długoterminowych na dofinansowanie odsetek. Nasz klient w okresie do
końca 3 roku dokonuje dopłaty zadatku w wysokości 1% za umorzenie 25% odsetek od kredytu przez cały okres kredytowania.
Dopłacając 4 % zyskuje możliwość umorzenia 100 % odsetek.
Organizacja, z którą współpracujemy, w ciągu 5 lat od zawarcia
umowy wydaje decyzję o umorzeniu odsetek i udziela kredytu
na sfinansowanie budowy domu. Warunek, jaki należy spełnić
przy zawieraniu umowy, to przedstawienie zaświadczenia o zatrudnieniu lub poręczenie osoby mającej stałą pracę lub emeryturę (rentę). Kredyt udzielany jest teoretycznie na okres 40 lat.
Teoretycznie, gdyż rata za mieszkanie lub dom nie może być niższa niż podawany przez GUS koszt użytkowania mieszkania dla
czteroosobowej rodziny. Na 2012 rok kwota ta wynosiła 884,8 zł
za mieszkanie 71 m2. Kwota ta podlega corocznej rewaloryzacji.
Zakładając inflację roczną na poziomie 3 % rewaloryzacja raty
miesięcznej spowoduje skrócenie okresu spłaty do około 24–25
lat. Przedmiotem kredytowania może być dom o powierzchni nie
większej niż 210 m2 łącznie z działką. Nie jest wymagany udział
własny. Szczegółowe zasady można znaleźć na naszej stronie internetowej www.bacodom.pl.
Niezależnie uruchomiliśmy program partnerski, w którym osoby za polecenie usług naszej firmy mogą uzyskać 1 % prowizji od
wartości domu osoby poleconej. Również osoba polecona uzyska 1 % rabatu.
Chcemy w pierwszej kolejności wybudować domy pokazowe po
jednym w każdym województwie, a następnie po jednym w każdej gminie. Jeśli osoba z województwa mazowieckiego wybuduje
dom pokazowy i osoby z pozostałych gmin z tego województwa
skorzystają z kodu osoby będącej właścicielem domu pokazowego, to osoba ta może zyskać w ciągu krótkiego czasu nawet
314 x 1 % ceny własnego domu.

Marek Barański
prezes zarządu BACO Holding

W minionym roku wielkopolskie środowisko rzeczoznawców majątkowych świętowało 20-lecie swej zorganizowanej działalności. Oznacza to, że w Wielkopolsce po transformacji ustrojowej
rzeczoznawcy dość szybko zaczęli zwierać szeregi...
– To prawda, ale nie tylko w Wielkopolsce. Federacja w tym roku
też będzie obchodziła 20-lecie istnienia, a najstarsze stowarzyszenia mają już ponad 20 lat. Pierwsze stowarzyszenie powstało na Śląsku. Nowy system ekonomiczny, nowe wyzwania, nowe
potrzeby, to też i nowe organizacje.
W tej chwili istnieją 24 stowarzyszenia regionalne zrzeszone
w Polskiej Federacji plus jedna organizacja nie zrzeszona o zasięgu ogólnopolskim, chociaż o niewielkim potencjale zrzeszająca zaledwie kilkudziesięciu rzeczoznawców. W federacji jest
obecnie ponad 4 tysiące rzeczoznawców majątkowych na około
5400 wydanych uprawnień.
Musimy mieć świadomość, że nie wszyscy rzeczoznawcy majątkowi posiadający uprawnienia wykonują swój zawód. Część
osób nigdy nie podjęła trudu wykonywania wycen, są to często
urzędnicy. Część osób z racji wieku już przestała wykonywać zawód, a część najzwyczajniej zmarła, ale ich numery nie są już ponownie wykorzystywane. W związku z tym myślę, że obecnie czynnych zawodowo jest około 4 tysięcy rzeczoznawców.
Zadam trochę przewrotne pytanie. Do czego rzeczoznawcom
potrzebne są stowarzyszenia, a stowarzyszeniom regionalnym
ogólnopolska federacja?
– To ja przewrotnie odpowiem. A po co są izby zawodowe; po co
izba architektów, izba budowlana, notarialna, komornicza? To są
wszystko zawody, z którymi my spotykamy się na co dzień. Pojedynczy rzeczoznawca często gubi się gąszczu powstających przepisów oraz dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Powinien mieć też wsparcie kolegów. To nie powinno opierać się tylko
i wyłącznie na towarzyskich relacjach. Musi być to zorganizowana
działalność. Stąd powstały już wiele lat temu stowarzyszenia regionalne. Nasze wielkopolskie problemy często są odmienne od
problemów śląskich – teren mocno zurbanizowany, czy od problemów Pomorza, gdzie wyceny w pasie przymorskim znacząco
różnią się od tego co my wyceniamy na co dzień. Odmienne potrzeby generują odmienną strukturę organizacyjną.
Natomiast nie ma co ukrywać – najważniejsze rzeczy dzieją się
w Warszawie, bo tam jest serce kraju, tam skoncentrowane są decyzje. Nie sposób z punktu widzenia ministra rozmawiać z dwudziestoma kilkoma szefami organizacji regionalnych. Partnerem
do rozmów jest ktoś, kto reprezentuje całą grupę zawodową.
I tak przed laty powstała potrzeba skonsolidowania tego ruchu
i na bazie stowarzyszeń regionalnych powstała Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
Czyli stowarzyszenia – skoro wspomniał Pan o izbach – pełnią
swego rodzaju funkcję samorządu zawodowego?
– Jest to parasamorząd zawodowy. Natomiast jako środowisku
marzy nam się – i takie działania podjęliśmy – aby jeszcze bardziej zorganizować naszą działalność zawodową. Chcielibyśmy

powołania izby zawodowej. Stosowny projekt ustawy złożyliśmy
już w ministerstwie, ale niestety trochę nie ma klimatu politycznego. W okresie pędu do deregulacji nie widzimy obecnie możliwości realizacji tego naszego marzenia. Chociaż jestem przekonany, że powołanie izby zawodowej znacząco wpłynęłoby na
konsolidację środowiska i ułatwiłoby niezbędne egzekwowanie
obowiązków, które rzeczoznawcy powinni wykonywać.
Czyli jest Pan zdecydowanie za konsolidacją i formalizacją
struktur zawodowych?
– Tak. I jestem przeciwny deregulacji. Uważam, że konsolidacja
środowiska zawodowego jest niezbędna. Polska tradycyjnie jest
spóźniona w stosunku do Europy Zachodniej. Moda na deregulację w Europie przeminęła lat temu pięć, a my jesteśmy w tej chwili na etapie deregulacji. W świetle światowego kryzysu, z którym
mamy do czynienia w tej chwili, w Europie odeszło się od deregulacji. Mówi się o konsolidacji zawodu, o wprowadzeniu nowych
norm i obostrzeń. Proszę zauważyć, że to, iż mieliśmy ściśle uregulowany zawód rzeczoznawcy, poprzez to, że mamy ściśle określone procedury, uchroniło nas od kryzysu w systemie bankowym, czego nie uniknął Zachód, bo był już po okresie deregulacji.
Chciałbym, aby powstała izba. Zawody, z którymi my spotykamy się na co dzień – architekci, budowlańcy, notariusze, komornicy – wszystkie te zawody są mocno skodyfikowane, mocno uregulowane. Posiadają własne samorządy zawodowe. My nie – jako
jeden z niewielu, a może nawet jedyny zawód zaufania publicznego izby zawodowej nie mamy. Marzy nam się, że w pewnym momencie będziemy ją mieli.
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Czy fakt, że jako reprezentant Wielkopolski jest Pan wiceprezydentem federacji świadczy w jakiś sposób o randze i sile tutejszego środowiska?
– Bez wątpienia tak jest. Tu w Poznaniu historia trochę zatoczyła
koło. 20 lat temu kolega Zdzisław Małecki też pełnił funkcję wiceprezydenta Polskiej Federacji. No i po nim po 20 latach członkiem zarządu federacji zostałem ja.
Czy Poznań został w ten sposób doceniony? Z całą pewnością.
To jest jeden z silniejszych ośrodków intelektualnych jeśli chodzi
o wyceny nieruchomości, silny ośrodek akademicki, silny ośrodek zawodowy. Nas jest w stowarzyszeniu ponad 250 osób. Bez
wątpienia jesteśmy jednym z najlepiej, o ile nie najlepiej zorganizowanym stowarzyszeniem w Polsce. To na naszych doświadczeniach uczą się inne regionalne stowarzyszenia.
W czym się przejawia ta doskonałość organizacyjna?
– Gdyby sięgnąć do historii musielibyśmy wspomnieć o fakcie następującym. Na początku w Wielkopolsce działało pięć różnych
stowarzyszeń rzeczoznawców. Dzisiaj cztery z nich tworzą moje
macierzyste Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego. Kalisz dzięki swej odrębności terytorialnej ma organizacją niezależną. Ta konsolidacja jest dość wyjątkowym elementem na mapie kraju. W wielu miejscach jest tak,
że występują dwa, a nawet trzy stowarzyszenia w skali jednego
województwa. Tak ma Bydgoszcz z Toruniem, tak jest w Zielonej
Górze i Gorzowie...
Bo są to odwieczni rywale...
– Otóż to. Ale tak jest też w województwie pomorskim, gdzie bodajże są trzy stowarzyszenia. Jest to pewien kłopot. Moim zdaniem rozbicie osłabia te organizacje, tam jest mniejszy potencjał. Tam wiele rzeczy nie uda się.
W Wielkopolsce wiele rzeczy jest możliwych. Nasza praca organiczna daje efekty. To jest jedyne miejsce, gdzie udało się stworzyć ogólnie dostępną bazę danych o transakcjach nieruchomościowych. To się nie udało nigdzie. W Wielkopolsce jednak to
działa. U nas ponad 30 rzeczoznawców wspólnie tworzy tę bazę
wymiany danych, a korzysta z niej ponad setka rzeczoznawców.
Dalej – w Wielkopolsce udało się zrobić cykl szkoleń z wykorzystaniem środków unijnych. To nie udało się nigdzie w Polsce. Byliśmy pierwsi i póki co jedyni. Nie ma innych takich szkoleń. Trzeba było oczywiście opracować metodologię jak do tego podejść,
trzeba było znaleźć podmiot wspierający, trzeba było poświęcić
niejedną noc, żeby te środki zdobyć poprzez napisanie stosownego programu. Gdzie indziej to próbowano, nam się udało. Tak
że organizacyjnie z całą pewnością jesteśmy jedni z lepszych.
W jednym z wywiadów dla prasy branżowej wyraził Pan marzenie, aby określenie rzeczoznawca majątkowy brzmiało bardzo
dumnie. Co jest do tego niezbędne? I co powinno być powodem
do dumy dla rzeczoznawcy?
– Jesteśmy jako grupa zawodowa – chcemy być – postrzegani jako
zawód zaufania publicznego. Oczywiście często mówi się o nas
nie jako rzeczoznawcy majątkowi, ale wyceniacze. Nie obrażamy się. Mówimy, że rozumiemy, iż wiedza o naszym zawodzie nie
jest wiedzą powszechną. Staramy się tę wiedzę dystrybuować,
rozpowszechniać, stąd cykl różnych artykułów w pismach branżowych, czy pismach prawniczych.
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Chciałbym, żeby rzeczoznawca brzmiał „dumnie”, ponieważ
chciałbym, aby ludzie wykonujący ten zawód czuli się dumni, że
robią to co robią. W tej chwili jest z tym – niestety – bardzo różnie.
Marzy mi się, aby rzeczoznawca był artystą. My między sobą mówimy o sztuce wyceny. Wynikiem sztuki wyceny jest pewne dzieło. Operat szacunkowy my traktujemy jako dzieło – dzieło artysty. Nie ma dwóch jednakowych operatów szacunkowych, nawet
jeśli dotyczą tej samej nieruchomości.
Niestety z żalem zauważam, że w naszym środowisku artystów
jest niewielu. Jest wielu świetnych rzemieślników. Natomiast tej
iskry artyzmu wielu z nas brakuje. Marzy mi się, abyśmy właśnie
z tego poziomu rzemieślniczego przeszli na poziom artyzmu.
Nie unikniemy tematu otwarcia zawodu. Jestem przekonany że otwarcie dostępu do zawodu jest niezbędne. Jest to proces nieuchronny. Trudno mi oceniać czy łatwo zdobyć uprawnienia rzeczoznawcy. Ja zdałem egzamin za pierwszym razem. Ale
znam ludzi, którzy tego egzaminu nie zdali i nie wiem czy zdadzą kiedykolwiek. Nie zmienia to faktu, że drzwi do zawodu powinny być otwarte.
Z drugiej strony jeśli już ktoś wejdzie do tego tunelu zwanego
zawodem rzeczoznawcy, to musi mieć świadomość, że z drugiej
strony tego tunelu jest wyjście. Również są drzwi, które powinny
być otwarte szerzej niż w tej chwili. Jestem przekonany, że najsłabszy element wykonujący w tej chwili wyceny – zresztą opiniowane negatywnie po raz pierwszy, drugi, czy kolejny – niestety powinien opuścić szeregi naszego zawodu. Ci ludzie zwyczajnie nie
potrafią wyceniać. Czyli wejście do zawodu powinno być łatwe,
ale powinna być też duża łatwość wyjścia z tego zawodu. W tym
„tunelu” winni zostać najlepsi. I jeśli do takiej sytuacji udałoby się
nam doprowadzić, to wówczas wszyscy ci, którzy wykonują zawód rzeczoznawcy majątkowego przez lata – sam wykonuję ten
zawód od lat dziesięciu – mogliby i mieliby prawo być dumnymi
z tego, że tak długo wykonują ten zawód i wyjdą z tego tunelu
wtedy, gdy będą chcieli, a nie kiedy będą musieli.
Pozwoli Pan, że przywołam jedno ze stwierdzeń, które padło
w tej ostatniej wypowiedzi. Zaznaczył Pan, że nie ma dwóch
jednakowych, identycznych operatów szacunkowych. Dlaczego bywają często duże rozbieżności odnoszące się do tego samego przedmiotu wyceny? Właściciele nieruchomości leżących
w sąsiedztwie, o podobnym charakterze otrzymują wyceny
różniące się od siebie wartością, co budzi zrozumiałe konflikty. Czy jest to prawidłowość, czy jednak błędy warsztatowe?
– W jednym pytaniu mamy wiele pytań. Błędem byłoby, aby ta
sama nieruchomość w ocenie dwóch różnych osób miała taką
samą wartość. W moim przekonaniu tak się nie powinno zdarzyć.
Operat szacunkowy jest pisemnym wynikiem pracy intelektualnej, którą rzeczoznawca wykonał mając swój osobisty stosunek
do danej nieruchomości.
Mówimy o wartości rynkowej. Ale czym jest wartość rynkowa?
Otóż jest to pewna wartość zobiektywizowana. Oczywiście przepisy prawne określają czym ona jest. Ma to być wartość najbardziej prawdopodobna, wartość typowa. Na daną nieruchomość ja
będę patrzył inaczej, mój kolega będzie na tę nieruchomość patrzył również inaczej. Będziemy patrzeć poprzez pryzmat wcześniejszych doświadczeń, poprzez pryzmat wiedzy, poprzez pryzmat potencjału wykorzystania tej nieruchomości. Być może
poprzez jeszcze inne doświadczenia. W związku z tym ta sama
nieruchomość ma prawo mieć różne wartości w dwóch różnych

opracowania, dwóch rzeczoznawców. Natomiast powstaje pytanie na ile te wartości mogą być różne?
Czyli z Pana wypowiedzi wynika, że jest to działanie bardzo subiektywne. Jednakże dla właściciela to jest jego majątek, który powinien mieć konkretną wartość.
– No dobrze, ale czym innym jest odczucie właściciela, który ma
sentyment do swojej nieruchomości, w której być może urodził
się i wychował lub ją zbudował, a czym innym jest spojrzenie na
daną nieruchomość eksperta z zewnątrz.
No, ale nie mówmy tu o sentymentach, zaś eksperci różnią się
między sobą. Komu zatem właściciel ma zaufać? Najchętniej
bez wątpienia temu, który wyceni najwyżej.
– Jeszcze raz dochodzimy do kwestii jak ważne jest to opracowanie. W moim przekonaniu takie subiektywne spojrzenie na nieruchomość przez rzeczoznawcę majątkowego powinno zawierać się
w przedziale 10 procent. W przypadku większej różnicy zastanowiłbym się nad metodologią wyceny, nad jakością danych wziętych do wyceny, nad poprawnością wykonania analizy rynku lokalnego, nad poprawnością wykonanych obliczeń. Natomiast 10
procent dla mnie jest to ta wartość, która w pewien sposób oddaje subiektywizm patrzenia rzeczoznawcy w określaniu zobiektywizowanej wartości rynkowej. Ja rozumiem, że brzmi to skomplikowanie, ale tak to właśnie wygląda.
Proszę zauważyć, że w standardach zawodowych rzeczoznawców majątkowych wprowadzonych przez Polską Federację, w podejściu porównawczym występuje coś takiego jak współczynnik
,,k”, zwany różnie: współczynnikiem eksperckim, współczynnikiem
korekcyjnym, branżowym. Różnie się on nazywa w literaturze. Ten
współczynnik powinien uwzględniać cechy, które nie były cechami porównawczymi, a które daną nieruchomość wyróżniają. Powinien zawierać się w przedziale +/-10 procent. To jest w pewnym sensie ten subiektywizm.
Natomiast oczywistym jest, że ta sama nieruchomość szacowana dla różnych celów będzie miała inną wartość. Dlaczego?
Dlatego, że szacujemy różne wartości. Czym innym jest wartość
rynkowa, czym innym wartość odtworzeniowa na przykład dla potrzeb ubezpieczenia. Te wartości często ze sobą nie korespondują i otrzymujemy różne wyniki. I nie ma w tym niczego złego.
Proszę zauważyć, że urząd skarbowy dopuszcza odchylenia
rzędu 30 procent. Jeśli sprzedaliśmy nieruchomość i deklarujemy podatek od czynności cywilno-prawnych, a urząd jest zdania,
że ta zadeklarowana wartość odbiega od wartości rynkowej, ma
prawo zlecić wycenę. Jeśli ta wycena jest większa lub mniejsza
do 30 procent od tej, jaką zadeklarował podatnik, to ją akceptuje. Czyli urząd dopuszcza aż 30 procent różnicy. I to jaki urząd –
skarbowy. W moim przekonaniu jest to margines zbyt wielki. 1015 procent – ja na taką rozbieżność jestem w stanie się zgodzić.
Przy większych należy się zastanowić nad prawidłowością wykonania opracowania.
Powróćmy jeszcze do zawodu rzeczoznawcy. Czy wykonywanie
go wymaga od kandydatów określonych predyspozycji – poza
wymogami merytorycznymi jak przygotowanie fachowe? Jaka
osoba jest dobrym rzeczoznawcą?
– Musielibyśmy najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie kto to
jest dobry rzeczoznawca. I na tak postawione pytanie ja nie znam

odpowiedzi. Ktoś powie, że jest to ten, który szacuje wysoko, ktoś
inny powie, że ten, który szacuje nisko – w zależności od potrzeb.
Ktoś inny powie, że jest to ten, którego operat szacunkowy nie
został nigdy negatywnie zaopiniowany. Każda z tych odpowiedzi zawiera w sobie cząstkę prawdy, natomiast chyba żadna nie
wyczerpuje tematu.
Ja jestem zdania, że do zawodu rzeczoznawcy nie powinni
przystępować ludzie bez żadnego doświadczenia zawodowego. W moim przekonaniu pewnym błędem jest, że kandydat na
rzeczoznawcę kończy studia – często różne – w tej chwili nie
ma wymogu, że mają być to kierunki prawnicze, inżynierskie lub
ekonomiczne – może być to muzyk – następnie podejmuje trud
studiów podyplomowych, praktykę i tak naprawdę po dwóch latach może przystąpić do egzaminu. Z całym szacunkiem dla niego, jeśli nawet był pilnym słuchaczem studiów podyplomowych
i rzetelnie uczestniczył w praktykach, nie dysponuje wiedzą niezbędną do poprawnego wykonywania tego zawodu. Nie ma bowiem niezbędnego doświadczenia zawodowego.
Sztuka wyceny wymaga wiedzy z niezwykle różnych dziedzin.
Jest to sztuka interdyscyplinarna. Potrzebna jest wiedza ekonomiczna, prawnicza, budowlana, potrzebna jest wiedza z zakresu
procedur sądowo-komorniczych, wiedza z zakresu ochrony środowiska, planowania przestrzennego, gospodarki lasami, gruntami rolnymi. Nie jest kandydat w stanie nabyć wiedzy – nie mówiąc o doświadczeniu – w perspektywie dwóch lat, czyli studiów
podyplomowych i praktyki zawodowej. Wiedzy zdobytej podczas
wykonywania różnych prac zawodowych w moim przekonaniu
nie da się niczym zastąpić. Sam zanim zacząłem wyceniać nieruchomości pracowałem w Urzędzie Miasta Poznania, pracowałem w banku, prowadziłem własną działalność doradczą. Miałem
czas nabyć doświadczenie. Z wykształcenia jestem budowlańcem i ekonomistą, uczestniczyłem w tworzeniu różnych planów
rozwojowych, byłem związany z gospodarką planistyczną. To doświadczenie pozwala mi dzisiaj wykonywać wyceny najlepiej jak
potrafię. One się bronią. Nie miałem okazji doświadczyć negatywnej opinii moich opracowań. Ale jest to między innymi wynik
tego, że wcześniej nabyłem doświadczenie.
Stąd w moim przekonaniu kandydat na rzeczoznawcę powinien
legitymować się wcześniejszym doświadczeniem zawodowym. Ja
nie chcę przesądzać jakie to ma być doświadczenie i ile ma go być.
Na takie pytanie trudno by mi było odpowiedzieć. Ale człowiek
bezpośrednio po studiach będzie miał zawsze gdzieś braki edukacyjne. Nawet jeśli w późniejszym czasie będzie je nadrabiał poprzez szkolenia, nie będzie miał wystarczającego doświadczenia.
A jeśli chodzi o cechy osobowościowe rzeczoznawcy? Jaki to
powinien być człowiek?
– Banalnie zabrzmi, jeśli powiem, że nieprzekupny. Ja bym chciał,
aby był to człowiek ceniący wartość swojej pracy. Prawie jak w każdym zawodzie borykamy się z tak zwanymi cenami dumpingowymi. Mówimy o cenach, które w oczywisty sposób zaniżają wartość
wykonanej pracy. Wobec tego marzy mi się, aby był to człowiek,
który bez emocji potrafi spojrzeć na nieruchomość, który nie będzie ulegał w różnej formie naciskom właścicieli, albo odbiorców
operatu – bo z tym bywa różnie.
Marzy mi się, aby był to człowiek czujący wewnętrzną potrzebę doskonalenia zawodowego. Do niedawna było tak, że istniał
obowiązek doskonalenia zawodowego i ten obowiązek miał być
weryfikowany przez ministerstwo. Teraz mówi się, że co prawda obowiązek szkolenia będzie, ale nie będzie weryfikacji. ObaRaport Nieruchomości 2013
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wiam się, że może się to skończyć tym, iż wielu rzeczoznawców
zlekceważy obowiązek samodoskonalenia.
Nie ma ludzi znających się na wszystkim. Sam czasami nie podejmuję się części wycen, które mógłbym wykonać, ponieważ
zwyczajnie wymagałoby to ode mnie zbyt dużego nakładu sił. Musiałbym przeczytać trzy książki, zadać wiele pytań przyjaciołom,
którzy są obeznani z tematem na co dzień. Więc ja nie wykonuję
takich wycen. Są segmenty naszego rynku, których ja nigdy nie
wyceniałem, na przykład nieruchomości na potrzeby odszkodowań za mienie zabużańskie. Nie dlatego, żebym nie umiał – „rzeczoznawca zna się na wszystkim” – ale wkład pracy, wysiłek intelektualny, który ja musiałbym włożyć w wykonanie poprawnej
wyceny byłby zbyt duży i nikt mi za to nie zapłaci. Są osoby, które
na tych zagadnieniach znają się nieporównywalnie lepiej.
Jaki jeszcze powinien być dobry rzeczoznawca?..
Energiczny, dobry organizator?
– Mądry powinien być ! Jak jest mądry, to krzywdy miał nie będzie
i nikomu krzywdy nie wyrządzi...
Jakie najważniejsze zadania i wyzwania stoją przed rzeczoznawcami majątkowymi w obecnych realiach gospodarki rynkowej?
– Kiedyś, nie tak dawno jeszcze, powiedzmy 10-15 lat temu najtrudniejszym zadaniem rzeczoznawcy było wykonanie zlecenia.
Dziś najtrudniej jest znaleźć klienta. Konkurencja jest spora. Co
roku egzamin państwowy zdaje około 120-150 rzeczoznawców
i o tylu rynek się powiększa. Są, jak już mówiłem, naturalne ubytki,
ale co roku przychodzą nowi ludzie. Stąd i konkurencja większa.
Być może dobrym rozwiązaniem byłaby większa specjalizacja.
Nie wszyscy znają się równie świetnie na wszystkim. Być może
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więc pójście własną ścieżką byłoby dobrym kierunkiem rozwoju.
Rzeczywistość zmienia się niezwykle dynamicznie. Mamy kryzysy. Czasami nie bardzo wiemy co to oznacza. Może są problemy
z kredytami – tak, może nieruchomości tracą na wartości – pewnie też. To, że pada więcej firm niż dwa lata temu – zapewne. Ale
to są normalne prawidłowości gospodarki rynkowej. Ja nie oceniam tego w kategoriach kryzysowych. Jest pewnie trudniej, stąd
od rzeczoznawców wymaga się coraz większej wiedzy.
I tu chciałbym wrócić do początku swojej wypowiedzi. Otóż to,
że rzeczoznawcy w swojej masie są dobrzy, przygotowani do zawodu, uchroniło nasz sektor bankowy przed tzw. spekulacyjną
bańką nieruchomościową. Polskie banki mają się zdecydowanie
lepiej niż ich odpowiedniki na Zachodzie. I może sytuacja z roku
2007-2008 była sytuacją nienormalną. Ceny nieruchomości rosły
w tak zastraszającym tempie, że sami zastanawialiśmy się czym
to się może skończyć. Udało się sytuację opanować, był tzw. kryzys, ale w Polsce przeszedł niezwykle łagodnie.
Stąd w moim przekonaniu wyczuwanie ogólnopolskich trendów, ich dostrzeganie, ich właściwe opisywanie, to jest między
innymi rola rzeczoznawców majątkowych. Proszę zauważyć, że
rzeczoznawca majątkowy jest niezbędny w wielu miejscach życia gospodarczego. Nie tylko banki, ale również sądy, gospodarka komunalna w postaci użytkowania wieczystego, czy podatku
od nieruchomości. Tam wszędzie rzeczoznawcy są niezbędni. Przy odszkodowaniach różnego rodzaju. W Poznaniu mieliśmy przykład postępowania odszkodowawczego związanego
ze strefą ograniczonego użytkowania lotniska Krzesiny. Zaangażowanie się rzeczoznawców w sprawach niesamowicie trudnych – a było ich tysiące, ponieważ było to pierwsze takie lotnisko w Polsce – było ogromne i problem został rozwiązany. Teraz
mamy strefę lotniska Poznań-Ławica. W Warszawie strefę lotniska imienia Chopina, a w sądzie jest już następna strefa dla lot-

niska wojskowego w Łasku. Tam wszędzie rzeczoznawcy są potrzebni, wręcz niezbędni. Jestem przekonany, że w perspektywie
dwóch lat wszystkie lotniska w Polsce będą miały strefy ograniczonego użytkowania.
Ale na tym nie koniec. Unia Europejska „wymusi” na nas działania zmierzające do ustanowienie stref ograniczonego użytkowania również wokół zakładów przemysłowych emitujących CO2,
czy SO2. To jest proces niezależny od rzeczoznawców. Tak się będzie działo i wszędzie tam powinniśmy być – mówimy przecież
nierzadko o dorobku całego życia.
Stąd konieczność samodoskonalenia zawodowego, stąd konieczność podniesienia organizacji na wyższy poziom. Potrzeba izby zawodowej. To jedno z drugim naprawdę współgra. Myślę, że jest jeszcze wiele spraw, w których organizacja zawodowa
typu ogólnopolskiego może się rzeczoznawcom przydać. Marzy
nam się, abyśmy byli partnerem dla ministerstwa. Już w tej chwili dostrzegamy, że w wielu trudnych sprawach ministerstwo pyta
nas o zdanie, prosi o konsultacje. Jest przecież Państwowa Rada
Nieruchomości – organ konstytucyjny. Tyle tylko, że nie funkcjonujący od lat. Tak naprawdę nasze środowisko, a poprzez nie organizacja, którą reprezentuję, posiada największą wiedzę na temat nieruchomości w Polsce.
Marzy mi się, abyśmy pewnego dnia wykonali mapę cenności
gruntów. Abyśmy uczestniczyli w tworzeniu systemu identyfikującego nieruchomości. My w Polsce nie wiemy co mamy. Te systemy są dopiero w budowie, albo przed nami. Wiele rzeczy jest
jeszcze do zrobienia, choć uczciwie trzeba powiedzieć, że dziś
jest znakomicie lepiej niż 10 lat temu. A 10 lat temu było znakomicie lepiej niż 20 lat temu. Ale to jeszcze nie jest autostrada,
tylko zwykła droga.
Potrzeba jeszcze lat, pieniędzy, dobrej woli, ale pracujemy nad
tym...

Poruszył Pan wątek powszechnej taksacji nieruchomości. Czy
Pana zdaniem w dającej się przewidzieć perspektywie możemy
się spodziewać wprowadzenia w naszym kraju podatku katastralnego? Temat wisi nad nami w powietrzu od kilkunastu lat.
A to też byłoby duże wyzwanie dla rzeczoznawców?
– Wiele złego zostało powiedziane na temat sposobu naliczania
podatku od nieruchomości. Natomiast osoby wypowiadające się
swego czasu – odnoszę wrażenie – zupełnie nie miały podstawowej wiedzy, aby takie uwagi czynić. Czym innym jest zmiana podstawy opodatkowania – a o tym rozmawiamy – podstawy z metra kwadratowego powierzchni gruntu lub budynku, na podstawę
wartości tegoż metra lub całej nieruchomości, a czym innym jest
stawka podatkowa, którą będą prawdopodobnie regulowały samorządy – tak jak do tej pory. Wokół tematu zrobił się niedobry
klimat, stąd każdy rząd niezwykle ostrożnie podchodzi do tego
tematu. Moim zdaniem, jest to rzecz, której nie unikniemy. Uważam, że jesteśmy na podatek liczony od wartości nieruchomości zwyczajnie skazani. Ja nie chcę roztrząsać czy jest to dobrze,
czy źle, mądrze, czy niemądrze. Cała cywilizowana Europa ma tak
skonstruowany podatek od nieruchomości. I funkcjonuje to nieźle.
Proszę zauważyć, że niezależnie od zmiany sposobu naliczania tego podatku są i będą to dochody własne gminy. Tak więc
płacimy sami na siebie. Jeżeli weźmiemy dodatkowo pod uwagę tzw. lewarowanie finansowe (możliwość zaciągania dodatkowych kredytów w oparciu o wyższe dochody własne gmin) okaże
się, że zmiana podstawy opodatkowania jest korzystna dla samorządów lokalnych. Tyle tylko, że do tej zmiany trzeba się dobrze przygotować.
Czy w takim razie środowisko rzeczoznawców jest przygotowane fachowo i liczebnie do wejścia w powszechną taksację
nieruchomości?
– Oczywiście, że jesteśmy przygotowani. Przecież programy
pilotażowe były już w dużych miastach wykonane wiele lat temu
– w Poznaniu też. Pytanie czy inne – główne – podmioty uczestniczące w tym procesie też są przygotowane. Mam tu na myśli
zarówno organy rządowe jak i samorząd terytorialny. Mam nadzieję, że odpowiednie służby w Ministerstwie Finansów mają
stosowny plan i opracowują odpowiednie strategie wdrożeniowe, a z biegiem czasu rozpoczną się rozmowy z udziałem naszej
federacji – właśnie na temat opracowania technologii wykonywania tego typu opracowań. Im wcześniej te rozmowy zaczniemy, tym będziemy mieli więcej czasu na dobre przygotowanie
tego materiału. Uważam, że temat wart jest uwagi. W moim przekonaniu budowa systemu katastralnego w Polsce to jest okres
nie mniej niż 3 lat. Ze społecznego punktu widzenia nie ma znaczenia, kto wówczas będzie przy władzy. Tu opcja polityczna naprawdę jest nieistotna. To będą nasze lokalne pieniądze i to nasze lokalne władze będą decydowały jak je spożytkować. O tym,
żeby dobrze i mądrze było za kilka lat, trzeba myśleć już dziś. I to
jest między innymi jedno z zadań Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Barbara Kwiecińska-Kielczyk
chemiczka i dziennikarka, licencjonowany zarządca nieruchomości, redaktor naczelna portalu Poznańskie Nieruchomości
bk@deweloperska.com
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Bez czynszu na swoim
Mieszkania bez czynszu charakteryzują się posiadaniem własnego kąta bez wymogu przynależności do wspólnoty mieszkaniowej, a co za tym idzie – zbędnych kosztów i niepotrzebnych konfliktów. Deweloperzy coraz częściej zachęcają klientów do
zakupu mieszkań bezczynszowych. Przyjrzyjmy się czy to tylko chwyt reklamowy, czy też lokale bez czynszu naprawdę pozwalają zaoszczędzić?

Bez wspólnoty, bez konfliktów

Czynsze w mieszkaniach zarządzanych przez spółdzielnie bądź
wspólnoty mieszkaniowe wynoszą po kilkaset złotych miesięcznie. Składają się na to koszty zarządu nieruchomością, koszty
użytkowania tzw. części wspólnych oraz fundusz remontowy.
Ten ostatni składnik często wzbudza kontrowersje wśród członków wspólnot (np. czy bardziej potrzebne jest odświeżenie klatki schodowej czy remont dachu?).

czynszowych nie ma obowiązku tworzenia rezerw związanych
z potrzebami remontowymi. Można zapytać, jaka to oszczędność, przecież i tak prędzej czy później trzeba będzie naprawić
dach albo odmalować elewację?
W przypadku mieszkań tych zakupionych u dewelopera koszty związane z konserwacją czy remontem budynku są znacznie
niższe, gdyż są to nowe i coraz lepiej wykończone budynki, więc
konieczność większych napraw remontowych nie pojawi się prędzej niż po 10–15 latach, a w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego straty pokrywa ubezpieczenie.
Należy pamiętać, że skorzystanie z oferty mieszkań bezczynszowych daje ich właścicielom pełną kontrolę wydatków.

Tysiące oszczędności

Na jakie oszczędności mogą liczyć lokatorzy mieszkań bezczynszowych? Sprawdziliśmy to na przykładzie trójmiejskiego rynku
nieruchomości. Po jednej stronie mamy rachunki pięciu klientów
z Gdańskich dzielnic, a po drugiej mieszkania bezczynszowe na
obrzeżach Gdańska. Comiesięczne opłaty czynszowe dla przykładowego mieszkania 50 m kw. w Gdańsku wychodzą średnio 417 zł.
Ponad 30 tys. złotych w 25 lat. Tyle można oszczędzić na mieszkaniu bez czyn- Takie samo, ale bezczynszowe mieszkanie to wydatek miesięczny
szu. Korzyść ta wynika z różnicy pomiędzy opłatami czynszowymi w lokalu naleok. 306 zł. W prostym wyliczeniu daje to oszczędność comiesięczżącym do wspólnoty mieszkaniowej, a kosztami utrzymania podobnego mieszną 111 zł, a w skali roku 1330 zł. Gdyby przyjrzeć się tym oszczędkania bezczynszowego. Dane pochodzą z trójmiejskiego rynku deweloperskiego
nościom w dłuższym czasie np. 8 lat (tak jak w RnS), wówczas
i dotyczą 3–pokojowego mieszkania o powierzchni 50 m kw.
uzyskujemy 10.640 zł, a w przypadku długiego niejednokrotnie
– Oszczędności na tych opłatach mogą być całkiem spore, szcze- kredytu (25 lat) to już 33.250 zł. A co gdyby mieszkanie miało 70
gólnie w przypadku nowych mieszkań z rynku pierwotnego. To m kw. lub więcej? W tym przypadku oszczędności znacznie rosną.
rozwiązanie jest korzystne przynajmniej z trzech względów – wyjaśnia Michał Bryła, prezes firmy deweloperskiej Siódme Niebo
budującej domy i mieszkania bezczynszowe na obrzeżach Gdań- Moje, nie wspólne
ska. – Po pierwsze daje finansowe oszczędności istotne zwłaszcza Korzyść ostatnia, ale być może najważniejsza. Mieszkania bezprzy spłacie comiesięcznych ratach kredytu. Po drugie pozwala czynszowe dają poczucie prawdziwej własności. Nikt nie może nana kontrolę wydatków związanych z użytkowaniem swojej wła- rzucić wolą większości wspólnoty niekorzystnych dla nas decyzji.
sności, a nie części wspólnej. I po trzecie brak wspólnoty ozna- Unikamy konfliktów przy decyzjach dotyczących części wspólcza często brak konfliktów.
nych. Nic lepiej nie nauczy oszczędzania, niż odpowiedzialne dePrzyjrzyjmy się tym korzyściom.
cyzje dotyczące swojego mieszkania.

Mniej opłat i kontrola wydatków

reklama

Jakich opłat unikniemy kupując lokal bezczynszowy? Na pewno
nie trzeba będzie płacić za administrowanie nieruchomością.
Z prostego powodu – to my jesteśmy zarządcami własnego lokalu. Kolejne oszczędności wynikają z braku wielu obciążeń, które w mieszkaniach zarządzanych przez wspólnoty stanowią znaczące kwoty: do kosztów takich należy m.in.: monitoring osiedla,
oświetlenie i utrzymanie czystości klatek, eksploatacje domofonu, konserwacja wind itp. Należy również wziąć pod uwagę
koszty ogrzewania. Ogrzewanie mieszkań spółdzielczych wiąże
się również z kosztami pobocznymi, np.: opłaty stałe, ogrzewanie klatek, administrowanie kotłownią itp. W przypadku mieszkań bezczynszowych płacimy tylko za gaz. W mieszkaniach bezRaport Nieruchomości 2013
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Tab. 2. Ś
 rednia cena 1 m2 gruntów niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w gminach powiatu
poznańskiego w latach 2006–2012.

Ceny gruntów jednak rosną
Przedmiotem analizy są ceny transakcyjne prawa własności gruntów przeznaczonych pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe w latach 2006-2012 na terenie powiatu poznańskiego z wyłączeniem miasta Poznań. Celem analizy jest prezentacja
całego spektrum notowań rynkowych, mierników statystycznych i ich interpretacja.
W skład powiatu poznańskiego wchodzi 17 gmin otaczających
miasto Poznań pierścieniem o szerokości około 25 kilometrów.
Na terenie powiatu zajmującego powierzchnię 1899,61 km kw.
mieszka ponad 327.000 mieszkańców. Jest to zatem najwięk-

w latach 2006-2012), natomiast najmniejszą ilość transakcji zanotowano w gminach Buk, Puszczykowo i Luboń (poniżej 3 proc.).
Popyt (liczony jako procentowy udział ilości zawartych transakcji) na grunty przeznaczone pod jednorodzinne budownictwo

Tab. 1 L iczebność transakcji gruntów niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w gminach powiatu
poznańskiego w latach 2006-2012.
Wyszczególnienie

Ilość transakcji

Udział [%]

Poszczególne gminy

2006r.

2007r.

2008r.

2009r.

2010r.

2011r.

Buk

38,07

36,23

70,17

66,25

67,50

66,06

2012r.
68,33

Czerwonak

64,39

114,45

181,70

143,02

132,30

135,39

129,03

Dopiewo

66,84

108,82

187,20

158,21

168,78

170,25

170,20

Kleszczewo

47,64

97,56

141,25

129,76

129,66

126,42

128,77

Komorniki

70,42

133,93

206,37

191,39

224,29

220,80

216,77

Kostrzyn

50,40

92,34

117,49

100,99

113,80

109,55

87,09

Kórnik

53,58

103,58

151,97

158,78

157,75

154,12

136,78

Luboń

114,93

189,20

273,79

278,07

255,16

269,81

249,91

Mosina

46,79

83,42

124,29

118,29

121,98

116,65

113,54

Murowana Goślina

40,09

73,98

104,91

108,65

106,38

92,99

90,69

Pobiedziska

37,05

66,36

109,96

122,10

116,56

115,56

104,52

Puszczykowo

117,33

214,10

250,76

277,98

279,54

282,24

263,24

Rokietnica

62,78

109,58

173,53

127,61

127,74

136,17

127,32

Stęszew

35,90

56,85

78,10

90,08

103,53

98,59

96,02

Suchy Las

90,64

162,28

252,24

212,79

235,49

237,81

220,26

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Ogółem

Buk
Czerwonak

4
109

9
125

6
51

34
58

34
35

28
35

3
24

118
437

1,42
5,25

Swarzędz

77,73

111,27

203,31

207,57

191,24

182,61

180,60

Tarnowo Podgórne

78,32

114,91

197,64

174,82

174,79

173,91

173,31

POWIAT

64,29

109,93

166,16

156,84

159,21

158,17

150,38

Dopiewo

239

165

158

136

135

175

85

1 093

13,13

Kleszczewo

61

229

137

49

53

44

18

591

7,10

Komorniki

99

87

77

93

61

33

30

480

5,77

Kostrzyn Wlkp.

83

92

69

64

50

38

38

434

5,21

Kórnik

199

142

129

120

69

47

28

734

8,82

Luboń

44

39

29

19

24

18

8

181

2,17

Mosina

90

124

110

99

98

59

32

612

7,35

Murowana Goślina

55

101

26

19

25

18

18

262

3,15

Pobiedziska

86

137

134

63

46

33

25

524

6,30

Puszczykowo

34

23

23

11

14

11

4

120

1,44

Rokietnica

248

280

103

95

72

56

19

873

10,49
3,30

Stęszew

32

53

51

29

43

56

11

275

Suchy Las

110

93

63

38

28

16

23

371

4,46

Swarzędz

135

58

76

70

68

53

66

526

6,32

Tarnowo Podgórne

150

209

107

72

79

42

34

693

8,33

POWIAT

1778

1966

1349

1069

934

762

466

8324

100%

Ryc. 1. I lość transakcji kupna/sprzedaży gruntów niezabudowanych
przeznaczonych pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe
w gminach powiatu poznańskiego w latach 2006–2012.

szy powiat w województwie wielkopolskim. Analiza uzyskanych
danych pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków:
Największą ilość transakcji kupna/sprzedaży odnotowano
w gminach Dopiewo oraz Rokietnica (powyżej 10 proc. wszystkich transakcji zanotowanych na terenie powiatu poznańskiego
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mieszkaniowe w poszczególnych gminach powiatu poznańskiego
w badanym sześcioleciu w zasadzie nie uległ zmianie w porównaniu do okresu 2002-2005. Wyjątek stanowi gmina Kleszczewo,
w której ilość transakcji wzrosła ponad czterokrotnie oraz gmina Swarzędz w której ilość transakcji spadła ponad dwukrotnie.
Odnotowano również niewielki wzrost procentowego udziału
transakcji zawartych w gminach z drugiego pierścienia (Mosina,
Kostrzyn, Pobiedziska), przy jednoczesnym spadku w gminach
z pierwszego pierścienia (Czerwonak, Komorniki, Suchy Las).
Wskazuje to, że następuje przesunięcie procesów suburbanizacyjnych na obszary położone coraz dalej od miasta centralnego.
Najwięcej transakcji kupna/sprzedaży zawarto w 2007 roku.
W kolejnych czterech latach ich ilość systematycznie zmniejsza
się. Globalne pogorszenie koniunktury na rynku międzynarodowym w połowie 2008 roku spowodowało fluktuacje na lokalnym rynku nieruchomości, który uległ znaczącemu uszczupleniu.
Wyraźne spadki w ilości zawartych transakcji są obserwowalne
w ostatnim roku. Wyjątek stanowią tutaj gminy wschodniej części powiatu – Swarzędz i Kostrzyn.
Najbardziej jednorodną cenę transakcyjną 1 m kw. w latach 2011–
2012 zanotowano w gminach Tarnowo Podgórne i Pobiedziska.
Niski poziom współczynnika zmienności cechuje również gminy
Kleszczewo, Swarzędz, Luboń oraz Czerwonak (poniżej 30 proc.).
Największe zróżnicowanie cen 1 m kw. powierzchni gruntu charakteryzuje gminy Suchy Las oraz Stęszew (współczynnik zmienności ok. 50 proc.). Wysoki poziom współczynnika ilustruje rozbieżności w poziomie atrakcyjności poszczególnych lokalizacji

Ryc. 2. Średnia cena 1 m2 gruntu niezabudowanego przeznaczonego pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe w gminach powiatu poznańskiego
w roku 2006 i 2012.

na terenie gminy.
Wartość współczynnika zmienności w badanym okresie uległa

realnemu zmniejszeniu w porównaniu do poprzedniego czterolecia 2002-2005. Procesy zachodzące na lokalnym rynku nieruchomości wskazują na zwiększenie homogeniczności obszaru
całego powiatu i stopniową niwelację różnic pomiędzy poszczególnymi gminami powiatu.
Przeprowadzona analiza pozwoliła sformułować następujące
wnioski charakteryzujące badany rynek nieruchomości:
Średnie ceny 1 m kw. gruntu przeznaczonego pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe wahały się w następujących
przedziałach:
w 2006 roku – od 35,90 zł do 117,33 zł
w 2007 roku – od 36,23 zł do 214,10 zł
w 2008 roku – od 70,17 zł do 273,79 zł
w 2009 roku – od 66,25 zł do 278,07 zł
w 2010 roku – od 67,50 zł do 279,54 zł
w 2011 roku – od 66,06 zł do 282,24 zł
w 2012 roku – od 68,33 zł do 263,25 zł
Najwyższe ceny transakcyjne gruntów przeznaczonych pod
jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe charakteryzują gminy miejskie Luboń i Puszczykowo. Wysokie średnie ceny transakcyjne odnotowano również w gminach: Suchy Las, Komorniki,
Swarzędz i Tarnowo Podgórne.
Najniższe ceny transakcyjne gruntów przeznaczonych pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe charakteryzują gminy
zlokalizowane w drugim pierścieniu gmin otaczających Miasto
Poznań (Buk, Stęszew, Murowana Goślina, Pobiedziska, Kostrzyn
Wlkp. i Mosina). Bardzo wyraźna jest zależność zachodząca pomiędzy wysokością cen transakcyjnych a lokalizacją względem
Poznania. Wyższą średnią cenę transakcyjną odnotowano w gminach ściśle przylegających do granic administracyjnych Poznania,
niż w gminach II pierścienia. Zróżnicowanie jest również widoczne w poszczególnych lokalizacjach na terenie gmin I pierścienia.
Niejednokrotnie lokalizacje przylegające do granic administracyjnych Poznania (Suchy Las, Skórzewo, Plewiska, Chyby, Baranowo, Przeźmierowo) były wyżej notowane na rynku nieruchomości
niż gminy o najwyższych średnich transakcyjnych. Związane jest
to z traktowaniem tych lokalizacji przez lokalny rynek nieruchomości jako de facto miejskie.
Relacje cen transakcyjnych obserwowane pomiędzy poszczególnymi gminami w badanym okresie w zasadzie nie uległy zmianie. Gminy notujące najwyższe ceny w 2006 roku również w 2012
Raport Nieruchomości 2013
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Tab. 3. Ś
 rednia cena 1 m2 gruntów niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w miejscowościach reprezentatywnych
powiatu poznańskiego 2006–2012.
Miejscowości

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Mrowino

80,13

143,18

133,22

87,37

136,13

124,17

-

Ilość transakcji
110

Kostrzyn

46,11

82,37

155,67

114,64

136,05

130,20

88,84

152

Owińska

55,99

103,23

155,30

119,48

110,29

98,88

98,56

130

Dopiewiec

41,17

64,88

134,96

121,08

119,90

114,03

131,29

104

Siekierki

57,16

105,23

132,02

122,53

116,21

139,63

97,34

188

Pobiedziska

28,20

63,88

106,59

124,42

94,78

106,98

108,76

105

Biskupice

47,07

80,31

148,31

143,09

147,50

120,63

100,89

95

Gowarzewo

50,45

96,69

145,13

146,52

135,63

133,50

122,97

323

Dopiewo

47,83

108,85

156,38

149,25

112,45

130,44

127,69

140

Więckowice

41,33

66,62

136,75

149,98

166,29

158,47

151,18

135

Lusówko

68,40

123,15

156,54

150,88

166,94

161,69

163,53

153

Kiekrz

75,58

116,26

233,15

151,85

190,65

154,51

128,92

192
123

Szczytniki

53,72

115,98

185,62

157,75

166,40

171,85

110,99

Golęczewo

47,65

111,41

164,68

162,30

165,81

132,18

154,20

81

Lusowo

63,15

105,15

123,39

162,52

169,12

170,27

194,25

102

Palędzie

67,75

111,11

203,08

163,01

147,30

177,38

158,28

134

Rokietnica

58,47

126,14

190,92

163,88

168,47

170,80

147,90

230

Zielątkowo

40,53

88,08

156,83

164,17

181,08

170,38

175,99

72

Tulce

61,08

166,87

231,40

173,47

196,85

208,88

168,70

80

Borówiec

64,50

144,62

189,45

177,75

199,18

185,11

208,88

133

Kamionki

52,22

113,82

181,86

179,42

172,84

146,46

151,48

168

Dąbrowa

74,69

163,84

209,07

179,52

189,85

184,55

174,29

155

Mosina

67,09

120,26

184,74

185,91

154,32

140,46

115,13

146

Kicin

83,54

134,63

183,11

188,88

152,92

148,07

105,71

116

Gruszczyn

80,05

86,07

224,29

190,16

181,03

205,02

183,93

163

Komorniki

89,25

207,35

260,44

233,84

231,14

237,60

258,86

88

Skórzewo

116,10

248,12

328,69

256,12

251,95

267,22

227,99

153

Puszczykowo

117,33

214,10

250,76

277,98

279,54

282,24

263,24

118

Luboń

114,93

189,20

273,79

278,07

255,16

269,81

259,91

169

Suchy Las

154,85

275,46

434,91

410,58

460,46

462,71

349,37

146

roku notowały najwyższe wartości 1 m kw. gruntu. Analogiczna
relacja cechowała gminy o najniższym poziomie cen transakcyjnych. Oczywiście nastąpiły nieznaczne zmiany w relacjach cen
transakcyjnych wśród gmin o podobnej wartości rynkowej. Gmina Pobiedziska zyskała na wartości w badanym okresie względem gminy Buk, Stęszew, Murowana Goślina, Kostrzyn i Mosina,
gmina Kórnik względem gminy Czerwonak i Dopiewo. Natomiast
gminami, które najwyraźniej straciły względem innych gmin w relacji średnich cen transakcyjnych są Murowana Goślina, Buk oraz
Kostrzyn Wlkp.
Średnia cena 1 m kw. gruntu w powiecie poznańskim rosła
z 64,29 zł w 2006 roku do 166,16 zł do 2008 roku, by następnie
zmaleć do 150,38 zł w 2012 roku. Uśredniony dla badanego obszaru wzrost ceny wyniósł 234 proc. w 2012 roku w porównaniu do
2006 roku, przy czym należy odnotować, że w latach 2009-2012
uśredniona cena 1 m kw. ustabilizowała się na zbliżonym poziomie. Tak wyraźny wzrost wartości gruntów przeznaczonych pod
jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe spowodował przyrost w roku 2007 w porównaniu do roku poprzedniego (o 65,8
proc.), a także utrzymanie wysokiego poziomu przyrostu wartości w roku kolejnym ( o 51,1 proc).
Największy przyrost cen 1 m kw. gruntu nastąpił w latach 2009–

2010 w gminie Komorniki (o 17,2 proc.), natomiast w latach 2010–
2011 w gminie Rokietnica (o 6,6 proc.), a latach 2011–2012 gminie
Suchy Las (o 8,3 proc.). Najwyższy spadek cen w latach 2009–2010
nastąpił w gminie Luboń i wynosił 8,2 proc. w porównaniu do roku
poprzedniego, natomiast najwyższy spadek cen w latach 2010–
2011 nastąpił w gminie Murowana Goślina i wynosił 12,6 proc.,
a w latach 2011–2012 w Kórniku w porównaniu do roku poprzedniego, o 11,3 proc.. W całym powiecie poznańskim w roku 2012 nastąpił spadek cen o 3,7 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Spadek średniej ceny 1 m kw. w roku 2009 ewidentnie wskazuje
na dekoniunkturę na lokalnym rynku nieruchomości. O ile strona
popytowa zareagowała natychmiast po wystąpieniu pierwszych
symptomów załamania gospodarczego (ilość zanotowanych transakcji kupna/sprzedaży zmniejszyła się już w 2008 roku), o tyle
strona podażowa zareagowała z opóźnieniem dopiero w 2009
roku. Reakcja strony podażowej była znacznie słabsza od reakcji strony popytowej (średnia cena transakcyjna za 1 m kw. spadła
w powiecie o 5,6 proc. w 2009 roku w porównaniu z 2008, podczas
gdy ilość transakcji zmniejszyła się o 20,76 proc.). Jest to zrozumiałe z uwagi na fakt zmniejszenia ilości udzielanych kredytów
hipotecznych i ich dostępności na rynku dla przeciętnego klienta.
Największy wzrost średniej ceny 1 m kw. w okresie 2006-2012

odnotowano w gminie Komorniki oraz Pobiedziska (odpowiednio aż o 207 oraz 182,10 proc.). Bardzo wysokie wzrosty w badanym okresie cechowały gminy Kórnik, Stęszew, Kleszczewo oraz
Suchy Las (143-170 proc.). Stosunkowo „niski” wzrost nastąpił
w gminach Buk (79,48 proc.), Czerwonak (100,39 proc.), Rokietnica (102,80 proc.), Kostrzyn Wlkp. (72,79 proc.), Tarnowo Podgórne (121 proc.). Najbardziej niereprezentatywną jednostką
w powiecie poznańskim jest gmina Buk, w której zanotowano zaledwie 118 transakcji kupna/sprzedaży w całym badanym okresie.
W związku z tym wyliczenia dla tej gminy są tylko próbą przybliżenia tamtejszych realiów rynkowych, na bazie dostępnych źródeł. Istotnym elementem uzupełniającym przedstawione wyniki
analiz badanego rynku w ujęciu gmin jest prezentacja cen w wybranych miejscowościach.
W celu uporządkowania materiału analitycznego dokonano podziału miejscowości reprezentatywnych według dwóch podstawowych kryteriów:
– ze względu na lokalizację przestrzenną (strony świata);
– ze względu na cenę średnią (poziom ceny) i oddalenie
od Poznania.
Północ – gminy Murowana Goślina, Czerwonak, Suchy Las, Rokietnica; Południe – gminy Luboń, Komorniki, Puszczykowo, Mosina,
Kórnik; Wschód – gminy Pobiedziska, Swarzędz, Kostrzyn, Kleszczewo; Zachód – gminy Tarnowo Podgórne, Dopiewo, Buk, Stęszew.
Analiza szczegółowa cen transakcyjnych gruntów przeznaczonych pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe ze względu
na kryterium przestrzenne jednoznacznie wskazuje, że najwyżej
cenione są lokalizacje położone na zachód w stosunku do granic
administracyjnych Poznania. Stosunkowo najniższą wartością
średniej ceny 1 m kw. gruntu niezabudowanego przeznaczonego pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe charakteryzują się wschodnie gminy powiatu poznańskiego.
Analizując dynamikę zmiany cen w miejscowościach reprezentatywnych w okresie 2006-2012 należy zwrócić uwagę na to, że największy
przyrost wartości cen transakcyjnych zanotowano w gminach Wschodu i Południa. Jest to odzwierciedleniem wzrostu cen w miejscowościach gminy Pobiedziska na Wschodzie i gminy Kórnik na Południu.

Niedowartościowanie tych terenów w latach poprzednich spowodowało (przy bardzo dobrej dostępności komunikacyjnej tych terenów
z centrum Poznania) wzrost wartości gruntów w okresie będącym
przedmiotem analizy. W 2009 roku w porównaniu z 2008 odnotowano we wszystkich lokalizacjach spadek cen transakcyjnych (od 3,41
proc. na Południu do 12,32 proc. na Północy). Również w kolejnych latach odnotowano we wszystkich lokalizacjach spadek cen transakcyjnych (od 3 proc. na Wschodzie do 8 proc. na Północy).
Drugi podział, określony poziomem cen transakcyjnych i oddaleniem od miasta Poznania, przeprowadzono w oparciu o notowania rynkowe w ostatnim roku analizy. Badany obszar podzielono na trzy pierścienie:
– pierścień pierwszy – cena powyżej 200 zł za 1 m kw. w 2011 roku;
– pierścień drugi – cena 150-200 zł za 1 m kw. w 2011 roku;
–pierścień trzeci – cena poniżej 150 zł za 1 m kw. w 2011 roku.
Przyjęty podział znalazł odzwierciedlenie w rozkładzie przestrzennym cen i jest zgodny z podstawowymi założeniami teorii lokalizacji.
Największą dynamiką wzrostu w latach 2006–2008 charakteryzują się miejscowości zlokalizowane w pierścieniu drugim, najmniejszą zaś w pierścieniu pierwszym. Jest to związane ze wzrostem intensywności procesów suburbanizacyjnych w obszarach
coraz bardziej oddalonych od granic administracyjnych Poznania. Czytelna jest już analogiczna zależność w miejscowościach
pierścienia trzeciego. Miejscowości z pierścienia pierwszego są
w zasadzie traktowane przez lokalny rynek nieruchomości jako
integralna, ale peryferyjna część Poznania, dlatego poziom ceny
jednostkowej jest tam bardzo wysoki, ale nie rośnie już tak dynamicznie. W latach 2009–2012 warto zwrócić uwagę, że średnia
cena transakcyjna 1 m kw. gruntu niezabudowanego przeznaczonego pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe uległa obniżeniu w miejscowościach zlokalizowanych w trzecim pierścieniu,
natomiast w miejscowościach zlokalizowanych w pierścieniu drugim nastąpił delikatny wzrost cen transakcyjnych 1 m kw. gruntów.
Sytuacja ta doskonale ilustruje stały poziom atrakcyjności rynkowej działek o najlepszych uwarunkowaniach lokalizacyjnych, nawet
w okolicznościach czytelnej dekoniunktury na rynku nieruchomości.

Ryc. 3. Przestrzenny rozkład ceny 1 m2 gruntu niezabudowanego przeznaczonego pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe w powiecie poznańskim w 2006 roku

Rc. 4. Przestrzenny rozkład ceny 1 m2 gruntu niezabudowanego przeznaczonego pod jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe w powiecie poznańskim w 2012 roku.

Tab. 4. Ś
 rednia cena transakcyjna 1 m2 gruntów niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne ze względu
na lokalizację przestrzenną powiatu poznańskiego w latach 2006–2012.
Wyszczególnienie

2006r.

2007r.

2008r.

2009r.

2010r.

2011r.

2012r.

Wschód

52,88

97,35

163,34

144,98

142,20

138,62

137,14

Zachód

65,05

123,96

181,11

166,54

150,50

147,98

162,64

Północ

74,59

137,30

206,52

181,06

150,16

138,51

157,74

Południe

72,77

145,02

208,12

201,02

175,21

173,72

169,35
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platforma deweloperska

Kryteria, czyli masz wybór
Nabycie nieruchomości w obecnych czasach przysparza potencjalnemu kupującemu wielu problemów. Bogata oferta mieszkaniowa powoduje, że trudno zdecydować się na jedną opcję, szczególnie, że kryteria poszukiwań są bardzo różnorodne.
Dlatego może warto przybliżyć pewien zasób możliwości na przykładzie jednego z podpoznańskich osiedli mieszkaniowych „Osiedla pod Kórnikiem” w Czmoniu.

Kryterium - lokalizacja
Współczesny rynek nieruchomości coraz wyraźniej pokazuje, że
jednym z podstawowych kryteriów wyboru lokalu mieszkalnego
jest jego lokalizacja. Zgiełk wielkich miast sprawia, że coraz częściej decydując się na zakup lokalu nabywcy skłaniają się w stronę
uroków prowincji. Sypialnie dużych miast to już nie wielkomiejskie
osiedla, ale kameralne w wyrazie osiedla domków zlokalizowane
zwykle blisko lasów, łąk czy pól uprawnych. Przykładem takiego
miejsca jest ,,Osiedle Pod Kórnikiem” w Czmoniu zrealizowane
firmę EkoHome. Stanowi ono zespół budynków dwulokalowych
w zabudowie bliźniaczej. W swoim założeniu koncepcyjnym stanowi alternatywę dla wszystkich, którym bliski jest kontakt z naturą,
a zakup czy budowa domu przerasta ich możliwości finansowe.
Przy projektowaniu lokali zadbano o to, aby łączyły one zalety
domu i mieszkania, dlatego każdy ma niezależne wejście, duży
ogród (o powierzchni około 100 m kw.), przestronne i jasne wnętrze, funkcjonalny układ wewnętrzny oraz możliwość podłączenia kominka. Mieszkania stanowią idealną propozycję zarówno
dla ludzi młodych, lubiących spędzać czas na świeżym powietrzu
jak i dla osób, które zakończyły już karierę zawodową i pragną wypoczywać w zaciszu własnego domu i ogrodu.
Dodatkowym atutem okolicy jest dobra komunikacja z drogą
szybkiego ruchu S11, miastami takimi jak Poznań, Śrem czy Kórnik.

Kryterium – odroczony termin płatności
Wraz z końcem programu „Rodzina na Swoim” i podwyższeniem
wymogów finansowych stawianych klientom przy uzyskiwaniu
kredytów hipotecznych pojawia się pytanie jak w tej sytuacji
osiągnąć upragniony cel i „zamieszkać na swoim”. Odpowiedź nie
jest prosta, szczególnie, że polityka banków wciąż bardziej tonuje niż stymuluje budownictwo. Stąd pojawiające się kolejne,
nowe inicjatywy ze strony deweloperów zachęcające i wspierające potencjalnych nabywców. Na tym tle bardzo ciekawie rysuje
się propozycja firmy EkoHome. Deweloper oferuje swoim klientom zakup mieszkania z odroczoną formą płatności. Przez okres
dwóch lat klient wynajmuje wybrany przez siebie lokal mieszkalny, a wpłaty ponoszone z tytułu wynajmu w 70 proc. naliczają mu
się jako wkład własny na zakup mieszkania. Po tym czasie ma już
uzbierany kapitał na poziomie co najmniej 10 proc. wartości lokalu i lepszą pozycję wyjściową do ubiegania się o kredyt. Ofer-

ta jest ciekawa również dla tych osób, które pragną sfinansować zakup mieszkania sprzedażą innej swojej nieruchomości.
Opcja wynajmu daje im bowiem dłuższy czas na przeprowadzenie transakcji i znalezienie nabywcy. Biorąc pod uwagę chociażby te dwa aspekty propozycji EkoHome, pomysł wydaje się być
godnym polecenia. Warto zauważyć, że najemca-kupujący już
w okresie wynajmu może indywidualnie wykończyć mieszkanie
lub zleć to deweloperowi.

Kryterium - „wykończenie pod klucz”
Zakup lokalu w stanie deweloperskim to dopiero początek drogi do zamieszkania. Prace związane z wykańczaniem i urządzaniem lokalu to kolejne miesiące wymagające niesamowitej dyscypliny i sprawności organizacyjnej. Przede wszystkim wynika to
z określonego budżetu, którym zwykle dysponujemy, koniecznością zgrania ekip wykończeniowych, zakupu i dostawy materiałów
itp. Często ten etap prac okazuje się w konsekwencji najbardziej
stresującym dla nabywcy. Dlatego warto przed jego rozpoczęciem rozważyć możliwość zakupu lokalu z „wykończenia pod klucz”.
Zalet takiego wyboru jest dużo. Po pierwsze uzgadniamy budżet z deweloperem już na początku robót, określamy termin
zakończenia prac, nie musimy martwić się terminowością poszczególnych ekip, czy transportem towaru. Cały ciężar organizacyjno-wykonawczy przejmuje deweloper, który jednocześnie
udziela nam na wszystkie prace gwarancji. To bardzo duży atut,
szczególnie, że biorąc pod uwagę dużą mobilność na rynku budowlanym, trudno często wyegzekwować gwarancję udzieloną
nam przez jednego czy drugiego fachowca. W tej kwestii firmy
wykonawcze często w praktyce okazują się bardzo nierzetelne
i albo zwodzą nas kolejnymi terminami, albo bywają nieuchwytne, czy przerzucają odpowiedzialność na innych fachowców.
Pakiet usług z wykończeniem „pod klucz” oferuje firma EkoHome. Na „Osiedlu pod Kórnikiem” można zapoznać się z kilkoma
jej realizacjami. Propozycja o tyle wydaje się ciekawa, że obejmuje różne warianty wykończenia: od pomalowania ścian i położenia podłóg, do zakupu sprzętu AGD. Po dłuższym rozważeniu ekonomia takiego działania nasuwa się sama: oszczędzamy
czas i wiele stresu, przerzucając odpowiedzialność na dewelopera, z którym i tak jesteśmy już związani przez sam fakt nabycia nieruchomości.
Arkadiusz Drożdżyński
prokurent
oraz zespół Biura Sprzedaży EkoHome
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75 mieszkań

60 apartamentów

86 mieszkań
lofty
80 mieszkań
210 mieszkań
14 mieszkań

Os. Południe Swarzędz IV etap ul. Mokra/os.
Wł. Zamoyskiego, 62-020 Swarzędz Zalasewo
Zielona Przystań ul. Szamotulska
62-079 Baranowo
Wilczak ul. Wilczak 20 Winogrady 61-623 Poznań
Lofty Ułańskie ul. Wojskowa
Łazarz 60-792 Poznań
Os. Stefana Batorego 41A
Piątkowo 60-687 Poznań
ZURAWINIEC PARK ul. Błażeja
11-11F Naramowice 61-608 Poznań
CASA FONTE ul. Źródlana 17
Sołacz 60-642 Poznań

31

32,08 - 69,45

budynek D: 25 mieszkań
budynek E: 31 mieszkań

9 mieszkań, 1 apartament,
6 lokali usługowych

4 mieszkania
6 mieszkań
6 mieszkań
18 mieszkań,
1 apartament, 6
lokali usługowych

156 mieszkań

Domy Sobieskiego Luboń
Apartamenty Poniatowskiego Luboń
Domy w Palędziu Palędzie

Renesansowe Apartamenty ul. Prusa
38 Śródmieście 50-319 Wrocław

Osiedle pod Kórnikiem ul. Łagodna
i Urocza 62-035 Kórnik
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3 mieszkania

24 mieszkania

Osiedle Wierzbowe Rokietnica

21 mieszkań

5 mieszkań

1 mieszkanie

11 mieszkań

55 mieszkań

88 mieszkań

Dębowy Skwer ul. Robocza 3
Wilda 61-517 Poznań

1 lokal usługowy

104 lokale
mieszkalne
i usługowe

Budynek E - 12 mieszkań,
Budynek 3 - 17 mieszkań,
Budynek J - nowa oferta

12 mieszkań

27 mieszkań

37 mieszkań

54,00 - 81,00

3 321,00 - 3 796,00

7 000,00 – 7 900,00*
mieszkania*
7 995,00 – 9 225,00**
lokale usługowe**
35,00 - 55,00*
mieszkania*
106,00**
apartament**

2 950,00 - 4 100,00

od 3 400,00

od 3 900,00

5 500,00 - 6 900,00

7.250,00

informacja
u dewelopera
(do negocjacji)

6 850,00 - 7 100,00

od 5 750,00

od 3 600,00

2

Centrum aktywnego wypoczynku. Apartamenty w pięknej okolicy z szybkim dojazdem do Poznania. Inwestycja
zrealizowana. Istnieje możliwość wynajmu lokali.

Kompleks trzy i cztero piętrowych budynków, częściowo wyposażonych w windy. Miejsca
postojowe ogólnodostępne. W IV etapie inwestycji ogródki do mieszkań par terow ych.
Termin realizacji IV etapu - grudzień 2013.

Informacje dodatkowe

Mieszkania jedno- i dwupoziomowe, o podwyższonym standardzie deweloperskim, z ogródkami o pow. ok. 100m2.
Gotowe do odbioru. Bezczynszowe. Z możliwością wykończenia pod klucz za dodatkową opłatą lub wynajmu z opcją
wykupu po dwóch latach.

„Renesansowe Apartamenty” to prestiżowe i komfortowe mieszkania w XIX-wiecznej, odrestaurowanej kamienicy,
z widokiem na wrocławską Katedrę, zlokalizowane przy Skwerze Skaczącej Gwiazdy i Parku Stanisława Tołpy/obok
dawnego kina „Lalka”, naprzeciwko słynnej okrągłej kamienicy Hellera. Mieszkania: stan deweloperski, duże drewniane
okna, drzwi wejściowe firmy Good Lock, z okuciami firmy Schlage. Powierzchnie wspólne: klasycystyczna aranżacja
w wysokim standardzie - gres, tapety, sztukateria, eleganckie oświetlenie, nowoczesna winda. W okolicy: park,
przedszkole, szkoły, plac zabaw, tereny zielone.

własny ogród i miejsca postojowe

własny ogórek i miejsca postojowe

własny ogórek i miejsca postojowe

Mieszkania na parterze mają własne ogródki

Nowoczesne mieszkania w atrakcyjnej lokalizacji, na którą wpływa bliskie sąsiedztwo Zintegrowanego Centrum
Komunikacyjnego, Starego Browaru i terenów rekreacyjnych Łęgi Dębińskie.

Ostatni lokal usługowy na partrze z bezpośrednim wejściem z ulicy, duża przeszkolna witryna, zaplecze socjalne.

Zamknięte osiedle, kunsztownie połączone ze sobą pofabryczne budynki rewitalizowanej fabryki z nowym budownictwem,
szeroka paleta rozwiązań architektonicznych: lokale jedno i dwupoziomowe, z antresolą, poddaszem, obniżoną podłogą,
doświetleniem z dachu, balkonami, tarasami zielonymi, ogródkami, garażami podziemnymi, cichobieżnymi windami,
plac zabaw, teren zielony na osiedlu, w pobliżu: przystanki tramwajowe, dworzec autobusowy, dworzec kolejowy,
przedszkole, szkoła podstawowa, liceum, teatr, korty tenisowe, centrum handlowe, poczta, szpital, biblioteka, park
Poniatowskiego, sklepy.

Mieszkania gotowe. Kameralny, komfortowy budynek, w prestiżowej lokalizacji na Sołaczu.400m od Parku Sołackiego.
Blisko przystanki komunikacji miejskiej. Budynek o wysokoci 4 kondygnacji, z windą i halą garażową pod budynkiem.

Inwestor

EkoHome Sp. z o.o. S.K.A.
Biuro Sprzedaży ul. Łagodna
38/1 62-035 Czmoń www.
ekohome.com.pl sprzedaz@
ekohome.com.pl tel. +48 61
625 69 69, +48 663 394 891

Diamond Properties Sp. z o.o.
Biuro Sprzedaży: ul. Prusa 38
50-319 Wrocław www.prusa.
pl biuro@prusa.pl tel. +48 71
341 09 73, +48 608 293 838

Chronos Development
Sp. z o.o. Sp. k.
Biuro Sprzedaży: ul. Wschodnia
23a/65 62-030 Luboń
www.chronos.poznan.pl
sprzedaz@chronos.poznan.
plbiuro@chronos.poznan.
pl tel. +48 517 232 777,
+48 512 991 560

Towarzystwo Gospodarcze
Meblopol Sp. z o.o.
ul. Bogusławskiego 11
60-214 Poznań www.arenadom.
pl arenadom@meblopol.
pl tel. +48 61 647 71 35
Asma PRO Sp. z o.o.
Biuro Sprzedaży:
ul. Przemysłowa 46A/U8
61-541 Poznań www.asma.
com.pl tel. +48 883 352 636
fax. +48 61 222 53 66

Arche Sp. z o.o.
ul. Kopernika 62
90- 553 Łódź www.arche.pl
tel. +48 42 637 22 33, +48 500
067 068, fax. +4842 637 15 70

AGENCJA INWESTYCYJNA Sp. z o.o.
Biuro sprzedaży: ul.Woźna 9
61-777 Poznań,
www.ai.poznan.pl
tel. +48 61 853 32 31,
+48 853 22 98,
fax. +48 61 853 32 31

Agrobex
ul. Kochanowskiego 7 60-845
Poznań mieszkania@agrobex.
pl tel. +48 61 846 40 60/67

Adres kontaktowy:
Nazwa firmy, ulica,
nr, kod pocztowy,
miejscowość,
www, telefon
kontaktowy, fax

platforma deweloperska

Bardzo dobra lokalizacja u zbiegu ulic Serbskiej i Wilczak. Niska, sześciokondygnacyjna, nowoczesna zabudowa
z przestronnymi tarasami. Do mieszkań oferujemy miejsca garażowe w podziemnej hali i komórki lokatorskie. Osiedle
ogrodzone z nowoczesnym systemem monitoringu i kontroli dostepu.
prawdziwe LOFTY w Poznaniu. Osiedle zamknięte, monitorowane i chronione. W cenie miejsce postojowe
od 7 395,00* *standard Jedyne
na zewnątrz. W standardzie klimatyzacja, centralny odkurzacz i ogrzewanie podłogowe w łazience. Możliwy zakup
deweloperski
miejsca garażowego. W sprzedaży również apartament wykończony pod klucz - zakup w atrakcyjnej cenie bądź leasing.
Budynek skłda się z kilku segmentów o róznych wysokościach od 3 do 6 kondygnacji. W każdej klatce znajduje się
Pod budynkiem hala garażowa. Teren zamkniety z jedną bramą wjazdową. W środku kompleksu plac zabaw
6 100,00 - 6 800,00 winda.
dla dzieci. Termin oddania: I etam - oddany, II etap - listopad 2013r. Lokalizacja w sąsiedztwie lasu, kampusu UAM
i szybkiego tramwaju.
Inwestycja zakończona - mieszkania gotowe. Zamknięty, nowoczesny kompleks mieszkaniowy składajacy się z 7
4 990,00 - 5 700,00 budynków. W sąsiedztwie Rezerwat Przyrody Zurawiniec oraz kampus UAM. Budynki o wysokości 4-6 kondygnacji.
Hale garazowe pod budynkami. Na terenie kompleksu plac zabaw dla dzieci.

4 037,00
- 4 739,00*
*standard deweloperski
I etap 3 997,00
- 4 844,00*
*standard deweloperski
4 491,00 - 5 176,00**
**standard „pod klucz”

Cena zł/m2
(z VAT)

96

68,00 - 122,00

83

40,00 - 52,00

27,00 - 132,00

77,00

27,00 - 220,00 m

45,00 - 84,50

34,40 - 92,50

30,00 - 84,00

65,80 - 162,50

43, 00 - 62,00

I etap - 43: 16 mieszkań
w standardzie deweloperskim
27 mieszkań w standardzie
„pod klucz”

8 mieszkań

26, 00 - 69, 00

Metraż od
do (m2)

59 mieszkań

Liczba dostępnych
w sprzedaży
mieszkań/domów

Arenadom ul. Morawskiego 2
Łazarz 60-239 Poznań

Budynek
E - 59 mieszkań
Budynek
Tobaco Park ul. Kopernika 62 Polesie 90- 553 Łódź 3 - 114
mieszkań,
Budynek
J - 99 mieszkań

Całkowita
liczba
mieszkań
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Nazwa inwestycji, adres: ulica, nr,
dzielnica, kod pocztowy, miasto
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platforma deweloperska

10 domów

66 mieszkań

277 domów
jednorodzinnych

137 domów
szeregowych

Osiedle na Wzgórzach ul. Morasko
44 k-p Morasko 61-680 Poznań

Ratajski Zakątek ul. Milczańska
50 Rataje 61-248 Poznań

Osiedle Przy Lesie ul. Porannej
Rosy 62-035 Kamionki

Osiedle Przyjazne ul. Dobra 62-070 Skórzewo

47 mieszkań
18 mieszkań
151 mieszkań
46 mieszkań
35 mieszkań
4 mieszkania

Osiedle Parkowe ul. Krotowskiego 16A Mosina
Osiedle Marianowskie ul. Rolna
62-079 Tarnowo Podgóre
Tarnowo Centrum ul. Szkolna
62-079 Tarnowo Podgóre
KSIĘŻYCOWA ul. Księżycowa
60-281Poznań
WILLA HORTENSJA ul. Szkolna 11
Międzywodzie na wyspie WOLIN
Willa Miejska ul. Dobrzyckiego 6
61-692 Poznań

11 domów

171 domów

470 domów

52 mieszkań

136 mieszkań

5 domów
6 domów
174 mieszkań

35 meiszkań

38 mieszkań

Osiedle Rodzinny Zakątek
w Błażejewku k. Kórnika ul. Przylesie
62-035 Kórnik

Dąbrówka

Dopiewiec

Słowiańska NOVA ul. Słowiańska
36 61-664 Poznań

Osiedle Bajkowe ul. Barwicka 14
60-192 Poznań
Gowarzewo
Gołuski
Hevelia ul. Heweliusza Grunwald 60-281 Poznań
Mieszkania na Sokoła ul. Sokoła
Sołacz 60-644 Poznań
Kamienica Wildecka ul. Chwiałkowskiego
8 Wilda 61-543 Poznań

16 mieszkań

17 mieszkań

Informacja u dewelopera

6 domów

5 domów

95 mieszkań

26 mieszkań

470 domów

171 domów

10 domów

82 domy

Liczba dostępnych
w sprzedaży
mieszkań/domów
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101 domów

Osiedle Słoneczne w Brodowie k. Środy Wlkp.
ul. Promykowa
63-000 Brodowo

33

Całkowita
liczba
mieszkań

Nazwa inwestycji, adres: ulica, nr,
dzielnica, kod pocztowy, miasto
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2 mieszkania

23 mieszkania

28 mieszkań

36 mieszkań

10 mieszkań

33 mieszkania

29,00 - 60,00

28,00 - 73,00

24,00 - 93,00

96,00 - 170,00

96,00 - 150,00

30,17 - 154,77

26,33 - 118,09

72,40 -104,75

53,64 - 76,08

86,00

70,00 - 132,00

Metraż od
do (m2)

154,60

29,00 - 90,00

35,00 - 78,00

35,00 - 92,00

149,56

36,00 - 67,00

od 6 700,00

od 6 900,00

od 6 100,00

3 350,00 - 4 400,00

3 500,00 - 4 100,00

5 900,00 - 6 200,00

6 500,00 - 7 200,00

3 770,00 - 4 623,00

4 013,00 - 4 728,00

od 3 470,00

od 2 820,00

Cena zł/m2
(z VAT)

od 6 067,00

od 7 404,00

od 6 665,00

od 4 624,00

od 3 334,00

od 3 700,00

Inwestycja zlokalizowana jest w Nowy Centrum Lubonia, z bezpośrednim dostępem do infrastruktury i sieci komunikacji
ZTM Luboń oraz PKP. W pobliżu tereny zielone i rekreacyjne: Park Dębina oraz Narodowy Park Wielkopolski. Budynki
wyposażone zostały w halę garażową z miejscami postojowymi i skrytkami lokatorskimi oraz windy. Wszystkie
kondygnacje dostępne będą dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja podzielona jest na dwa etapy. W I etapie powstanie
cztero kondygnacyjny budynek wielorodzinny (B). Realizacja I Etapu: II/III kwartał 2013 r. Standard deweloperski.

31,10 - 83,70

Informacja
u dewelopera

Informacja u dewelopera

101 mieszkań

Osiedle Wschodnia ul. Wschodnia
28 62-030 Luboń

Osiedle działek budowlanych położonych przy dużym kompleksie leśnym, działki uzbrojone, oświetlenie uliczne,
utwardzone drogi osiedlowe, budowa domu na życzenie inwestora w oparciu o indywidualny projekt.

42,00

1 055,00
- 2 900,00

12 działek budowlanych

168 działek
budowlanych

Osiedle Przy Puszczy 62-095 Łopuchowo

Nowoczesna kamienica położona na Wildzie, w odległości spaceru od Starego Browaru. Doskonała propozycja dla osób
ceniących ciekawy miejski styl. Hala garażowa, winda.

Kameralny budynek wielorodzinny z halą garażową. Atrakcyjna lokalizacja, nowoczesna architektura. Tarasy dachowe,
ogródki, hala garażowa, winda.

Nowe kameralne osiedle mieszkaniowe na Grunwaldzie w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zielonych. Mieszkania
z dużymi przeszkleniami, balkonami, ogródkami i tarasami dachowymi. Plac zabaw, teren ogrodzony, monitorowany.

Domy jednorodzinne, możliwość dopasowania domu do potrzeb klienta, położone w zacisznym zakątku. Bliskość
poznania i infrastruktury, Okolica zabudowana domami jednorodzinnymi.

Domy jednorodzinne, ładna działka, położona na spokojnym zabudowanym osiedlu, bliskość sklepu, przedszkola
i przstanku autobusowego. Możliwość dostosowania każdego domu pod konkretnego klienta.

Osiedle Bajkowe powstaje w zachodniej części Poznaniu na Grunwaldzie, w niewielkiej odległości terenów rekreacyjnych
Lasku Marcelińskiego. Zgodnie z planem zakończył się I etap budowy i w październiku 2012 przekazano do użytkowania
78 mieszkań z podziemną halą garażową oraz lokalem użytkowym. W trzykondygnacyjnym budynku II etapu powstanie
kolejnych 58 mieszkań, których odbiór przewidziano na grudzień 2013.

Słowiańska NOVA to nowoczesny budynek pięciokondygnacyjny, usytuowany między ulicami Słowiańską i Starowiejską.
Jest to ciekawa propozycja dla tych, którzy cenią sobie spokój, a zarazem bliskość centrum miasta i chcieliby zamieszkań
w najpiękniejszej części Winograd, w pobliżu zielonych terenów Cytadeli.

FORMA FA-07 i FA-08 PROMOCJA -20.000 zł brutto

OPTI 3 PROMOCJA -16.000 zł brutto

Osiedle Słoneczne to duża inwestycja realizowana w Brodowie, miejscowości położonej koło Środy Wielkopolskiej
(dojazd do Poznania zajmuje 25 min.). Powstają tu domy jednorodzinne o p.u. 132m 2 na działkach ok. 850m2,
domy w zabudowie bliźniaczej o p.u. 113 m2 i działce ok. 425 m2 oraz domy w zabudowie szeregowej o p.u. od
70 m2 do 90 m2 na działkach od 230 m2 do 400 m2. Inwestycja została podzielona na VI etapów. Obecnie realizowane są etapy
II i III. Wszystkie domy (również bliźniacze i szeregowe) posiadają pełną własność wraz z działką. Dla nieruchomości tych
prowadzone są odrębne księgi wieczyste a działki są geodezyjnie wydzielone. Domy są całkowicie ogrodzone, deweloper
zadba także o drogę osiedlową i oświetlenie. Domy budowane są standardowo w pakiecie Developerski Podwyższonym, który
zawiera m.in. kpl. instalację elektryczną, niskoprądową, grzewczą z piecem i grzejnikami; wszystkie ściany i sufity malowane
są dwukrotnie na biało; przygotowany do użytkowania strych o pow. 18-22 m2; w pełni zagospodarowaną działka
z wysianą trawą, chodnikami i tarasem od 20-50 m2. Bliskość terenów zielonych, malowniczych krajobrazów oraz
zabytkowego Dworku w Brodowie.
W Błażejewku k. Kórnika powstanie szeregowiec składający się z 11 segmentów o p.u. od 84,80 m2 do 85,70 na działkach
od 145 m2 do 310 m2. Prace budowlane ropoczną się na początku 2013 r.. W związku z faktem, że nasz szeregowiec
budowany na Os. Słonecznym w Brodowie k. Środy Wlkp. cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem oraz jest bardzo
wysoko oceniany zarówno pod względem użytkowym jak i jakościowym, postanowiliśmy, że dokładnie taki sam
budynek postawimy na terenach zlokalizowanych bliżej Poznania. Wybraliśmy przepiękny teren w bliskim otoczeniu
lasów i jezior. Piersze domy zostaną oddane do użytkowania pod koniec 2013r.

Informacje dodatkowe

Inwestor

Jakon Inwest Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Sowia 4
62-080 Tarnowo Podgórne
tel. +48 61 655 04 26,
+ 48 603 655 840,
+48 603 650 522,
+48 603 650 119

Immo Invest Mariusz Urbanek
Al. Jana Pawła II 18
62-030 Luboń www.
osiedlewschodnia.pl
biuro@immo-invest.pl
tel. +48 600 77 77 09

Przedsiębiorstwo A.
Grzegorczyk Sp. z o. o.
Biuro Sprzedaży: ul. Wrocławska
25a 61-838 Poznań
www.grzegorczyk.com.
pl tel. + 48 618 51 02 27

Adres kontaktowy:
Nazwa firmy, ulica,
nr, kod pocztowy,
miejscowość,
www, telefon
kontaktowy, fax
GGW DEVELOPMENT
ul. Św. Wojciech 22/24 lok.2
61-749 Poznań
www.ggwdevelopment.
pl tel. +48 61 852 22 4
fax. +48 61 852 22 46
GGW DEVELOPMENT
ul. Św. Wojciech 22/24 lok.2
61-749 Poznań
www.ggwdevelopment.
pl tel. +48 61 852 22 46
fax. +48 61 852 22 47
GGW DEVELOPMENT
ul. Św. Wojciech 22/24 lok.2
61-749 Poznań
www.ggwdevelopment.
pl tel. +48 61 852 22 46
fax. +48 61 852 22 48

Inwestor

Monday Development S.A.
Biuro Sprzedaży Hevelia ul.
Palacza 134 60-278 Poznań
tel. +48 61 670 55
Monday Development S.A.
Biuro Sprzedaży ul. Piątkowska
116 60-649 Poznań tel.
+48 61 670 50 50
Monday Development S.A.
Biuro Sprzedaży ul. Piątkowska
116 60-649 Poznań tel.
+48 61 670 50 51

Firma Budowlana „MYTKOWSKI”
Karol Mytkowski ul. Poznańska
150 62–052 Komorniki

Masterm Investment
Sp. z o.o. Sp. k.
Biuro Sprzedaży: ul. Słowiańska
36 61-664 Poznań mieszkania@
masterminvest.pl
tel. +48 61 679 18 49,
+ 48 516 140 159
Masterm City Sp. z o.o. Sp. k.
Biuro Sprzedaży: ul. Barwicka
14 60-192 Poznań biuro@
mastermcity.pl tel. +48 61
677 45 67, +48 668 489 277

Linea Sp. z o.o.
Biuro Sprzedaży Centrum
Handlowe AURORA
Dąbrówka, ul. Platanowa 2
62-070 Dopiewo linea@
dabrowka.com.pl tel. +48 61
890 12 12 fax. +48 61 890 12 11

KM Building s.c.
ul. Rodawska 15
61-312 Poznań
www.kmbuilding.pl
kmbuilding@kmbuilding.
pl tel. +48 519 101 401

Adres kontaktowy:
Nazwa firmy, ulica,
nr, kod pocztowy,
miejscowość,
www, telefon
kontaktowy, fax

platforma deweloperska

Gotowe do odbioru mieszkania dwukondygnacyjne w Willi Miejskiej z dwustanowiskowymi garażemi. Lokalizaja w centrum
miasta. Nowoczesny budynek dla ludzi ceniących komfort i bezpieczeństwo, wykonany z najwyższej klasy materiałów.

GOTOWE DO ODBIORU!!!! Atutem iwestycji Tarowo Cetrum jest atrakcyjna lokalizacja, zaledwie 15 min. samochodem
od Pozania. Wygodne komforowe mieszkania w trzykondygnacyjnych budynkach z przestronnymi balkonami oraz
ogródkami na parterach. Osiedle wyróżnia przestrzenny układ budynków oraz ciekawa architektura.
Atutem inwestycji KSIĘŻYCOWA jest usytuownie w prestiżowej dzielnicy Poznania, na Grunwaldzie. Niewielka odległść
od Starego Rynku, możliwość szybkiej komunikacji oraz bezpośrednia bliskość terenów zielonych są dodatkowym
atutem. Atrakcyjna architektura i wysoki standard wykończenia.
GOTOWE DO ODBIORU APARTAMENTY wykończone pod klucz w MIĘDZYWODZIU na wyspie WOLIN. Atrakcyjna lokalizacja300 m od morza przyciaga wszystkich miłośników nadmorskiego klimatu. W najbliższej okolicy zajdują się liczne
atrakcje m. in. Pole golfowe, Ambber Baltic, reerat żubrów, liczne szlaki piesze i rowerowe.

GOTOWE do odbioru domy w zabudowie bliźniaczej z garażem wbudowanym w bryłę budynku oraz działką
o powierzchni od 312 do 333 m2.

MIESZKANIA GOTOWE DO ODBIORU!!! Budynek wielorodzinny mieszkalny z lokalami uźytkowymi na parterze. Mieszkania
2-3 pokojowe. Dogodny i szybki dojazd do Poznania( 30 minut), bezpośrednia bliskość centrum miasta,obiektów
użyteczności publicznej oraz zielonych terenów rekreacyjnych.

Osiedle działek budowlanych położonych przy dużym kompleksie leśnym, działki uzbrojone, oświetlenie uliczne,
utwardzone drogi osiedlowe, budowa domu na życzenie inwestora w oparciu o indywidualny projekt.

94,00

1 618,00
- 4 600,00

42 działki budowlane

4.300,00

103,60 - 119,50

17 domów jednorodzinnych
z garażami

4.230,00

103,60 - 119,50

Domy wolnostojące z garażem lub bez, na działkach o powierzchniok. 800 mkw. Do wyboru elewacja z cegły
klinkierowej i z tynku mineralnego. Większość Osiedla jest już zamieszkała. Drogi utrwardzone, oświetlenie uliczne,
przystanek autobusowy.
Domy bliźniacze z wiatami garażowymi na działkach o powierzchni ok. 250mkw.
Bezczynszowe mieszkania i domy z garażem lub bez. Duży ogród o powierzchni od 350 do 700 mkw. Cena już od 268
000,00 zł brutto z działką
Osiedle domów szeregowych, alternatywa dla mieszkania w Poznaniu, cena całkowita z podatkiem vat już od 279
000,00 zł. Na osiedlu drogi z kostki brukowej, oświetlenie uliczne, place zabaw. Każdy dom posiada osobne ściany
nośne. Brak skosów na piętrze, miejsce postojowe, dobra komunikacja z Poznaniem. Domy oddawane są w stanie
deweloperskim lub pod klucz.
Osiedle domów jednorodzinnych z garażami na działkach o powierzchni ok. 600 mkw. Domy oddawane w stanie
deweloperskim lub pod klucz. Brak skosów na piętrze, dodatkowa powierzchnia magazynowa nad garażem, dogodny
dojazd do centrum Poznania i do autostrady.
Osiedle domów jednorodzinnych z garażami na działkach o powierzchni ok. 450 mkw. Domy oddawane w stanie
deweloperskim lub pod klucz. Brak skosów na piętrze, dodatkowa powierzchnia magazynowa nad garażem, dogodny
dojazd do centrum Poznania i do autostrady.

Ostatnie mieszkanie czteropokojowe w budynku czterokondygnacyjnym z windami. Standrad deweloperski. Możliwość
zakupu miejsca postojowego w podziemnje hali garażowej - 15.000 zł brutto. Inwestycja zakończona.

9 domów jednorodzinnych
z garażami

104 działki
budowlane

32

4.100,00
4.200,00

3.900,00

3.400,00

5.322,00

65,30 - 91,80
63,70 - 89,80

Budynek pięciokondygnacyjny z windami w standardzie deweloperskim. Mieszkania 1,2,3-pokojowe. Miejsce
postojowe i komórka lokatorska gratis. Na parterze ogródki, balkony. Termin realizacji: IV kwartał 2013 r. Inwestycja
objęta rachunkiem powierniczym.

Informacje dodatkowe

jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej o powierzchni 154 m2 zlokalizowane w wyjątkowej, zacisznej okolicy
699 000,00 zł za dom Domy
poznańskiego Moraska. Standrad deweloperski. Inwestycja zakończona w styczniu 2013 r.

5.400,00

Cena zł/m2
(z VAT)

83,80 - 86,10

157,60 - 160,90

5 domów wolnostojących,
gotowe do odbioru
5 domów bliźniaczych
9 mieszkań bezczynszowych
9 domów bliźniaczych
Etapy VI-IX - 2 domy szeregowe,
gotowe do odbioru
Etapy X-XIII - 27 domów
szeregowych

75,00

154,00

33,00 - 55,00

Metraż od
do (m2)

1 mieszkanie

3 mieszkania

42 mieszkania

Liczba dostępnych
w sprzedaży
mieszkań/domów

Osiedle Przy Dębach 62-050 Rogalin

Osiedle Kameralne II ul.
Gospodarska 61-313 Poznań

27 domów
jednorodzinnych
z garażami
38 domów
jednorodzinnych
z garażami

50 mieszkań

Osiedle Podolany ul.Strzeszyńska
69 Podolany 60-479 Poznań

Osiedle Kameralne ul. Glebowa 61-312 Poznań

Całkowita
liczba
mieszkań

Nazwa inwestycji, adres: ulica, nr,
dzielnica, kod pocztowy, miasto

platforma deweloperska

Informacja u dewelopera

6 domów

21 mieszkań
34 mieszkania
118 mieszkań
124 mieszkania
61 mieszkań
75 mieszkań
89 mieszkań

212 mieszkań

164 domów
w zabudowie
bliźniaczej
i szeregowej
160 mieszkań
103 mieszkania
158 mieszkań

78 domów

82 domy

ul. Pogodna 47
05-400 Otwock
ul. Andriollego 34
05-400 Otwock
Kasztelanka ul. Pułaskiego 3
05-400 Otwock
Osiedle Ceramiczna ul. Ceramiczna
20 Białołęka 03-126 Warszawa
Osiedle przy Heroldów ul. Biograficzna
1 Bielany 01-991 Warszawa
Złotowska 51 Poznań
Quadro House Poznań
Ecoria Poznań

PODOLANY ul. Strzeszyńska 67
60-479 Poznań

Os. Familijne ul. Pszenna
80-297 Banino
MALTA NOWA - Rataje ul. Inflancka
20 Rataje 61-132 Poznań
BATOREGO II os. Stefana Batorego
53 Piątkowo 60-687 Poznań
PIĄTKOWO - ŚMIAŁEGO os. Bolesława
Śmiałego Piątkowo 60-682 Poznań
Osiedle Chabrowe
ul. Konwaliowa 63-004 Tulce

Osiedle Tęczowe
62-035 Dachowa k. Kórnika

34

121 mieszkań

128 mieszkań

Osiedle Soplicowo ul. Poniatowskiego
29 05-400 Otwock
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Informacja u dewelopera

20 domów

158 mieszkań

44 mieszkania

7 mieszkań

56 mieszkań

38 mieszkań

5 mieszkań

11 mieszkań

77 mieszkań

34 mieszkania

3 mieszkania

1 dom w zabudowie bliźniaczej

13 mieszkań

76 mieszkań

101 mieszkań

Osiedle Rodziewiczówny ul. Dęblinska
2 Praga Południe 04-187 Warszawa

Liczba dostępnych
w sprzedaży
mieszkań/domów

Całkowita
liczba
mieszkań

Nazwa inwestycji, adres: ulica, nr,
dzielnica, kod pocztowy, miasto

60,00 - 250,00

146,00 - 148,00

26,20 - 135,00

24,00 - 81,00

48,00 - 60, 00

43,00 - 137,00

29,00 - 70,00

39,88 - 87,63

41,43 - 87,05

65,35 - 108,53

57,00 - 87,00

32,00 - 100,00

36,00 - 71,00

od 2 656,00

3700

od 5 820,00

od 6 000,00

od 6 100,00

od 2 500,00

od 5 150,00

5 000,00 - 6 249,00

5 700,00 - 6 773,00

Domy dwukondygnacyjne w zabudowie bliźniaczej, szeregowej, wolnostojącej, wykonane metodą tradycyjną
(porotherm). Stan deweloperski. Idealna lokalizacja – 10 min. od Poznania trasą S11.

Domy w zabudowie szeregowej z garażami, podwyższony stan deweloperski, druga kondygnacja bez skosów, dwa
miejsca postojowe,etap I - pozostał 1 dom, etap II – domy gotowe, etap III – termin realizacji 12.2013.

NOWE MIESZKANIA W SPRZEDAŻY - 2 budynki 4-6 kondygnacyjne z podziemną halą garażową, wszystkie klatki
wyposażone w windy, wyjątkowa lokalizacja.

MIESZKANIA GOTOWE DO ODBIORU – kompleks 2 budynków na podziemnej hali garażowej, budynki 3- 5 piętrowe,
wszystkie klatki wyposażone w windy.

MIESZKANIA GOTOWE DO ODBIORU – kompleks 3 budynków na podziemnej hali garażowej, wszystkie klatki wyposażone
w windy, teren nieruchomości ogrodzony.

Atrakcyjna lokalizacja, przy ulicach Pszennej i Złotej, w pobliżu ukończonych osiedli: Miodowego, Miodowego Wzgórza
oraz finalizowanego Osiedla Rodzinnego, zapewnia komfort życia w zagospodarowanej przestrzeni podmiejskiej.
Dobry dojazd do centrum Gdańska, za sprawą linii komunikacji miejskiej i obwodnicy oraz zielona okolica, pozwalają
na połączenie aktywnej pracy w mieście ze spokojnym życiem w bezpiecznej dla dzieci strefie lokalnej. Obecność
w pobliżu placu zabaw, prywatnego przedszkola i szkoły. Deweloper przewidział także niską, kameralną zabudowę
szeregową i bezczynszowe mieszkania o powierzchni zaczynającej się już od 43 m².

Wyjątkowe miejsce w wyjątkowych cenach. W sąsiedztwie szkoła, przedszkole, market spożywczy, kluby fitness, squash,
bank i poczta. Mieszkania 1, 2 i 3 pokojowe. Bezpłatny parking zewnętrzny. Podziemna hala garażowa z miejscami
postojowymi i komórkami lokatorskimi. Ogródki w mieszkaniach na parterach oraz balkony na piętrach. Przyłącze
światłowodowe z dostępem do Internetu. Zakończenie budowy: I i III kwartał 2013 r.

Osiedle zlokalizowane w sąsiedztwie os. Bajkowego i Lasku Marcelińskiego. Kameralna, dwupiętrowa zabudowa.
Dogodny dojazd do centrum miasta. W ofercie posiadamy 1 mieszkanie dwupoziomowe o powierzchni 108 mkw.
Istnieje możliwość dokupienia miejsc postojowych w podziemnej hali garażowej.
W ofercie dostępne mieszkania 1, 2, 3 i 4 pokojowe zarówno jedno jak i dwupoziomowe. Do mieszkań parterowych
przypisane są ogródki, a na wyższych kondygnacjach przestronne tarasy lub balkony. W podziemnej hali garażowej
zlokalizowane są miejsca postojowe jedno i dwustanowiskowe oraz komórki lokatorskie. Bezpieczeństwo zapewnia
całodobowa ochrona, monitoring oraz ogrodzone osiedle.
Budynek wielorodzinny z windami, halą garażową, komórkami lokatorskimi oraz miejscami naziemnymi. Szeroki
wybór mieszkań w ustawnych układach od kawalerek aż po mieszkania czteropokojowe. Do mieszkań parterowych
przypisane są ogródki, a na wyższych kondygnacjach przestronne tarasy lub balkony.

Inwestycja zakończona.

Informacja
u dewelopera

Niska zabudowa – dwa piętra, lokale usługowe, winda w każdej klatce schodowej, nowoczesna stylistyka budynku,
wysoki standard wykończenia, inwestycja znajduje się naprzeciw Parku Miejskiego.

Budynek znajduje się w samym centrum Otwocka, garaże w podziemiu, winda.

Zamknięte osiedle składające się z sześciu domów jednorodzinnych, każdy dom stoi na osobnej działce, ogrzewanie
podłogowe na parterze, instalacja solarna na dachu, garaż w bryle budynku.

Zamknięte osiedle, niska zabudowa, na terenie plac zabaw i część wypoczynkowa.

Informacja u dewelopera

4 900,00 - 5 150,00

Informacje dodatkowe

Zamkięte, kameralne osiedle. Dobra komunikacja, ok. 20 min od centrum Warszawy.

od 5 789,50

od 6 000,00

od 4 200,00

cena całkowita
622 000,00

87,00 - 121,00

od 4 000,00

146,00*
*powierzchnia
damu 454,00**
**powierzchnia
działki

od 5 700,00

Cena zł/m2
(z VAT)

63,00 - 124,00

44,00 - 84,00

Metraż od
do (m2)
Inwestor

ZRB TEELDOM Sp.z o.o. S.J.
ul. Dworska 5
61-619 Poznań
www.osiedle-chabrowe.pl
tel. +48 694 498 186
RGR DEVELOPER Sp. J.
ul. Uroczysko 1
62-023 Borówiec
www.rgrdeveloper.pl
biuro@rgrdeveloper.pl
tel. +48 500 622 356,
+48 501 622 362

UWI Inwestycje S.A.
ul. Roosevelta 18
60-829 Poznań
www.uwi.com.pl mieszkania@
uwi.com.pl tel. +48 61 845 11 83

Pryzma Developer Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Strzeszyńska 61a
60-479 Poznań
www.osiedlepodolany.pl
tel. +48 503 467 773, +48 61
844 22 80 fax. +48 61 822 14 50
Siódme Niebo Sp. z o. o.
Biuro Sprzedaży: ul. Klonowa 25
80-297 Banino
www.siodme-niebo.
pl info@siodme-niebo.pl
tel. +48 58 681 82 19

PBG Erigo Sp. z o.o.
ul. Gorecka 1
60-201 Poznań
mieszkania.poznan@pbgerigo.pl, tel.+48 61 855 22 19

Novum Managemen
Dwa Sp. z o.o.,
Biuro Sprzedaży: ul. Ceramiczna
20 03-126 Warszawa
warszawa@novum-kalisz.
pl www.novum-developer.
pl tel. + 48 22 865 01 05

Novum Managemen
Sp. z o.o. S.K.A
Biuro Sprzedaży: ul. Reymonta
67B 05-400 Otwockn
otwock@novum-kalisz.pl
tel. +48 22 788-91-19

Adres kontaktowy:
Nazwa firmy, ulica,
nr, kod pocztowy,
miejscowość,
www, telefon
kontaktowy, fax
Novum Managemen Jeden
Sp. z o.o.,
Biuro Sprzedaży: Ul. Jubilerska
10 00-939 Warszawa www.
novum-developer.pl
rodziewiczowny@novumkalisz.pl tel. +48 22 350 70 70
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Nowych inwestycji nie brakowało
Poznańscy deweloperzy wprowadzili na rynek w 2012 roku ponad 30 nowych inwestycji. Część z nich to kolejne etapy rozpoczętej wcześniej i często już zakończonej zabudowy.
Poznański rynek mieszkaniowy funkcjonuje w wymiarze aglomeracyjnym. Nowe inwestycje powstają zarówno w granicach Poznania, jak i w okalających go gminach. Najwięcej jest ich oczywiście
w miejscowościach sąsiadujących bezpośrednio z centrum aglomeracji, ale poznaniacy nie wahają się kupować domów i mieszkań w gminach nieco bardziej oddalonych.

nia, 2-pokojowe, będą miały 54 m kw. Największe – 120 metrów.
Z kolei powierzchnia domów zaczynać się będzie od 146 m kw. Na
domy ceny ustalono w przedziale od 5300 do 6700 za metr kwadratowy. Metr mieszkania kosztuje od 6800 do 12.000 zł, ale powyżej 10 tysięcy wyceniono tylko 3 najatrakcyjniejsze mieszkania.
Ronson Development rozpoczął swą drugą w Poznaniu inwestycję – Młody Grunwald zlokalizowaną u zbiegu ulic Jeleniogórskiej
i Kamiennogórskiej. Docelowo w ramach projektu powstanie 268
Nowe lokalizacje w Poznaniu
mieszkań. W pierwszym etapie inwestycji w dwóch 5-piętrowych
budynkach powstanie 136 mieszkań o powierzchniach 28-141 m
Nowe inwestycje mieszkaniowe zlokalizowane na terenie kw. W ofercie znajduje się pełen przekrój rozkładów od kawalePoznania stanowiły większość nowości wprowadzonych na ry- rek po lokale 4-pokojowe i mieszkania z antresolami. Ceny miesznek w 2012 r. przez deweloperów. Inwestorzy najchętniej loko- kań wynoszą od 5417 zł do 6500 zł za m kw. brutto. Zakończenie
wali się na Grunwaldzie.
prac budowlanych planowane jest na początek II kwartału 2014 r.
Na początku marca 2012 r. firma Jakon rozpoczęła budowę
zespołu budynków mieszkaniowych przy ul. Księżycowej na Grunwaldzie. Dwa niezależne 4-kondygnacyjne budynki mieszkalne
nawiązują swym charakterem do miejscowego układu urbanistycznego. Projekt obejmuje 46 mieszkań o zróżnicowanej powierzchni od 35 do 78 m kw. Ceny mieszkań wahają się od 6666
do 8950 zł/m kw. brutto. Według planu inwestycja ma być ukończona w IV kwartale 2013 r.

Ronson Development – Młody Grunwald

Jakon – ul. Księżycowa

Prestiżową inwestycję w Kobylimpolu rozpoczął Nickel Development. Projekt Warzelni zakłada odrestaurowanie zabytkowego
budynku browaru Mycielskich z 1872 roku, wysokich piwnic ze
sklepieniami kolebkowymi oraz budowę nowych budynków: powstanie trzykondygnacyjnego budynku wielorodzinnego z 66
przestronnymi mieszkaniami, dwóch willi miejskich oraz 28 domów w zabudowie szeregowej. Koncepcja zakłada wyraźny podział
terenu na dwie części – mieszkaniową i komercyjno-rekreacyjną.
Pierwsza powstanie na terenie obecnie niezagospodarowanym
i zostanie zbudowana od nowa. Drugą stanowić będą odnowione
zabudowania browaru. Inwestycja Nickel Developement odbiega
od obecnie wprowadzanych do sprzedaży – przede wszystkim
nie przewidziano w niej małych kawalerek. Najmniejsze mieszka-
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Najnowsza inwestycja firmy PWD zlokalizowana jest przy ulicy
Modrej w Poznaniu w spokojnej części Grunwaldu. Budynek, który
wzniesie się na wysokość pięciu kondygnacji pomieści 22 lokale
mieszkalne o powierzchniach od 39 do 97 m kw. Ceny ustalono na
poziomie 6.400-6.900 zł/m kw. powierzchni lokali mieszkalnych
brutto i obejmują udział w gruncie, lokal mieszkalny wykończony w standardzie „pod klucz” oraz przynależne do niego miejsce
parkingowe w podziemnej hali garażowej. Termin realizacji inwestycji przypada na IV kwartał 2013 roku.
Na Grunwaldzie u zbiegu ulic Palacza i Heweliusza w ubiegłym
roku rozpoczęły się prace budowlane przy realizacji osiedla Hevelia. Za projekt odpowiedzialne jest konsorcjum firm Monday
Development z Poznania oraz Unidevelopment z Warszawy. Hevelia to kompleks sześciu czteropiętrowych budynków posadowionych na wspólnej hali garażowej. W inwestycji znajdą się 174 lokale o powierzchni od 24 do 93 m kw., dostępne w cenie od 6.100 zł
brutto za metr. W większości będą to mieszkania 2- i 3-pokojowe,
wszystkie z balkonami. Na najwyższych kondygnacjach, w budynkach położonych wewnątrz osiedla, znajdą się mieszkania z tarasami dachowymi, których powierzchnia sięgać będzie 93 m kw.
Przewidywany termin zakończenia budowy to koniec 2013 roku.

Monday Development – Hevelia

Spółka CGK rozpoczęła budowę nowego domu wielorodzinnego
na Starym Żegrzu przy ul. Inflanckiej 63. W ofercie znajduje się
28 mieszkań o powierzchni od 37,5 do 154,5 m kw. Mieszkania na
IV piętrze posiadają tarasy na dachu. Ceny metra kwadratowego wahają się od 5400 do 5940 zł brutto. Termin zakończenia budowy zaplanowano na IV kwartał 2013 roku.
Kolejny kompleks mieszkaniowy na osiedlu Stefana Batorego
budowany jest przez Agencję Inwestycyjną. Łącznie powstanie
tam 120 mieszkań. Oferta na Stefana Batorego 41A to głównie
małe mieszkania 2-pokojowe, od 36 do 50 m kw. W kompleksie
znajdują się także kawalerki o metrażu 26,5-34,5 metra oraz mieszkania 3-pokojowe 42-66,5 m kw. Ceny wynoszą od 6100 do 6800
zł/m kw. brutto. Inwestycja będzie oddawana do użytku w trzech
etapach. Pierwsi mieszkańcy już w grudniu zaczęli otrzymywać
klucze do własnego M. Drugi etap oddania inwestycji planowany
jest na IV kwartał 2013 r., a trzeci na I kwartał 2014 roku.

Reduta Nowe Podolany przy ul. Jasielskiej w Poznaniu to najnowsza propozycja firmy Ekonbud-Fadom. Będzie to kompleks
budynków o nowoczesnej architekturze. Pierwszy etap inwestycji
obejmuje dwa budynki ze 127 mieszkaniami. Inwestor proponuje
klientom lokale od kawalerek 34 m kw. po mieszkania 4-pokojowe o powierzchni 86 m kw. Na ostatniej kondygnacji usytuowane
są mieszkania z dużymi tarasami 40-50 m kw. Cenę metra kwadratowego mieszkań ustalono na 5320 zł brutto. Termin realizacji pierwszej części inwestycji to grudzień 2013 r.
Słowiańska NOVA to nowa inwestycja firmy Masterm Investment realizowana na poznańskich Winogradach. Nowy budynek
pięciokondygnacyjny usytuowany jest u zbiegu ulic Słowiańskiej,
Zagonowej i Starowiejskiej. Zaprojektowano w nim 52 mieszkania – od kawalerek o powierzchni 26 m kw. do przestronnych lokali o powierzchni 90 m kw. Prawie wszystkie mieszkania posiadają balkony. Na parterze przewidziano 2 ponadstumetrowe
mieszkania oraz 6 lokali usługowych. Za mieszkania na I, II i III piętrze zapłacić trzeba po 6500 zł/m kw. brutto, na IV piętrze – po
7200 zł/m kw., a duże mieszkania na parterze kosztują po 8316
zł. Harmonogram realizacji przewiduje zakończenie budowy na
II kwartał 2013 roku.

Masterm Investment – Słowiańska NOVA

Poznańscy deweloperzy coraz częściej zaglądają do dzielnicy
Wilda. Przy ul. Kosińskiego 21 powstaje kolejny budynek wielorodzinny realizowany przez spółkę Villa. Budynek powstaje w rewitalizowanej części dzielnicy Wilda. W 5-piętrowej kamienicy
znajdzie się 66 mieszkań. Deweloper postawił na małe lokale
typu kawalerka o powierzchni od 24 do 29 m kw, które dominują w ofercie. Oferowane są w cenie już od 125.000 złotych brutto. Jest też kilka dwupokojowych mieszkań o powierzchni od 38
do 50 m kw. w cenie od 220.000 złotych brutto. Na V piętrze budynku zaprojektowano również większe mieszkania, także dwupoziomowe z antresolami o metrażach od 64 do 95 m kw. Zakończenie inwestycji i wydawanie mieszkań przewidywane jest
w III-IV kwartale 2013 r.
Agencja Inwestycyjna – os. Stefana Batorego 41A
Inwestowanie w Poznaniu rozpoczęła znana, warszawska dePodczas wrześniowych targów mieszkaniowych swą premierę weloperska spółka giełdowa J.W. Construction. Zespół mieszkamiała najnowsza inwestycja spółki Family House. Topaz to budy- niowy ulokowany jest na Piątkowie przy ul. Jaroczyńskiego. Oaza
nek wielorodzinny, który powstaje przy skrzyżowaniu ulicy Bosej Piątkowo, bo taką nazwę nadano inwestycji, to kompleks dwóch
z ulicą Myśliwską na Górczynie. Zaplanowano w nim budowę 94 6-piętrowych segmentów wielorodzinnych. Deweloper oferumieszkań 1-, 2- i 3-pokojowych o powierzchni od 22 do 54 m kw. je 183 mieszkania o zróżnicowanym metrażu od 29 do 100 m
Cena metra rozpoczyna się od 4200 zł netto. Zakończenie bu- kw. Budynki wyposażono w dwa poziomy podziemnych garaży
oraz w 79 komórek lokatorskich. Ceny metra większości mieszdowy przewidziane jest na przełom 2013/20014 r.
Raport Nieruchomości 2013

37

platforma deweloperska
kań znajdują się w przedziale 5590-6400 zł, choć wybrane lokale można kupić po 4500-4950 zł za metr. Oaza Piątkowo ma być
gotowa w I kwartale 2014 r.
Przy ulicy 5 Stycznia na poznańskich Jeżycach firma Proxin Investment z Warszawy przygotowała projekt osiedla Nowe Ogrody.
Całość założenia stworzy zespół mieszkalno-usługowy, składający się docelowo z 10 budynków. Na terenie osiedla pojawią się
liczne sklepy, punkty usługowe i kawiarenki. Aktualnie w ofercie
jest pierwszy etap inwestycji – Nowe Ogrody I. Składa się on z 76
lokali mieszkalnych o metrażach od 24 do 76 m kw. oraz pasażu
handlowego z 7 lokalami usługowymi. Pierwszy etap inwestycji
zostanie oddany do użytku w IV kwartale 2013 roku,
UWI Inwestycje SA zaprezentowała swój najnowszy projekt wielorodzinny Piątkowo-Śmiałego. Składać się będzie z dwóch budynków wielorodzinnych 4-6-kondygnacyjnych, posadowionych
na wspólnej hali garażowej. W ofercie Piątkowo-Śmiałego znajdzie się duży wybór mieszkań o powierzchniach od 26 do 130 m
kw. Lokale oferowane przez dewelopera dostępne będą w cenie
od 5820 zł brutto za m kw. Pierwsze klucze do mieszkań mają trafić do właścicieli na koniec 2014 roku.

Inwestycje w rozwoju
Część ubiegłorocznych nowości to wprowadzone do sprzedaży kolejne etapy już prowadzonych inwestycji. W niektórych przypadkach już zakończonych. Teraz deweloperzy podjęli ich kontynuację.
Na poznańskim Nowym Mieście Budimex Nieruchomości
przystąpił do realizacji drugiego etapu osiedla Na Smolnej.
W czteropiętrowym budynku o kształcie litery U, otwierającej się w kierunku Parku Nadolnik i rzeki Główienki, znajdują
się mieszkania od jednego do czterech pokoi i metrażach od
28 do 69 m kw. Ceny mieszkań zaczynają się od 5.415 zł brutto za jeden m kw.
Przy Tylnym Chwaliszewie w Poznaniu realizowany jest drugi
etap inwestycji Nowa Sienna. Budynek B będzie dopełnieniem
istniejącego już budynku mieszkalnego ukończonego w 2010
r. Nowa zabudowa to 6-kondygnacyjna kamienica. W części
mieszkalnej znajdzie się 10 lokali (jedna klatka schodowa).
Na piętrach od 1 do 3 zaprojektowano po 3 mieszkania o powierzchniach 48, 75 i 100 m kw. Na czwartym piętrze znajdzie
się jeden lokal o powierzchni podstawowej 190 m kw. ze 101
metrami antresoli i 58-metrową loggią. Ceny metra kwadratowego mieszkań wahają się między 7500 a 8500 zł brutto.
Druga część inwestycji ma być gotowa na koniec marca 2013 r.
Firma Sap Property z Warszawy rozpoczęła realizację Dworu Marcelin II w rejonie ul. Marcelińskiej na Grunwaldzie. Dwór
Marcelin II zlokalizowany jest na tyłach pierwszej części inwestycji przy ul. Lubeckiego i Włodkowica. Na tę część składają
się dwie rezydencje miejskie. Będą to budynki z trzema kondygnacjami nadziemnymi wraz z jednokondygnacyjnym garażem podziemnym. W każdym budynku znajdować się będzie
12 lokali mieszkalnych. Zaprojektowano dwa typy mieszkań:
2-pokojowe o powierzchni około 56 m kw. oraz 3-pokojowe
około 80-metrowe. Cena metra kwadratowego mniejszych
lokali wynosi 6950 zł, a większych - 6800 zł. Zakończenie budowy planowane jest latem 2013 r.
Przy okazji jesiennych targów mieszkaniowych Ataner wprowadził do sprzedaży kolejny, trzeci już etap swojej grunwaldz-
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kiej inwestycji – Osiedla Marcelin położonego u zbiegu ulic
Wałbrzyskiej, Świerzawskiej i Marcelińskiej. W skład tego etapu wchodzą trzy budynki o zróżnicowanej wysokości. Znajdą
się tutaj mieszkania 1-, 2-, 3- i 4-pokojowe o powierzchniach
od 30 do 100 m kw. Ich ceny zawierają się w przedziale 61006700 zł/m kw. brutto. Trzeci etap osiedla będzie gotowy do
zamieszkania w sierpniu 2014 r.

Dla tych, co chcą mieszkać za miastem
Inwestycje zlokalizowane w gminach ościennych konkurują z poznańskimi głównie cenami, otaczającą przestrzenią oraz bliskością terenów zielonych. Toteż nie brakuje chętnych na ich kupno.
Dlatego wielu deweloperów właśnie tam lokuje swe inwestycje.
Również te rozpoczęte w 2012 r. miały znaczący udział w rynku.
W miejscu określanym jako Nowe Centrum Lubonia, łączącym
Al. Jana Pawła II i ul. Wschodnią niedługo powstanie nowa inwestycja ze 101 mieszkaniami. Inwestor, firma Immo Invest pierwsze lokale przekaże mieszkańcom już w II kwartale 2013 roku.
W ramach inwestycji Osiedle Wschodnia powstaną 2 budynki,
a ich realizacja podzielona została na 2 etapy. W pierwszym powstanie budynek 4-kondygnacyjny z 56 mieszkaniami. Do dyspozycji zainteresowanych są kawalerki oraz lokale 2- i 3-pokojowe.
Metraż mieszkań waha się od 31,1 do 60,5 m kw. W drugim etapie
powstanie pięciokondygnacyjny budynek z mieszkaniami 2- i 3-pokojowymi o większej nieco powierzchni (od 44,6 do 83 m kw.) oraz
z lokalami usługowymi na parterze. Ten budynek zostanie ukończony wraz z końcem 2013 roku. Pod budynkami powstanie hala
garażowa z miejscami parkingowymi oraz komórkami lokatorskimi. Cena mieszkań rozpoczyna się od 4028 zł/netto za m kw.

kaniową – Osiedle Jesionowe w Biedrusku. To zespół domów
jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. Powierzchnia użytkowa domu wynosi od 114 m kw., natomiast powierzchnia działki od 253 m kw. W pierwszym etapie powstają 24 segmenty
mieszkalne. Ceny metra rozpoczynają się od 2950 zł brutto.
W podpoznańskich Tulcach w gminie Kleszczewo powstaje
osiedle Chabrowe, na które składają się 22 domy w zabudowie szeregowej realizowane w dwóch etapach. Domy mają powierzchnię 146-148 m kw. i mieszczą się na działkach o wielkości od 184 do 432 m kw. Inwestycja realizowana przez Zakład
Robót Budowlanych TEELDOM jest zlokalizowana w centrum
tejże miejscowości przy ul. Fiołkowej i Konwaliowej. Cena domów rozpoczyna się od 3770 zł za m kw.

ZRB TEELDOM – Osiedle Chabrowe

W Tulcach realizację drugiego etapu inwestycji Chilli City rozpoczął też Ronson Development. Klienci mogą wybierać spośród 20 lokali. W drugim etapie Chilli City powstaje 10 mieszkań 3-pokojowych o powierzchniach 68-70 m kw. oraz 10
mieszkań 4-pokojowych (84 m kw.). Wszystkie lokale są dwupoziomowe. Chilli City powstaje w Tulcach przy ulicach Fiołkowej i Chabrowej.

nowej lokalizacji przy ul. Gromadzkiej. W ramach tego etapu
inwestycji zostanie wybudowanych 108 lokali w zabudowie
szeregowej. W ramach tego etapu powstaną 2-, 3-, 4- i 5-pokojowe mieszkania o powierzchni od 51 do 75 m kw. Własne M
można nabyć tam już od 2800 zł netto za m kw. Termin realizacji przewidziany jest na IV kwartał 2013 r.
Nową inwestycją przygotowaną przez śremską firmę Marcopolo Development w gminie Kórnik jest osiedle Lawendowe Pola, które powstanie w Bninie. Osiedle jest kompleksem
mieszkalnym składającym się z jedenastu budynków w zabudowie szeregowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Będzie to osiedle zamknięte, na które składać się
będą cztery budynki dwunastosegmentowe i sześć budynków czterosegmentowych oraz jeden budynek składający się
z 10 mieszkań z niezależnymi wejściami do każdego z lokali. W ofercie są lokale o powierzchni od 52 do 85 m kw. Ceny
mieszkań oferowane przez dewelopera wahają się od 3800
do 4000 zł/m kw. brutto.
Zaczarowana Dolina to zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, dwulokalowych, położonych w Wirach, gmina Komorniki, przy ul. Żabikowskiej.
Inwestorem osiedla jest leszczyńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Piotr Nowak, które obok wykonywania
budynków od pięciu lat prowadzi również działalność deweloperską w Lesznie i Poznaniu. Na terenie aglomeracji poznańskiej to druga inwestycja mieszkaniowa dewelopera. Osiedle
Zaczarowana Dolina składa się z piętnastu budynków mieszkalnych, dwulokalowych o powierzchniach od 112 do 125 m kw.
Ceny domów wahają się od 439 do 515 tys. zł brutto.
Osiedle Wierzbowe w Rokietnicy przy Trakcie Napoleońskim
blisko centrum wprowadził do swej oferty Chronos Development. W dwóch 3-piętrowych budynkach zlokalizowane są 24
mieszkania od 39 do 90 m kw. Mieszkania usytuowane na parterze posiadają własne ogrody. W cenę mieszkania znajdującą się w przedziale 3990-4150 zł/m kw. wliczone jest miejsce
parkingowe na terenie nieruchomości. Budynki będą gotowe
w czerwcu oraz listopadzie 2013 r.

Immo Invest – Osiedle Wschodnia

W Mrowinie w gminie Rokietnica firma Plastbud Developer
z Kościana buduje osiedle Zacisze. Na obecnie budowane osiedle składają się 44 mieszkania 3-pokojowe o powierzchni 74
oraz 78,8 m kw. z wiatami garażowymi, miejscami parkingowymi i ogrodami. Będzie to zamknięte osiedle domów w zabudowie bliźniaczej. Cena mieszkania z działką brutto waha się
od 293,7 tys. do 320,8 tys. zł.
Firma Akropol Inwestycje z Lubonia w marcu 2012 r. wprowadziła na poznański rynek nieruchomości nową ofertę miesz-

Chronos Development – Osiedle Wierzbowe
Ronson Development – I etap Chilli City jest już gotowy
Barbara Kwiecińska-Kielczyk

Oferta spółki Family House w Czapurach wzbogaciła się o nowe
mieszkania na Osiedlu Leśnym V. Powstaje ono w zupełnie

chemiczka i dziennikarka, licencjonowany zarządca nieruchomości, redaktor naczelna portalu Poznańskie Nieruchomości
bk@deweloperska.com
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Kredyty hipoteczne A.D. 2012
Rekomendacja SII, ustawa deweloperska i koniec „Rodziny na Swoim” to najważniejsze wydarzenia na rynku kredytowym
i mieszkaniowym w 2012 roku, które w największym stopniu determinowały zdolność kredytową, dostępność kredytów i zmiany na rynku mieszkaniowym. Czy w 2013 roku czeka nas również tyle zmian, czy raczej upłynie on pod znakiem względnej
stabilizacji, a może jak wszyscy wieszczą, będzie to rok załamania na rynku?

Zaostrzone przepisy KNF

Jednym z głównych czynników istotnie wpływających na rynek
kredytów hipotecznych była Rekomendacja SII, co prawda przyjęta przez KNF na początku 2011 roku, ale jej skutki były odczuwalne w większości banków dopiero z początkiem 2012 roku. KNF
narzuciła bankom obowiązek liczenia zdolności kredytowej dla
maksymalnie 25–letniego okresu kredytowania, co w połączeniu z wymogami obowiązującej już Rekomendacji T zaowocowało spadkiem maksymalnej zdolności kredytowej o 6–9 procent.
Warto przypomnieć, że zgodnie z obowiązującą od 2010 roku Rekomendacją T suma rat kredytowych nie może przekraczać 50
procent dochodu netto, a w przypadku osób zarabiających powyżej przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
limit ten wynosi 65 procent.
Rekomendacja SII ponadto nakazała uwzględniać zmianę dochodów po przejściu klienta na emeryturę. Jeżeli okres kredytowania wykraczał poza wiek emerytalny, wówczas bank został
zobowiązany do uwzględnienia prawdopodobnego spadku dochodów kredytobiorcy. Oznaczało to obniżenie zdolności kredytowej przede wszystkim dla 40– i 50–latków. Rekomendacja SII
zmieniła także zasady obliczania zdolności w przypadku kredytów walutowych. Rata takiego kredytu nie mogła przekroczyć 42
procent dochodu netto. Jednak ta regulacja w praktyce nie miała
dużego znaczenia, gdyż już wcześniej większość banków stosowała dużo bardziej restrykcyjne zasady przy wyznaczaniu zdolności kredytowej zobowiązań w euro czy franku szwajcarskim.

Gospodarka europejska a wpływ
na rynek kredytów w Polsce
Na spadek dostępności kredytów wpływ miały także wydarzenia w europejskiej gospodarce. Banki zdecydowanie ograniczyły udzielanie kredytów w walutach obcych. W marcu 2012 roku
ostatnia instytucja wycofała się z oferowania pożyczek we franku szwajcarskim, a wiele innych banków zaostrzyło procedury dla
kredytów w euro. Kredyt we wspólnej europejskiej walucie mogą
aktualnie uzyskać osoby zarabiające minimum kilka czy nawet kilkanaście tysięcy złotych. Aktualnie w ofercie kredyt w euro ma
9 instytucji, jednak to nie jest wcale jednoznaczne z udzielaniem
przez te banki pożyczek w europejskiej walucie. Często, aby złożyć wniosek kredytowy należy udokumentować dochód netto na
poziomie nawet 15 tysięcy złotych, a to i tak nie gwarantuje w żaden sposób pozytywnej decyzji kredytowej.
Gwałtowne zahamowanie w kredytach walutowych odzwierciedlają także dane ZBP. W III kwartale 2012 roku na rynku dominowały całkowicie kredyty w złotych, a ich udział wynosił ponad
97 procent. Również w poprzednich kwartałach banki udzielały niewiele kredytów walutowych. Dominacja naszej waluty nie
wynika jednak z atrakcyjności takich kredytów, ale z trudności
w uzyskaniu pożyczki w walucie obcej. Przeciętny Kowalski jest
niejako skazany na sfinansowanie zakupu kredytem złotowym.

Marże, oprocentowanie…

Kończący się rok przyniósł także zmiany w oprocentowaniu kredytów, zarówno tych nowo udzielanych, jak i już spłacanych. Osoby spłacające zobowiązanie w złotym odczuły początkowo wzrost
stawki Wibor, co przełożyło się na wzrost oprocentowania i rat
kredytowych. Stopa referencyjna dla kredytów złotowych osiągnęła swoje maksimum w dniu 11 lipca. Wówczas to notowano
Wibor 3–miesięczny na poziomie 5,14 proc. Jednak koniec roku
przyniósł dobre wieści dla zadłużonych w złotym. Stopa Wibor
w ostatnich tygodniach systematycznie spada i jest już niższa
o prawie 1 punkt procentowy. Dla kredytu wysokości 300 tysięcy złotych zaciągniętego na 30 lat przełożyło się to na ratę niższą o prawie 200 złotych.
Kończący się rok do dobre wieści także dla tych zadłużonych
we franku szwajcarskim. Przez cały rok Libor 3–miesięczny, od
którego zależy oprocentowanie pożyczek w CHF, dalej utrzymywał się na bardzo niskim, niemal zerowym poziomie. Oznacza
to, że wielu klientów, szczególnie tych, którzy zaciągnęli kredytu w 2007 i 2008 roku, ma aktualnie oprocentowanie niższe niż
1 procent. Wynika to z faktu, że właśnie w tych latach wiele banków udzielało kredytów z marżami poniżej 1 punktu procentowego. Na poprawę sytuacji zadłużonych w walucie Helwetów wpływ
miał także niższy kurs CHF/PLN. W ciągu roku złoty umocnił się
względem franka szwajcarskiego o ponad 7 procent. Utrzymujące się niskie oprocentowanie i niższy kurs oznaczają niższe raty,
jednak ciągle saldo aktualnego zadłużenia w wielu przypadkach
znacznie przekracza zaciągniętą kwotę kredytu.
Większe powody do optymizmu mają klienci zadłużeni w euro.
Istotna dla oprocentowania stopa Euribor spadła z poziomu
1,3560 w styczniu do 0,1840 w dniu 13 grudnia. Już tylko z tego
powodu rata kredytu 300 tysięcy na 30 lat spadła o 180 złotych.
Jeżeli dodatkowo nałożymy na ten efekt jeszcze umocnienie złotego względem euro o ponad 8 procent wówczas rata spada o kolejne 80 złotych.
Mniej powodów do optymizmu mają jednak osoby, które dopiero ubiegały się o kredyt mieszkaniowy. Po pierwsze, mogły
praktycznie wybierać tylko spośród tych w złotym, jednocześnie w kolejnych miesiącach oferowane marże rosły. Na początku 2012 roku osoba, która chciała zaciągnąć kredyt w wysokości
300 tysięcy złotych, przy założeniu posiadania 20 procent wkładu własnego mogła liczyć na średnią marżę na poziomie 1,45 p.p.
Jednak już od połowy roku poziom ten systematycznie rósł. Przy
tych samych parametrach kredytu w grudniu tego roku oferowana marża to średnio 1,89 p.p. Co prawda łączne oprocentowanie,
z uwagi na spadający Wibor nie wzrosło, należy jednak pamiętać,
że marża jest tym składnikiem oprocentowania, który nie zmienia
się przez cały okres kredytowania i to ten właśnie parametr, a nie
łączne oprocentowanie w największym stopniu różnicuje oferty.
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Ustawa deweloperska
– dba o interesy klientów
Ważną regulacją prawną, która weszła w życie w 2012 roku była
ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego zwana popularnie ustawą deweloperską. Wprowadzone zostały zabezpieczenia dla klientów nabywających nieruchomości na rynku pierwotnym, takie jak rachunek powierniczy i obowiązek podpisywania umowy z deweloperem w formie
aktu notarialnego. Ponadto przedsiębiorca realizujący inwestycję zobowiązany jest do przedstawienia prospektu informacyjnego, w którym udokumentowane zostaną dotychczasowe doświadczenia dewelopera oraz najważniejsze informacje związane
z aktualnie realizowaną budową. Ten zestaw narzędzi prawnych
z pewnością pozwala klientom podjąć bardziej świadome decyzje i zabezpiecza przed problemami dewelopera takimi jak upadłość, czy nieterminowe realizowanie prac budowlanych.

Koniec „Rodziny na Swoim”

Miniony rok był ostatnim okresem na zaciągnięcie kredytu preferencyjnego z dopłatami do odsetek. Mimo ograniczenia jego
dostępności poprzez nowelizację w 2011 roku, program w dalszym ciągu cieszył się dużym zainteresowaniem klientów, zarówno na rynku wtórnym jak i pierwotnym. W trzech pierwszych
kwartałach udzielono łącznie prawie 30 tysięcy kredytów preferencyjnych, co oznacza, że co piąty kredyt zaciągnięty na rynku
był w ramach RnS. Jest to liczba zdecydowanie niższa niż w roku
2011, ale potwierdza to, że mimo zmian program ciągle funkcjonował i był potrzebny. IV kwartał także przyniósł duże zainteresowanie kredytami z dopłatą,.

Wartość rynku kredytów w 2012 roku

Mimo tych niekorzystnych okoliczności szacujemy, że wartość
nowo udzielonych kredytów w całym 2012 roku powinna przekroczyć zdecydowanie 40 mld złotych, osiągając poziom około
41–42 mld. Jest to wartość niższa niż w roku 2011, ale z pewnością nie spełnią się przepowiednie totalnego załamania rynku
kredytowego. Wzrost sprzedaży w ostatnich miesiącach był niewątpliwie stymulowany przez kończący się program Rodzina Na
Swoim. Osoby, które chciały uzyskać dopłatę miały czas tylko do
31 grudnia na złożenie wniosku. Oznacza to, że część osób, które
zwlekały z zakupem nieruchomości, licząc np.: na dalszy spadek
cen, a chciały skorzystać z dopłat do odsetek, musiały zaciągnąć
kredyt jeszcze przed końcem roku lub też złożyć wniosek. Z tego
powodu pozytywne skutki dla akcji kredytowej Rodzina Na Swoim będzie wnosiła także na początku 2013 roku.

Czy 2013 rok okaże się pechowy
dla rynku kredytów hipotecznych?
Nadchodzący rok także przyniesie nowe rozwiązania. Komisja Nadzoru Finansowego zapowiedziała niedawno zmiany w rekomendacjach,
ale tym razem instytucja będzie zmierzała w kierunku złagodzenia dotychczasowych przepisów. Według nowej Rekomendacji S zdolność
kredytowa będzie liczona dla maksymalnie 30–letniego okresu kredytowania, o 5 lat dłuższego niż dotychczas. Powinno to poskutkować wzrostem zdolności kredytowej o 6–8 procent. Jednocześnie po
wejściu w życie nowych regulacji kredyty będzie można zaciągać na
maksymalnie 35 lat. Nowy 2013 rok ma być także ostatnim kiedy to
będzie można zadłużyć się na 100 procent wartości nieruchomości.
Zgodnie z nową Rekomendacją S od 2014 roku każdy kredytobiorca będzie musiał posiadać minimum 10 procent środków własnych.
Zmiany w rekomendacjach powinny przynieść częściową poprawę
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zdolności kredytowej, a w największym stopniu z nowego prawa będą
zadowoleni nowi, potencjalni kredytobiorcy. Pozytywne zmiany czekają także osoby, które już spłacają swoje kredyty w złotych. Kolejne
obniżki stóp procentowych NBP zaowocowały niższym Wiborem, który decyduje o łącznym oprocentowaniu kredytów. Od sierpnia 2012
roku stawka 3–miesięczna spadła o ponad 1 punkt procentowy i należy oczekiwać, że w najbliższych tygodniach Wibor będzie notował
jeszcze niższe poziomy. Bieżący rok nie powinien jednak przynieść
zmian w strukturze walutowej nowo udzielanych kredytów. Obserwowana w 2012 roku dominacja złotego z pewnością będzie się dalej utrzymywać w 2013 roku, a kredyt w walucie obcej będzie produktem dostępnym tylko dla najlepiej zarabiających. Mimo iż większość
klientów będzie zaciągać zobowiązania w złotym, nie należy jednak
oczekiwać spadku marż kredytowych. Rosnące ryzyko banków, wynikające np. z wolniejszego rozwoju gospodarki, czy też niepewnej
sytuacji na rynku pracy, nie będzie skłaniało do zwiększonej konkurencji i oferowania tańszych kredytów. Marże w roku 2013 pozostaną
na poziomie zbliżonym do roku bieżącego. W przypadku kredytu złotowego będą to poziomy między 1,50 a 2,00 punktu procentowego.
Również dla trudno dostępnych kredytów w euro nie należy oczekiwać spadku marż. Oczywiście nie można wykluczyć okresowych promocji i związanych z tym obniżek, ale na pewno nie będzie to trend,
który dotknie cały rynek. W najbliższym roku w życie powinien wejść
także nowy program wsparcia, czyli „Mieszkanie dla Młodych.” Ma on
zastąpić „Rodzinę na Swoim”, a przewidywany termin wejścia w życie
to 1 lipca. Będzie to program obejmujący tylko mieszkania z rynku
pierwotnego, a grupa beneficjentów pozostanie tak sama jak w RnS.
Podstawową różnicą będzie sposób wypłaty dopłat. Nie będzie do
dopłata do odsetek rozłożona w okresie 8 lat, lecz wsparcie będzie
jednorazowe. Małżeństwa i single będą mogli otrzymać 10 procent
wartości odtworzeniowej nieruchomości, a jeśli w rodzinie jest dziecko wówczas kwota ta będzie podwyższona o kolejne 5 procent. Następne 5 procent małżeństwo będzie mogło otrzymać, jeśli w ciągu 5
lat od udzielenia kredytu rodzina powiększy się o 3 lub kolejne dziecko. Zatem łączna dopłata może wynieść nawet 20 procent wartości
mieszkania i będzie to oznaczało konieczność zaciągnięcia niższego
kredytu i płacenia niższych rat. Warto także zwrócić uwagę, że w programie „Mieszkanie dla Młodych” na wsparcie będą mogły liczyć tylko osoby nabywające pierwszą nieruchomość. Jest to nieco inaczej
niż w „Rodzinie na Swoim”, gdzie to kryterium dotyczyło tylko singli.
Czasowa luka między RnS a MdM może być jednak wyzwaniem dla
części deweloperów. W okresie przed wejściem w życie nowego programu klienci, którzy spełniają wymogi będą odwlekać decyzję o zakupie nieruchomości tak, aby móc skorzystać z dopłat. Z tego miedzy innymi względu w okresie przed wejściem w życie MdM należy
oczekiwać spadku popytu na części rynku pierwotnego.

Osada Leśna w Dąbrówce jedną z najlepiej
zagospodarowanych przestrzeni publicznych
w Wielkopolsce
Linea została laureatem konkursu zorganizowanego przez Towarzystwo Urbanistów Polskich na „Najlepiej Zagospodarowaną
przestrzeń publiczną w Wielkopolsce”. Patronat Honorowy pełnił Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Nagroda została
przyznana za inwestycje zawiązane z projektem i realizacją przestrzeni publicznej w Dąbrówce.
„Siła miastotwórcza” to motto, które przyświeca deweloperowi
już od ponad 10 lat. Dzięki konsekwencji i zaangażowaniu firmy
udało się na obszarze kilkudziesięciu hektarów stworzyć nowoczesny zespół mieszkaniowy wraz z infrastrukturą publiczną, która pozwala realizować potrzeby społeczne mieszkańców.
Przestrzeń publiczna w Dąbrówce wyróżnia się przede wszystkim przemyślanym i racjonalnym układem. Prawie 30 ha powierzchni gminy zostało zaprojektowane przez jeden zespół projektowy,
który konsekwentnie realizuje plan stworzenia przyjaznej i funkcjonalnej przestrzeni dla mieszkańców.
Przykładowo ulice na osiedlu Osada Leśna są rozumiane jako
przestrzeń, która inspiruje, kreuje pomaga nawiązywać relację.
Ulice w Dąbrówce są tak zaprojektowane, aby tworzyły atrakcyjne
miejsce spacerowe, ogród, czy wystawę kwiatów. Przykładem jest
ulica Cedrowa, której przestrzeń została tak zaprojektowana, by
nakłonić jej mieszkańców do tworzenia i dbania o wspólne tereny
zielone. W ten sposób powstała prawdziwa enklawa zieleni, będąca wartością dodaną inwestycji zlokalizowanych w tym rejonie.
Współpraca z lokalną społecznością, reprezentowaną przez
Urząd Gminy Dopiewo, zaowocowała na przestrzeni ostatnich
8 lat zrealizowaniem szeregu obiektów publicznych z obszaru
edukacji – w tym szkołę podstawową w Dąbrówce i inne obiekty szkolne w obrębie gminy Dopiewo (Skórzewo, Konarzewo).
Opracowane w pracowni projektowej Linea modele systemowych rozwiązań z zakresu szkolnictwa, a także dotyczące okresu przedszkolnego wykonano nieodpłatnie jako wkład w rozwój
lokalnej społeczności.
W kaplicy kościelnej regularnie odbywają się koncerty, mają miejsce spotkania i występy wykraczające poza sferę kultu. Jednocześnie w kształtowaniu społecznych więzi wśród członków Kościo-

ła Katolickiego istotną rolę spełnia nowo erygowana w bieżącym
roku parafia, realizując szereg działań wynikających z misji Kościoła (chrzty, komunie, sprawowanie liturgii). Szczególne zadania dla działań kulturotwórczych zaplanowane zostały również
w obrębie budynku szkolnego. Zarówno szkolne forum jak i charakterystyczna rotunda wypełniają już misję z zakresu zróżnicowanej społecznej aktywności.
Obiekty handlowo-usługowe wyznaczają jedną z dwóch głównych przestrzeni publicznych osiedla. Zrealizowany budynek Centrum Handlowego „Aurora“, a także projektowane centrum usługowe o profilu medycznym, sportowym i rekreacyjnym tworzą
sprzężoną przestrzeń społeczną.
Dla większości młodych ludzi tworzących społeczność osady
przylegający kompleks leśny wraz z infrastrukturą sportowo–zabawową budują optymalne warunki zamieszkiwania. Na obszarze gminy realizowane są liczne zawody, biegi i festyny sportowe.
W tym roku spółka Linea rozpocznie także budowę ponad kilometrowej promenady leśnej. Będzie to oświetlony bulwar, w którym koncentrować się ma sportowe i rekreacyjne życie mieszkańców gminy. Dzięki niej mieszkańcy będą mieli jeszcze więcej
miejsca dla aktywnego stylu życia.
Informacja o laureacie
Firma Linea od 10 lat realizuje Osadę Leśną w Dąbrówce pod
Poznaniem. Inwestycja obejmuje zabudowę jedno- oraz wielorodzinną o unikatowej architekturze, a także szereg budynków
usługowych takich jak centrum handlowe, szkoła, kościół oraz
miejsca rekreacji. Priorytetem Linei jest stworzenie komfortowego i przyjaznego mieszkańcom miejsca zamieszkania. Obecnie Osada Leśna ma około 2500 mieszkańców.

Powyższe opracowanie jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinno być
traktowane, jako rekomendacja do podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. W szczególności nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej, ani
rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U.2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).
Dom Kredytowy NOTUS S.A. ani jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje
inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

Michał Krajkowski
główny analityk
Dom Kredytowy Notus
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Zarządzanie przestrzenią – specjalizacja,
a może samodzielny zawód?
Podejmując wszelkie decyzje musimy być świadomi skutków jakie ona wywoła. Dotyczy to każdej dziedziny naszego życia.
Wyjątku nie stanowią również działania podejmowane w zawiązku z zagospodarowaniem przestrzeni. Waga decyzji podejmowanych w sprawie gospodarowania tym dobrem jest o tyle duża, że przestrzeń jest ograniczona, ma ściśle określoną wielkość,
nie istnieje możliwość jej pomnażania, co budzi wiele kontrowersji w procesie jej zagospodarowania.
Należy bardzo ostrożnie podejść do tematu zagospodarowania
przestrzennego tak, aby dobrze wykorzystać daną przestrzeń,
zachowując równowagę miedzy wieloma czynnikami, zarówno
społecznymi, ekonomicznymi jak i ekologicznymi. Wymaga to
wiedzy z wielu dziedzin, a obecnie mało jest specjalistów posiadających takie umiejętności.
Jednym z głównych zadań planistów jest takie zagospodarowanie przestrzeni, które przy racjonalnym jej wykorzystaniu wywoła jak najkorzystniejsze skutki ekonomiczne zachowując przy
tym zasady zrównoważonego rozwoju oraz uwzględniając potrzeby społeczne. Aby ten cel został osiągnięty konieczne jest
połączenie takich umiejętności jak wiedza z zakresu ekonomicznej analizy przestrzeni, teorii gospodarki przestrzennej oraz znajomości procesów zachodzących na rynkach nieruchomości. Ta
interdyscyplinarna wiedza jest niezbędna, aby móc oszacować
jakie skutki finansowe wywoła określona decyzja planistyczna.
Jednym z czynników, który znacznie wpływa na rozwój przestrzeni jest jej wartość ekonomiczna. Określenie atrybutów
przestrzeni, które mają wpływ na jej wartość, umożliwi wskazanie odpowiedniego kierunku rozwoju danego jej fragmentu. Wartość gruntów w procesie zarządzania przestrzenią stanowi podstawę oceny przyjętych rozwiązań. Pozwoli określić
jak kiedyś podjęte decyzje planistyczne wpłynęły na jej rozwój.
Porównując wcześniejsze założenia co do rozwoju przestrzeni
z aktualnym stanem zagospodarowania pozwoli wysunąć odpowiednie wnioski co do optymalnego wykorzystania przestrzeni w przyszłości. Świadczy to o tym, że wartość nieruchomości
jest ściśle związana z procesami zagospodarowania i planowania przestrzennego.
Ustalenia dokumentów planistycznych mają wpływ na wartość
nieruchomości, a wartość nieruchomości warunkuje wybór przeznaczenia terenu i jego wykorzystanie. Zatem, aby osiągnąć jak
najlepsze korzyści ekonomiczne przy racjonalnym wykorzystaniu przestrzeni konieczne jest współdziałanie urbanistów, rzeczoznawców majątkowych oraz samorządów terytorialnych.
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
z 27 marca 2003 r. narzuca obowiązek wykonania dokumentu jakim jest prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to opracowanie,
które wymaga posiadania umiejętności z zakresu analizy rynku
nieruchomości i wyciągnięcia z niej użytecznych wniosków, które po pierwsze ulepszą proces planowania przestrzennego, jak
również pomogą podjąć właściwe decyzje władzom lokalnym.
Prognoza skutków finansowych powinna zawierać oszacowanie wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dochody własne i wydatki gminy, w skład których
wchodzą wpływy z podatku od nieruchomości oraz na opłaty
i odszkodowania w przypadku gdy korzystanie z nieruchomości po uchwaleniu planu zostało ograniczone bądź niemożliwe.
Kolejnym elementem prognozy jest określenie wydatków zwią-
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zanych z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy. Powinny się w niej
również znaleźć wnioski i zalecenia dotyczące przyjęcia proponowanych rozwiązań projektu planu miejscowego, wynikające z uwzględnienia ich skutków finansowych. Wszystkie te uregulowania prawne wskazują na powiązania procesu planowania
przestrzennego z analizami rynków nieruchomości.
Obecnie w systemie planowania przestrzennego brak jest
specjalistów, którzy połączyliby umiejętności planowania przestrzennego z gospodarką nieruchomościami. Osobom, które zawodowo zajmują się analizami rynków nieruchomości wciąż brakuje umiejętności przeprowadzania takich analiz na potrzeby
planowania przestrzennego. W związku z tym rodzi to konieczność powołania specjalistów, którzy zajęliby się stricte zarządzaniem przestrzenią, które rozumie się jako działania mające na
celu optymalną realizację istniejącego już prawa miejscowego.
Jednak przestrzeń jest dobrem zbyt ważnym, aby jej analizę
pozostawić na sam koniec procesu planowania przestrzennego.
Należałoby wzbogacić proces planowania przestrzennego o prognozę zmian wartości nieruchomości już na etapie wstępnych
analiz, które poprzedzają powstanie podstawowego dokumentu planistycznego na poziomie lokalnym – a mianowicie studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Jest to o tyle ważne, że studium jest dokumentem nadrzędnym
dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przy takim podejściu, specjalista w zakresie zagospodarowania przestrzennego powinien uczestniczyć w tworzeniu wszelkich opracowań planistycznych oraz realizować postanowienia
planów stworzonych przez urbanistów i planistów przestrzennych. Kompetencjami zarządcy przestrzennego powinny być
takie działania jak opracowanie wcześniej wspomnianego dokumentu – prognozy skutków finansowych – czy też określenie
stawki procentowej opłaty planistycznej po przeprowadzeniu
odpowiednich analiz ekonomicznych rynku nieruchomości. Dalej, powinien potrafić poddać ocenie i waloryzacji przestrzeń
w ramach jednorodnych funkcji planistycznych, czy też wskazywać obszary dla których możliwe jest przeprowadzenie procesu podziałów nieruchomości jeśli miałoby to wywołać korzystne skutki finansowe.
Podsumowując, aby możliwe było optymalne wykorzystanie
przestrzeni przy jednoczesnym wygenerowaniu jak najbardziej
korzystnych skutków finansowych, należy powołać nową specjalność zawodową lub może nowy zawód, który zająłby się zarządzaniem przestrzenią planistyczną.

Katarzyna Barczykowska
inżynier gospodarki przestrzennej

Konstytucyjny totolotek
Trybunał Konstytucyjny w ubiegłym roku obchodził jubileusz 30-lecia powstania. Poza okazją do świętowania było też wiele
podejmowanych trudnych decyzji, które albo obracały wniwecz niektóre dotychczas obowiązujące przepisy prawa - stwarzając nadzieje na lepsze prawo - albo też przynosiły gorycz porażki, kiedy to TK stwierdzał, że podjęta decyzja organu władzy
jest zgodna z Ustawą Zasadniczą RP. Oto przegląd niektórych decyzji dotyczących rynku nieruchomości. Tam, gdzie chodzi o
naprawdę wielkie pieniądze trybunał zawsze, niestety, racje przyznaje Państwu.

Wysokość podwyżki czynszu
Art. 2 ustawy zmieniającej ustawę o ochronie praw lokatorów... narusza zasadę ochrony zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa. 10 stycznia 2012 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną spółki dotyczącą
uzależnienia wysokości podwyżki czynszu od wartości kapitału
poniesionego na budowę, zakup lub trwałe ulepszenie lokalu.
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:
1. Art. 8 a ust. 4a i ust. 4b ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w zakresie, w jakim uzależnia wysokość podwyżki czynszu od wartości kapitału poniesionego na budowę, zakup lub trwałe ulepszenie lokalu, jest zgodny z art. 64 ust. 1 i 3 oraz
z art. 21 ust. 1, w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji.
2. Art. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego(dalej ustawa zmieniająca) jest niezgodny z wynikającymi z art.
2 konstytucji zasadami ochrony zaufania do państwa
i stanowionego przez nie prawa oraz niedziałania prawa wstecz w związku z art. 64 ust. 1 i 3 oraz z art. 21
ust. 1, w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji.
Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że w ustawie zmieniającej mamy do czynienia z działaniem prawa wstecz. Zgodnie
bowiem z artykułem 2 tej ustawy do spraw wszczętych, a niezakończonych dotyczących ustalenia przez sąd, że podwyżka
czynszu albo innych opłat za używanie lokalu jest niezasadna
albo zasadna, lecz innej wysokości, stosuje się przepisy powyższej ustawy. Wynika z niej nakaz stosowania przepisów
w stosunku do tzw. zamkniętego stanu faktycznego, który
ukształtował się pod rządami przepisów wcześniej obowiązujących. Takiej regulacji nie usprawiedliwiają żadne inne wartości konstytucyjne ani szczególne okoliczności, w których
zachodziłaby potrzeba pierwszeństwa innej wartości chronionej lub znajdującej oparcie w konstytucji. Dlatego trybunał stwierdził, że art. 2 ustawy zmieniającej narusza tym samym bardziej ogólną zasadę ochrony zaufania do państwa
i stanowionego przez nie prawa.
Zakwestionowane przepisy uzależniające wysokość podwyżki czynszu od wartości kapitału poniesionego na budowę, zakup lub trwałe ulepszenie lokalu znajdują się w akcie
prawnym rangi ustawowej. Trybunał podkreślił, że nie godzą w istotę własności. Skarżąca spółka nie została wyzuta ze swojej własności. Może z tego prawa korzystać, nie
jest także pozbawiona prawa do pobierania pożytków. Kwestionowane przepisy art. 8a ust. 4a i ust. 4 b są więc zgodne z konstytucją.

O co chodzi wyjaśni przykład. Skarżąca spółka jako właściciel nieruchomości położonej w Krakowie wypowiedziała lokatorom wysokość dotychczasowego czynszu i podniosła do
poziomu czynszu rynkowego. Podwyżki te zostały zaskarżone przez lokatorów, a sprawy połączono do wspólnego rozpoznania. W odpowiedzi na pozew skarżąca spółka wniosła o oddalenie powództw w całości i o przyznanie kosztów procesu.
W uzasadnieniu wskazała, iż informowała pisemnie lokatorów o przyczynach podwyżki. Twierdziła, iż opłacany czynsz
nie pozwala utrzymywać kamienicy w należytym stanie, nie
zapewnia zwrotu kapitału i godziwego zysku. Sąd rejonowy
pomijając dowód z przesłuchania skarżącej ustalił, iż nie dokonywała ona w budynku żadnych remontów oraz nie czyniła
nakładów. Sąd rejonowy stwierdził, że dokonana przez skarżącą spółkę podwyżka jest niezasadna, tym samym nie mogła rodzić po stronie powodów obowiązku zapłaty podwyższonego czynszu. Skarżąca złożyła apelację, która została
oddalona przez sąd okręgowy jako bezzasadna.
Zdaniem skarżącej spółki sądy oceniając zasadność podwyżki zastosowały art. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego będący przepisem intertemporalnym, który nakazuje
stosowanie nowej ustawy wstecz. Na skutek działania tego
przepisu kryteria zasadności podwyżki czynszu stały się
obowiązującymi dla podmiotu, który nie znał ich i nie mógł
ich znać w chwili dokonywania podwyżki czynszu. Ponadto wprowadzona sankcja nieważności za nieprzedstawienie
kalkulacji w terminie spowodowała, iż podwyżki czynszu
zostały uznane za nieważne. Wskutek powyższego skarżący
został pozbawiony możliwości pobierania pożytków ze swojej nieruchomości, ponieważ podwyżki zostały uznane za nieważne, a czynsz na starym poziomie nie zapewniał skarżącemu zysku na poziomie rynkowym.

Zawiłości z ułamkową hipoteką
Obciążenie hipoteką części ułamkowych wszystkich nieruchomości utworzonych przez podział nieruchomości, której część ułamkowa była przed podziałem obciążona hipoteką, jest niezgodne z konstytucją. 10 lipca 2012 r. Trybunał
Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Sądu Rejonowego
Poznań-Stare Miasto Wydział XII Cywilny dotyczące podziału nieruchomości i obciążenia hipoteką.
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 76 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 31
ust. 3 i art. 21 ust. 1 konstytucji oraz jest zgodny z art. 64 ust.
2 w związku z art. 32 ust. 1 konstytucji.
Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że kwestionowany przepis rozstrzyga konflikt dwóch praw: prawa własności oraz zaRaport Nieruchomości 2013
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bezpieczonej hipoteką wierzytelności, na korzyść drugiego
z wymienionych. Ochrona konstytucyjnych praw wierzyciela
udzielana jest kosztem praw współwłaścicieli nieruchomości,
których udziały przed podziałem nie były obciążone hipoteką.
W ocenie trybunału, choć kwestionowane rozwiązanie niewątpliwie ogranicza prawa właścicieli, nie narusza ono istoty prawa własności. O niezgodności z konstytucją przesądza
natomiast negatywny wynik testu proporcjonalności z art.
31 ust. 3 konstytucji, rozumianego jako suma trzech zasad
składowych: zasady przydatności, zasady konieczności oraz
zakazu nadmiernej ingerencji.
Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego wątpliwości budzi już
przydatność rozwiązania wprowadzonego przez kwestionowane zdanie drugie art. 76 ust. 1 u.k.w.h. dla ochrony praw
wierzyciela hipotecznego. Wprowadzenie kwestionowanego przepisu na pewno nie było konieczne, istnieją bowiem
inne rozwiązania prawne, których zastosowanie chroniłoby
wierzytelność zabezpieczoną hipoteką na udziale we współwłasności, bez naruszania praw pozostałych współwłaścicieli. Ograniczenie prawa własności jest sprzeczne także z zakazem nadmiernej ingerencji, ponieważ współwłaściciele
nie dysponują skutecznym środkiem ochrony przeciw grożącej im egzekucji z nieruchomości, zwłaszcza w przypadku obciążenia hipoteką przymusową.

Wywłaszczenie w majestacie prawa
Konstytucyjna zasada zwrotu wywłaszczonych nieruchomości nie obejmuje sytuacji, w której zaniechano kontynuacji realizacji dotychczasowego celu określonego w decyzji
o wywłaszczeniu i przekazano nieruchomość na realizację
innego celu.
25 września i 13 grudnia 2012 r. Trybunał Konstytucyjny
rozpoznawał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku dotyczące zwrotu wywłaszczonej
nieruchomości. W wyroku z 13 grudnia 2012 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami w zakresie, w jakim nie uznaje za zbędną nieruchomość, na której w terminach wskazanych w tym przepisie zrealizowano cel określony w decyzji o wywłaszczeniu, a następnie nieruchomość tę
przeznaczono na realizację innego celu, nie jest niezgodny
z art. 21 ust. 2 konstytucji.
Trybunał Konstytucyjny wskazał precedensowy charakter orzeczenia. Dotychczas Trybunał Konstytucyjny nie rozpoznawał zagadnienia, czy zakres konstytucyjnej zasady
zwrotu wywłaszczonych nieruchomości obejmuje sytuację,
gdy na wywłaszczonej nieruchomości prawidłowo zrealizowano pierwotny cel wywłaszczenia, a następnie zaprzestano dalszej realizacji tego celu.
Po szczegółowym przeanalizowaniu przesłanek dopuszczalności wywłaszczenia, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że
treść konstytucji nie obejmuje zachowania się wywłaszczyciela po wystąpieniu skutków wywłaszczenia, tj. po przejściu
własności w zasób mienia publicznego oraz po zrealizowaniu celu publicznego określonego w decyzji o wywłaszczeniu. Treść spornego artykułu odnosi się do oceny prawidłowości merytorycznych podstaw i regulacji wywłaszczenia do
momentu uzyskania przymiotu ostateczności przez decyzję
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wywłaszczeniową i jej wykonania, a w drodze wyjątku – uzasadnionego ścisłym związkiem z konstytucyjną przesłanką
konieczności wywłaszczenia – do chwili wykonania na tej nieruchomości celu wywłaszczenia.
Trybunał uznał zapis w konstytucji za nieadekwatny wzorzec do badania zgodności z konstytucją kwestionowanej
normy. Chodzi w tym przypadku o zakres swobody wykonywania uprawnień właścicielskich przez podmioty publiczne względem nieruchomości nabytych przez nie w drodze
wywłaszczenia – po zrealizowaniu na nich celu publicznego
będącego przyczyną ich przymusowego odjęcia poprzednim właścicielom. Nie jest wykluczone, że obowiązek zwrotu wskazanych nieruchomości mógłby wynikać z innych przepisów konstytucji.

Rekompensaty niekonstytucyjne
Cieszyć natomiast mogą się ci, którzy dochodzą roszczeń za
utratę nieruchomości na kresach wschodnich. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że uzależnienie prawa do rekompensaty
od zamieszkiwania przez byłego właściciela nieruchomości
zabużańskich na kresach wschodnich 1 września 1939 r. jest
niezgodne z konstytucją. Przepis ten będzie obowiązywać
jeszcze tylko przez półtora roku.
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 2 pkt 1 ustawy z dnia
8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie, w jakim uzależnia prawo do rekompensaty od zamieszkiwania 1 września 1939 r.
na byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niezgodny z art. 64 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji. Powyższy przepis traci moc obowiązującą z upływem osiemnastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.
Prawo do rekompensaty za mienie zabużańskie jest publiczno-prawnym prawem majątkowym o charakterze socjalno-odszkodowawczym, podlegającym ochronie na podstawie
art. 64 konstytucji. Zaskarżona przesłanka zamieszkiwania przez właścicieli nieruchomości zabużańskich na byłym
terytorium Państwa Polskiego 1 września 1939 r. stanowi
ograniczenie tego prawa, podlegające badaniu przez pryzmat zasady proporcjonalności (art. 31 ust. 3 konstytucji).
Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego jest ona nadmiernie
restrykcyjna. Osoby opuszczające terytoria zabużańskie na
skutek wojny rozpoczętej w 1939 r. nie mogły racjonalnie
przewidywać, że ewentualne rekompensaty za utracone nieruchomości będą uzależnione od zamieszkiwania na byłym
terytorium Państwa Polskiego w ściśle określonym, bardzo
krótkim czasie w odległej przeszłości (tylko jeden dzień – 1
września 1939 r.). W Polsce międzywojennej zakres ochrony
własności nieruchomości nie był bowiem w żaden sposób uzależniony od miejsca zamieszkania, a ówcześnie obowiązujące przepisy dopuszczały posiadanie kilku miejsc zamieszkania. Dodatkowo, przy uchwalaniu zaskarżonej regulacji, nie
dokonano analizy alternatywnych rozwiązań i wyboru tego,
które jest najbardziej sprawiedliwe i najpełniej realizuje cel
ustawy, a równocześnie wprowadza jedynie konieczne ograniczenia i zróżnicowania.
Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że ustawodawcy przysługuje stosunkowo szeroka swoboda określania zasad

i form rekompensat za mienie zabużańskie. Nie oznacza
to jednak automatycznej aprobaty dla każdego kryterium
dostępu do tych świadczeń, które pozwala na ich dostosowanie do możliwości budżetu państwa. Nawet niewielkie
kwoty mogą bowiem i powinny być dzielone na podstawie
przepisów spełniających standardy konstytucyjne.
Decyzja o odroczeniu skutków wyroku na osiemnaście miesięcy była podyktowana zarówno jego potencjalnymi skutkami finansowymi dla sytuacji Funduszu Rekompensacyjnego,
jak i dużym stopniem skomplikowania analizowanej materii.

Specustawa o drogach konstytucyjna
Przepisy tzw. specustawy drogowej oraz rozporządzenia wykonawczego do niej są konstytucyjne. A zatem ludzie, którzy
są wyzbywani swojej własności pod budowane drogi i autostrady mogą tylko zgrzytać zębami. Na całe szczęście pozostaje sądowa droga dochodzenia podwyższenia wysokości należności tytułem rekompensaty za utraconą własność.
13 września i 16 października 2012 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznawał wniosek Rzecznika
Praw Obywatelskich dotyczący zasad stwierdzania nieważności lub uchylenia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Trybunał zwrócił uwagę, że cechą postępowania związanego z przygotowywaniem inwestycji liniowych, takich jak budowa dróg, jest wkraczanie inwestora w strukturę stosunków własnościowych, cechujących się w Polsce znacznym
rozdrobnieniem. Prowadzi to do odejścia od indywidualizacji
postępowania administracyjnego. Przy założonym przebiegu
drogi wybór działek, przez które ma przebiegać, jest bardzo
ograniczony albo wręcz nie istnieje, a wypadnięcie choćby
jednej z grupy wywłaszczanych nieruchomości może unicestwić całą inwestycję. Racjonalny ustawodawca zobowiązany był to założenie uwzględnić i znajduje ono odzwierciedlenie w art. 31 ust. 1 i 2, które ograniczają zakres zaskarżenia
decyzji, przyczyniając się zarówno do przyspieszenia postępowania, jak i wzmocnienia skuteczności decyzji, a w konsekwencji – służą zabezpieczeniu niezakłóconej realizacji inwestycji. Dlatego rozpoczęcie budowy drogi ustawodawca
traktuje jako moment, w którym ostateczna decyzja o zezwoleniu na jej budowę wywołuje nieodwracalne skutki prawne
i od tej chwili nie dopuszcza do stwierdzenia jej nieważności. Fikcję nieodwracalności skutku decyzji ustawodawca
przyjął kierując się względami gospodarczymi, tj. kosztami
ewentualnego zniweczenia nakładów poniesionych na rozpoczętą budowę drogi, a przede wszystkim – pilną potrzebą wybudowania sieci drogowej.
Trybunał nie kwestionował, że zaskarżone przepisy specustawy ograniczają ochronę prawa własności osób wywłaszczonych, poprzez ograniczenie uprawnienia organu nadzorczego i sądu administracyjnego jedynie do stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa. Nie musi to być jednak
równoznaczne z naruszeniem konstytucji. Ocena konstytucyjnoprawna przepisów uzależniona jest od tego, czy spełniają one wymagania płynące z zasady proporcjonalności,
szczególnie z punktu widzenia płynących z niej zasad przydatności, konieczności oraz zakazu nadmiernej ingerencji.

Dokonując tej oceny trybunał stwierdził, że:
1. Budowa dróg o odpowiednim standardzie jest kwestią dobra wspólnego,
2. Procedura wywłaszczenia zawarta w ustawie o gospodarce nieruchomościami (u.g.n.) będąca wzorcowym rozwiązaniem w tym zakresie, nie może stanowić trybu pozyskiwania nieruchomości pod budowę dróg, gdyż paraliżowałaby
prowadzenie inwestycji. Ograniczenie prawa własności, którego źródłem jest art. 31 ust. 2 specustawy, jest przydatne,
ponieważ niewątpliwie przyczynia się do szybszego zakończenia postępowania wywłaszczeniowego i do definitywnego uregulowania stosunków własnościowych w odniesieniu do nieruchomości przejmowanej pod budowę drogi,
3. Przy realizacji inwestycji liniowych, obejmujących całą listę
nieruchomości, wywłaszczenie z mocy prawa jest metodą
skuteczną. Należy dodać, że ten sposób odjęcia własności
gwarantuje równe potraktowanie całej grupy właścicieli,
którzy znaleźli się w tej samej sytuacji faktycznej,
4. W ytyczenie drogi zgodnie z zasadami ochrony środowiska i sztuką inżynierską wyznacza w sposób nieuchronny i obiektywny listę nieruchomości przeznaczonych pod
drogę, czyli do wywłaszczenia.
Trybunał uznał, że ograniczenia prawa własności, wynikające z zaskarżonych przepisów, nie są nadmierne. Dwukrotne prolongowanie obowiązywania ustawy jest podyktowane utrzymującym się, złym stanem sieci drogowej w Polsce,
zaś objęcie ustawą wszystkich dróg wynika z potrzeby zapewnienia ich zrównoważonego rozwoju.
Oceniając konstytucyjność i legalność § 36 ust. 1 i 4 rozporządzenia trybunał zwrócił uwagę, że zasadniczy zarzut polega na naruszeniu zasady słusznego odszkodowania z art.
21 ust. 2 konstytucji. Naruszenie to, zdaniem wnioskodawcy, jest skutkiem przyjęcia, że przy określaniu wysokości rekompensaty za wywłaszczone nieruchomości należy stosować ceny transakcyjne uzyskiwane przy sprzedaży gruntów
przeznaczonych pod budowę dróg, podczas gdy w rzeczywistości wywłaszczenie dotyczy gruntów o innym przeznaczeniu, a – ze względu na odejście od umownego trybu nabywania nieruchomości – brak cen transakcyjnych.
Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego nie można podzielić
zarzutów wnioskodawcy, że kwestionowane przepisy wprowadzały powszechny, sztywny system ustalania wysokości
odszkodowań, tak jakby wszystkie nieruchomości wywłaszczane pod drogi były przeznaczone na ten właśnie cel. Po
analizie orzecznictwa administracyjnego w tym zakresie trybunał stwierdził ponadto, że stosowanie takich cen nie było
praktyką stałą, powszechną i jednolitą, a więc nie może być
przesłanką do dokonywania przez trybunał abstrakcyjnej kontroli ich konstytucyjności. Zdarzające się w praktyce przypadki wypłaty zaniżonych odszkodowań były efektem złego
zastosowania przepisu, które nie podlega kontroli trybunału.

Kazimierz Brzezicki
prawnik i dziennikarz
redaktor naczelny portalu poPRAWNY.pl
kb@deweloperska.com
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Nieruchomości na wtórnym w Poznaniu i Wielkopolsce
Rok 2012 to kontynuacja spadków cen nieruchomości z roku 2011. Lekkie ożywienie na rynku mieszkaniowym można było
zauważyć jedynie w pierwszych miesiącach 2012 oraz w jego czwartym kwartale.
Do kontynuacji spadku średnich cen transakcyjnych mieszkań
przyczynił się z jednej strony wzrost podaży nowych mieszkań,
z nowo rozpoczynanych przez deweloperów inwestycji, z którą
deweloperzy pojawili się na rynku przed wejściem w życie ustawy deweloperskiej wprowadzającej obowiązek prowadzenia rachunków powierniczych. Z drugiej strony czynnikiem sprzyjającym
spadkom cen było spowolnienie akcji kredytowej, przekładające
się na zmniejszenie efektywnego popytu na mieszkania.

Ceny mieszkań na wtórnym na poziomie 2007
W pierwszych miesiącach 2012 roku ceny transakcyjne rynku
wtórnego zanotowały niewielki wzrost w wymiarze nominalnym. Realnie, uwzględniając inflację i wzrost wynagrodzeń ceny
mieszkań spadły.
Rynek wtórny Poznań – okres/ceny transakcyjne
IV kwart. 2011 – 5256 zł/m kw.
I kwart. 2012 – 5403 zł/m kw.
II kwart. 2012 – 5159 zł/m kw.
III kwart. 2012 – 5078 zł/m kw.
IV kwart. 2012 – brak danych
Średnia cena metra kw. spadła w III kwartale 2012 roku do poziomu I kwartału 2007 roku

Źródło:NBP

W kolejnych miesiącach letnich 2012 roku rynek nieruchomości
charakteryzował się dalszym spadkiem cen mieszkań zarówno
na rynku wtórnym, jak i pierwotnym.
Lekkie ożywienie na rynku nieruchomości mieszkaniowych przypadało na miesiące sierpień, wrzesień i październik, a dotyczyło
to zasadniczo rynku najmów lokali mieszkalnych.
Już tradycyjnie w okresie przed rozpoczęciem roku akademickiego jest wysokie zainteresowanie studentów najmem lokali mieszkalnych. Niestety po zaspokojeniu ich potrzeb, rynek ten słabnie
znacznie i taki stan utrzymywał się do końca minionego roku.
Czwarty kwartał 2012 r. to ostatnie miesiące programu Rodzina na Swoim. Jednakże tak jak wygaszanie kredytu RnS wpłynęło
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na niewielkie ożywienie rynku sprzedaży, to niestety nie spowodowało skrócenia czasu transakcji. Proces sprzedaży mieszkania od momentu decyzji kupna, umowy przedwstępnej do umowy
ostatecznej trwał niejednokrotnie ponad 4 miesiące. Tak to już
jest, że przy rynku wzrostowym transakcje zawierane są szybko,
również ze względu na presję kupującego, tak przy rynku spadkowym wszystko dzieje się dużo wolniej.
W 2012 roku , w dalszym ciągu rynek nieruchomości pozostawał
rynkiem kupującego. Kupowane były mieszkania o niższym standardzie, gdyż głównym czynnikiem wyboru od dłuższego czasu
jest cena, a w następnej kolejności lokalizacja.
Wciąż pozostawała na tym rynku grupa inwestorów dokonujących zakupu pod wynajem lub w celach spekulacyjnych, choć było
ich mniej niż w latach ubiegłych. Poszukują oni jednak mieszkań do
remontu w rewitalizowanych budynkach o ciekawej architekturze
i doskonałej lokalizacji, dla których możliwe jest osiągnięcie rentowności na poziomie minimum 7-8 proc. Obserwowano również
wycofywanie się z rynku inwestorów, którzy zakupili przed laty
mieszkania na wynajem i nie osiągają oczekiwanej rentowności.
W roku 2012 na rynku wtórnym jak i pierwotnym najbardziej
popularne i najszybciej sprzedawały się mieszkania dwupokojowe (38-50 m kw.) i jednopokojowe. Większy popyt na mniejsze
mieszkania jest po części wynikiem ograniczonej zamożności
społeczeństwa, jak również mniejszego ryzyka inwestycyjnego
(łatwiej wynająć lub sprzedać). W momencie poprawy sytuacji
makroekonomicznej kraju popyt będzie się przesuwał w kierunku mieszkań większych. Najczęściej kupujący skłonni byli wydać
na zakup mieszkania maksymalnie do 250.000 zł.
Toteż czas pozostawania oferty mieszkaniowej na rynku zależał od wielkości lokalu. Najlepiej sprzedające się mieszkania
2-pokojowe i kawalerki znajdowały klienta w ciągu 4-6 miesięcy.
Natomiast właściciele dużych mieszkań musieli oczekiwać na
sprzedaż rok i dłużej od zgłoszenia lokalu w biurze pośrednictwa.
Z końcem roku 2012 można było zauważyć zdecydowanie więcej transakcji zawieranych z udziałem środków własnych, bez
wsparcia kredytowego lub z jego niewielkim wsparciem i to one
właśnie stanowiły znaczącą grupę transakcji sprzedaży mieszkań pod koniec minionego roku.
Charakterystyczną cechą poznańskiego rynku nieruchomości
jest fakt, iż na obszarze powiatu poznańskiego powstaje więcej
nowych domów i mieszkań, niż w samym Poznaniu. Sytuacja ta
jest ewenementem w skali ogólnopolskiej, gdyż na ogół w gminach otaczających pozostałe duże miasta liczba nowych inwestycji mieszkaniowych jest zawsze mniejsza od ilości mieszkań
w stolicy danego regionu. Na podstawie danych GUS wynika, że
końcem 2012 roku oddano do użytku w Poznaniu ok.1850 mieszkań, a w okolicznych gminach 2950 mieszkań.

W jednorodzinnym kryzys większy
Niewątpliwie najbardziej dotknięty kryzysem jest rynek wtórny sprzedaży domów i gruntów. Mimo spadkowych cen miesz-

kań stale utrzymuje się tendencja – dom tańszy niż mieszkanie.
Nadpodaż ofert, stare technologie, domy duże powierzchniowo (najwięcej oferowanych jest domów o powierzchni 200-250
m kw.), wygórowane oczekiwania cenowe sprzedających oraz
utrudnienia w pozyskaniu kredytów wpływały na stały spadek cen.
Na rynku wtórnym największym zainteresowaniem cieszyły się
budynki wybudowane po 2000 r. Klienci preferują nowsze budownictwo, wygrywają tu oczywiście względy praktyczne. Budynki wybudowane w ostatnich latach charakteryzują się nowoczesnymi rozwiązaniami architektonicznymi, technologicznymi
i nie wymagają poważnych remontów w przeciwieństwie do budynków z lat 60. i 70., choć często są położone w bardziej odległych od Poznania lokalizacjach.
Najchętniej w ubiegłym roku kupowane były i w dalszym ciągu cieszą się zainteresowaniem domy o małej powierzchni 90max. 130 m kw. w cenie ok. 300.000-450.000 zł.
Zapowiedź atrakcyjnych kredytów na budowę domów ekologicznych może mieć wpływ na sprzedaż gruntów pod taką właśnie zabudowę, z drugiej strony w dalszym ciągu należy się spodziewać spadku cen domów starszych na rynku wtórnym.
Są pewne wyjątki, dotyczy to szczególnych lokalizacji jak np.
Sołacz, który jest uznawany za jedną z najpiękniejszych dzielnic
miasta, z przedwojenną zabudową. To piękna, mała, zabytkowa
dzielnica położona w pobliżu parku, blisko centrum. Ceny domów w tej dzielnicy wahają się od 2 do 5 mln zł i więcej. Warunek
– położenie w samym sercu Sołacza, przy spokojnej ulicy, wtedy
szybka sprzedaż gwarantowana.

Rynek powierzchni biurowych
W odniesieniu do stosunkowo dużego znaczenia ekonomicznego
miasta oraz liczby mieszkańców, Poznań posiada wciąż wyjątkowo wolno rozwijający się rynek biurowy. Z raportu sporządzonego przez firmę doradczą Jones Lang LaSalle wynika, że pod koniec III kwartału 2012 r. stolica Wielkopolski była szóstym co do
wielkości rynkiem nowoczesnej powierzchni biurowej w Polsce,
dysponując 260.000 m kw. powierzchni biurowej oraz 53.000
m kw. w budowie, przy współczynniku powierzchni niewynajętej
na poziomie ponad 11 proc.
Ceny najmu powierzchni biurowych kształtowały się od;
17-13 euro/m kw. – w biurowcu klasy A + koszty eksploatacyjne
9-13 euro/m kw. – biurowce klasy B+ koszty eksploatacyjne
Należy się spodziewać, że liczba pustostanów wzrośnie, w szczególności w starych zasobach, co w konsekwencji spowoduje dalszą redukcję cen.
Coraz więcej inwestorów buduje obiekty zgodne z zasadami
zrównoważonego budownictwa, stara się o tzw. zielone certyfikaty, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji budynku oraz
jego jakość. Potencjalni klienci coraz częściej zainteresowani są
wynajęciem powierzchni w takich budynkach.
Nadpodaż powierzchni biurowej skłania też właścicieli obiektów do stosowania różnych zabiegów zachęcających potencjalnych najemców np. udział w kosztach aranżacji wynajmowanej
powierzchni oraz okresowe zwolnienia z czynszu (zazwyczaj jeden miesiąc na każdy rok najmu). Z tego powodu stawki efektywne czynszu mogą być nawet o 30 proc. niższe od proponowanych pierwotnie.
Umowy najmu zawarte w Poznaniu w 2012 roku dotyczyły w przeważającej większości powierzchni nieprzekraczających 500 m kw.

Lepiej w nieruchomościach magazynowych
Zdecydowanie lepiej przedstawia się sytuacja na rynku nieruchomości magazynowych. Popyt na powierzchnię magazynową stale wzrasta.
Z raportu sporządzonego przez firmę doradczą Cushman &
Wakefield wynika, że pod koniec czerwca 2012 roku aglomeracja poznańska dysponowała 1.010.000 m kw. nowoczesnej powierzchni magazynowej. Nowo budowane hale magazynowe mają
przede wszystkim charakter obiektów typu build-to-suit (BTS),
czyli magazynów budowanych na zlecenie przyszłych najemców.
W połowie 2012 r. w budowie znajdowało się kolejne 35.000 m
kw. nowoczesnej powierzchni magazynowej.
Przy tej łącznej powierzchni wskaźnik powierzchni niewynajętej
wyniósł 3,8 proc. (średnia dla Polski 12 proc., na ścianie wschodniej prawie 30 proc.). Ceny w rejonie Poznania oscylują w granicach 3,00–3,50 euro/m kw. Najemcy są gotowi zapłacić wyższe
stawki za magazyny w pobliżu głównych tras z uwagi na korzystanie głównie z transportu drogowego.
Większość magazynów koncentruje się wzdłuż autostrady A2
(Gądki, Komorniki, Krzesiny, Luboń) oraz drogi ekspresowej S7
(Sady). Pojedyncze parki znajdują się również w Bugaju i Swarzędzu.
Ocenia się, że rynek powierzchni magazynowych podąża w kierunku zmniejszania liczby pustostanów, co może skutkować wzrostem stawek czynszu.

Rynek sprzedaży gruntów rolnych
Niezwykle interesująco rozwija się rynek sprzedaży gruntów
rolnych, których ceny nie tylko z resztą w Wielkopolsce poszybowały w górę. Takie zjawisko jest spowodowane niewątpliwie
perspektywą wejścia w 2016 roku ustawy, która umożliwi obcokrajowcom nieograniczony zakup nieruchomości rolnych.
Średnia cena gruntów rolnych w Wielkopolsce w grudniu 2012
wynosiła 34.000 zł/ha (GUS) i wzrosła r/r o 13,8 proc., natomiast
o 20 proc. w ciągu roku podrożała ziemia sprzedawana z państwowych zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych.
Ziemia rolna to jedna z najlepszych inwestycji ostatnich lat.
Ceny dobrej klasy gruntów rolnych z pewnością nadal będą rosnąć i coraz trudniej będzie je kupić.

Jaki będzie rok 2013 dla rynku
nieruchomości?
Jak znaczne będą dalsze spadki? Co będzie się działo z rynkiem
pierwotnym? Jaka będzie polityka kredytowa banków?
Pytań nasuwa się wiele. Niewątpliwie czynnikami, które będą
miały wpływ na kształtowanie rynku nieruchomości w 2013 roku są:
– wygaśniecie programu RnS,
– nieznany definitywnie termin wprowadzenia nowego programu dopłat MdM (Mieszkanie dla Młodych),
– wzrost stóp procentowych,
– pesymistyczne prognozy gospodarcze kraju ,
– wejście w życie ustawy deweloperskiej
– polityka ostrożnościowa banków ze względu na wzrost kredytów zagrożonych (opóźnionych, z niekorzystną relacją kredytu do wartości nieruchomości, niekorzystną relacją kredytu do dochodu)
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Można przypuszczać, że podobnie jak w ubiegłym roku, największym powodzeniem wśród klientów cieszyć się będą mieszkania
2-pokojowe, o powierzchni około 50 m kw. Wsparcie rządowe kredytem MdM obejmie tylko rynek pierwotny, zatem należy się spodziewać dalszego spadku cen mieszkań używanych.
Możliwe jest również niewielkie ożywienie w budownictwie jednorodzinnym spowodowane korzystnym kredytem na budowę
domów pasywnych, co pośrednio może wpłynąć pozytywnie na
obrót gruntami budowlanymi. Wsparcie budownictwa jednorodzinnego kredytem ekologicznym to pomoc dla rynku pierwotnego, zatem rynek wtórny sprzedaży domów będzie nadal wykazywał tendencję spadkowe.
Dalszy spadek cen dotyczyć będzie niewątpliwie także powierzchni biurowych. Rośnie liczba pustostanów, co wpłynie na
spadek stawek czynszu. Niewykluczone, że coraz częściej pojawiać się będą tzw. proekologiczne inwestycje, które generują niższe koszty eksploatacji budynków. Taki ciekawy projekt
obiektu naukowo-ekologicznego przygotowuje poznańska fir-
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ma Monday Development w Swadzimiu pod Poznaniem. Czeka
nas niewątpliwie trudny dla rynku nieruchomości rok 2013. Ciężko jednoznacznie ocenić jak silna będzie korelacja słabnących
danych makro i mikroekonomicznych na jego kondycję, jednak
niewątpliwie niekorzystna prognoza gospodarcza i związane
z tym nastroje konsumentów oraz zaostrzona polityka kredytowa pogłębią dalszą dekoniunkturę. Miejmy nadzieję że odbicie
nastąpi już 2014 roku.
Jarosława Ejsymont
prawnik, pośrednik w obrocie nieruchomościami,
prezes WSPON
jaroslawa.ejsymont@real24
Ewa Ruszkiewicz
członek zarządu WSPON,
Grupa 3000

Deweloperski facebook
Czego szukają deweloperzy na najpopularniejszym serwisie społecznościowym? Czy pełnią jakąkolwiek rolę w facebookowej
rzeczywistości? Na co liczą zakładając konta firmowe? Jak funkcjonują w tym świecie?
Jak można dziś nie istnieć w najpopularniejszym serwisie społecznościowym, liczącym ponad 1 mld użytkowników na świecie,
w tym 8,8 mln z Polski? Dziś, gdy internet jest głównym źródłem
informacji, kanałem ich przepływu i wirtualną przestrzenią funkcjonowania przeróżnych społeczności, facebook stał się „miejscem”, do którego za indywidualnym użytkownikiem, który przeniósł tam sporą część swojego życia towarzyskiego, podążyły
znane firmy, marki i produkty. Popularność facebooka i podkreślane przez social media zalety zaistnienia w tej wirtualnej rzeczywistości powodują, że w owczym pędzie kolejne podmioty stają się jego częścią. Trudno przecenić marketingowe zalety tego
narzędzia. Darmowe konto, techniczna łatwość jego założenia
i prowadzenia, błyskawicznie rozprzestrzeniająca się informacja
wśród największej wirtualnej społeczności przyciąga i przekonuje, że warto TU być. Prowadzenie marketingu za pomocą serwisu
jest szybkie i tanie, to świetny kanał promocji, który jednocześnie pozwala prowadzić firmie dialog z konsumentem. Ale czy
jest tak samo dobrym narzędziem dla każdego? Czy każdy potrafi go dobrze wykorzystać? I do czego warto go wykorzystać?

Po co deweloperom facebook?

Przeglądając losowo wybrane fanpage’e można stwierdzić, że deweloperzy w większości sami nie wiedzą po co one zostały założone. Czy dla zadowolonych klientów, czy do promocji swojego
produktu i znalezienia nowych klientów, czy do budowania pozytywnego wizerunku firmy? Wydaje się, że dla ostatniego z wymienionych celów. I słusznie. Nowy klient przymierzający się do
kupna mieszkania z pewnością w pierwszej kolejności skorzysta
z innego źródła informacji o deweloperze i jego ofercie niż facebook. Wydaje się wątpliwe, by facebook wpływał na zwiększenie
prowadzonej sprzedaży, mając na uwadze zwłaszcza stan prowadzonych przez deweloperów fanpage-ów i zamieszczane na nich
treści. Kto „lubi” stronę dewelopera? Pomijając rodzinę, przyjaciół i pracowników dewelopera może to być zadowolony klient,
który kupił już u niego mieszkanie. Czy kupi kolejne? Być może,
ale ile lokali jeszcze może on nabyć? Być może przekona też znajomych. Z pewnością jednak jego aktywność na fanpage-u pozytywnie wpłynie na tego, który stronę odwiedzi. Ale jak zaktywować takiego fana? Deweloperzy organizują różne konkursy,
ankiety, sondy. Są też i tacy, którzy regularnie zamieszczają artykuły o architekturze, urbanistyce, poradniki o aranżacji wnętrz
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itp. chcąc zainspirować swoich fanów, ale także pokazać, że tematyka branżowa nie jest im obca, że szeroko patrzą na świat, nie
są ignorantami prowadząc swoją deweloperską działalność i są
za nią odpowiedzialni. Ocena jakości i prawdziwości zamieszczanych treści pozostaje jednak w gestii użytkownika i nie zawsze
da się go do siebie przekonać w taki właśnie sposób. Przykładów
ciekawie prowadzonych fanpage-ów jest jednak niewiele. Najczęściej mamy bowiem ofertę mieszkań, informacje o promocjach, wyprzedażach, drzwiach otwartych, poradniki dla kupujących, nieraz aktualności z budowy, a więc nic lub niewiele ponad
to, co można znaleźć na oficjalnych stronach www deweloperów.
Budowa fanpage’ów na facebooku odbywa się raczej na zasadzie
„skoro są TU wszyscy, my też musimy być”. Bez pomysłu. W większości strony są chaotyczne, a informacje zamieszczane są na
siłę i przypadkowo. Dlaczego? Ponieważ nie ma jasno określonego celu, dla którego powołuje się stronę. Wiele z tych stron niestety jest martwych i przestało funkcjonować, zapewne nie tylko
z braku pomysłu, ale i braku czasu. Oczywistym jest, że w takich
sytuacjach wizerunek firmy na tym traci. Jeżeli nie ma się pomysłu na fanpage, nie powinno się go zakładać.

A gdyby tak…

spróbować znaleźć zupełnie inny, nowy, ambitniejszy cel, dla jakiego deweloper miałby tworzyć swój fanpage? Jest to cel niełatwy, lecz społecznie pożądany i uzasadniony. Fanpage zakładany
po to, by włączyć społeczność lokalną w tworzenie nowych projektów deweloperskich, poznać potrzeby i preferencje swoich
potencjalnych klientów i mając je na uwadze generować kolejne inwestycje. Efekt: grono klientów niecierpliwie czekających
na sprzedaż, która przebiegnie wyjątkowo sprawnie, wizerunek firmy społecznie zaangażowanej i naprawdę zorientowanej
na klienta, rosnąca liczba aktywnych i prawdziwych fanów marki. Wymaga to jednak zasadniczej zmiany myślenia o inwestycji,
wcale nie pozbawionej czynnika ekonomicznego, który z założenia jest dla dewelopera najważniejszy. Utopia? Zachęcam więc
do poszukiwań na facebook.com.
Agata Ziarkowska
planistka, kierownik biura projektów
az@deweloperska.com
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Realizować inwestycje od początku do końca
Rozmowa z Robertem Glistą, prezesem RGR Developer
Domy są niewielkie, mają nieco ponad 130 metrów kw. powierzchni. Czy na takie właśnie lokale jest obecnie zapotrzebowanie?
– Stałą tendencją obserwowaną w ostatnich kilku latach jest projektowanie coraz mniejszych mieszkań. Dzięki niższej cenie za
mieszkanie lub dom więcej osób może sobie pozwolić na zakup
swojego „M”. Jest to konsekwencja ograniczonego dostępu do
kredytów bankowych i niepewnej sytuacji na rynku pracy. Dlatego chcemy się dostosować z naszą ofertą do klienta, który szuka teraz niedużych domów.
Na osiedlu Tęczowym budowane są również ponad 70–metrowe mieszkania. Jaki typ zabudowy spotyka się obecnie z większym zainteresowaniem?
– Zainteresowanie klientów jest rozłożone równomiernie pomiędzy
mieszkania i domy bliźniacze, jednak ze względów czysto finansowych i możliwości kredytowych łatwiej sprzedają się mieszkania.

Jak to się stało, że inżynier pilot zajmuje się budownictwem?
– Zawód pilota jest obarczony dużym ryzykiem. Piloci nie otrzymują uprawnienia bezterminowo, między innymi co rok przechodzą badania lekarskie, bardzo szczegółowe w wyspecjalizowanych
ośrodkach medycznych i zdarza się, że w pewnym momencie zdrowie nie pozwala na dalszą pracę w tym zawodzie. A mój wybór drugiej działalności budowlanej to jak często bywa – zrządzenie losu.
Firma RGR Developer istnieje na rynku budowlanym od roku
1996. Ale przez większość tego okresu zajmowała się wykonawstwem. Obecnie jest inwestorem osiedla domów jednorodzinnych. Czy przejście do działalności deweloperskiej to naturalna kolej rzeczy?
– RGR Developer przez kilkanaście lat zrealizował wiele projektów
budowlanych. Były to przedsięwzięcia realizowane jako podwykonawca, ale również jako główny inwestor i wykonawca. W tym
czasie firma dała się poznać jako solidny partner, który profesjonalnie podchodzi do każdego projektu. Zdobyte doświadczenie
i ugruntowana pozycja na rynku budowlanym sprzyjała temu, aby
zacząć realizować inwestycje budowlane od początku do końca.
Firma buduje osiedle domów w zabudowie bliźniaczej w Dachowej w gminie Kórnik. Czy ludzie chętnie osiedlają się w podpoznańskich miejscowościach?
– Obecnie przystępujemy do budowy nowego Osiedla Tęczowego, położonego w miejscowości Dachowa odległej od Poznania
tylko 15 km. Ceny w Poznaniu metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej są wysokie, dlatego też coraz częściej ludzie wybierają dom poza miastem, gdyż mając do wyboru mieszkanie
w mieście w podobnej cenie można nabyć u nas dom z własnym
ogródkiem i z większym metrażem niż oferuje to lokal w mieście. Dachowa to właściwe miejsce dla tych, którzy cenią sobie
bliskość przyrody, a jednocześnie chcą mieć w zasięgu ręki centrum dużego miasta.
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Jak dużym założeniem jest osiedle Tęczowe? Czy oprócz domów i mieszkań powstaną tam jakieś obiekty towarzyszące?
Jak długo potrwa jego realizacja?
– W obecnej sytuacji gospodarczej realizacja osiedla potrwa około 4–5 lat, przy założeniu, że bank centralny zmieni rekomendację
odnośnie udzielania kredytów i lokale staną się bardziej dostępne niż jest to w tej chwili. Osiedle Tęczowe to duże przedsięwzięcie. Docelowo powierzchnia całego osiedla zajmie około piętnaście hektarów. To około 150 budynków zarówno mieszkaniowych
4–lokalowych, jak i domy bliźniacze. W planach są również szeregowce i domy jednorodzinne.
Czy osoby kupujące mieszkania w pewnym oddaleniu od dużego miasta oczekują kompletnych rozwiązań w miejscu zamieszkania, czy też liczy się wyłącznie cena lokalu?
– Cena lokali – 2459 złotych netto za metr kwadratowy – jest bardzo atrakcyjna, jednak zdajemy sobie sprawę, że aby zainteresować większą ilość osób musimy mieć szerszą ofertę towarzyszącą niż tylko sklep spożywczy. Planujemy wybudować małą galerię,
gdzie będą lokale usługowe, które ułatwią życie i egzystencję na
naszym osiedlu.

Baltic Cliff Apartments Spa & Wellness
Niechorze, róg ulicy Klifowej/Polnej

Kolejną realizowaną przez nas inwestycją jest kompleks luksusowych apartamentów Baltic Cliff Apartaments Spa & Wellness
w Niechorzu. Obiekt oddalony jest 80 m od morza, w sąsiedztwie zabytkowej 45–metrowej latarni morskiej.
Kompleks składa się z czterech budynków, w których mieści się:
– 90 apartamentów wykończonych „pod klucz” o powierzchni od 24m² do 54m²
– atrakcje Spa & Wellness – basen z uchwytami do ćwiczeń, mini–baseny z hydromasażami, sauna sucha, łaźnia parowa ze
światłoterapią i aromaterapią, a także strefą inhalacji solankowych i schładzaniem, komora lodowa, tepidarium na antresoli
basenu, natryski wrażeń, tężnia, gabinety odnowy biologicznej, kosmetologii i masażu oraz słoneczna łąka
– elegancka restauracja z modernistyczną fontanną przygotowana specjalnie dla smakoszy oczekujących na najbardziej wysublimowane smaki, patio, kawiarnia z barem, sale konferencyjne, ogród letni i tarasy widokowe o funkcji wypoczynkowej, położone
na każdym dachu Baltic Cliff
Atuty inwestycji:
– 10-letnia stopa zwrotu zainwestowanego kapitału
– możliwość oddania apartamentu w bezpieczny wynajem z przychodami na poziomie 8,54%
–doskonała lokata kapitału
–korzystne warunki zakupu apartamentu
– wspaniałe miejsce na całoroczny wypoczynek i relaks

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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Biurowce na fali
Popyt na nowoczesne powierzchnie biurowe w Polsce jest wciąż niezaspokojony. Toteż w 2012 roku w największych aglomeracjach – Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Trójmieście, Katowicach – a także w mniejszych miastach powstawały kolejne biurowce najwyższej klasy.
Według analityków w 2012 r. popyt na biura w największych aglomeracjach Polski był znacznie większy niż w 2011 r. Toteż odsetek
pustostanów skurczył się w większości dużych miast.
Nie ma jednak obawy, że biur zacznie brakować, bo inwestorzy nie ustają w swej aktywności i wciąż realizują nowe projekty.
W 2012 r. według specjalistów na polski rynek trafiło około milion metrów kwadratowych nowych biur. Wybór wciąż będzie więc
duży, co oznacza, że najemcy nie powinni obawiać się rosnących
skokowo czynszów.

Warszawa z mocnymi fundamentami
Centrum rozwoju powierzchni biurowej jest oczywiście stolica.
Warszawski rynek powierzchni biurowych stale odnotowuje dobre wyniki, co jest szczególnie widoczne na tle pozostałych rynków europejskich. Warszawa ma najwyższy wskaźnik popytu na
powierzchnię biurową w stosunku do wielkości rynku w całej Europie. Stołeczny wskaźnik powierzchni niewynajętej jest jednym
z najniższych w Europie, a liczba projektów realizowanych w odpowiedzi na potrzeby klientów – jedną z najwyższych na kontynencie.
Stołeczny rynek biurowy – jak podaje Warsaw Research Forum – w czwartym kwartale 2012 roku powiększył się o 11 budynków o łącznej powierzchni 120 tys. m kw. Tym samym zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej przekraczają obecnie 3,85 mln
mkw. Największymi oddanymi do użytku projektami były Green
Corner oraz Business Garden. Poziom pustostanów wzrósł do
8,8 proc. Wolumen transakcji najmu za cały rok 2012 osiągnął
poziom 608,5 tys. m kw.
W Warszawie w 2012 r. oddano do użytku około 285 tys. m kw.
powierzchni biurowych. Inwestycje te rozkładają się na wszystkie
dzielnice stolicy. Do końca 2013 r. stolica wzbogacić ma się o kolejne 304 tys. m kw. biur. Te głównie ulokowane są na Mokotowie.
Ceny najmu najlepszych powierzchni w Centralnym Obszarze
Biznesu wahają się między 22 a 25 euro/m kw. miesięcznie, zaś na
Mokotowie wynoszą one 15–15,5 euro za metr. W niektórych biurowcach klasy AAA stawki są wyższe. Eksperci nie spodziewają
się wzrostu stawek ze względu na rosnącą podaż.
Mokotów One i Żoliborz One to dwie położone w przeciwległych
dzielnicach stolicy inwestycje Apricot Capital Group. Pierwsza
z nich to kompleks biurowo–hotelowy przy ul. Domaniewskiej
w dynamicznie rozwijającym się Mokotów Business District. 8–
piętrowy budynek klasy A będzie miał 35 tys. m kw. powierzchni użytkowej, w tym 32 tys. metrów biur. W kompleksie znajdzie
się też 800 miejsc parkingowych, bogate zaplecze usług hotelowych, zaś na parterze liczne usługi, restauracja i przedszkole.
Termin oddania zaplanowano na I kwartał 2015 r.
Żoliborz One powstaje przy ul. Szamockiej. Budynek klasy A+
będzie miał 10 kondygnacji, 10,2 tys. m kw. powierzchni całkowitej, w tym ponad 8,7 tys. m kw. powierzchni biurowej i 680 m powierzchni handlowej. W obiekcie znajdzie się 306 miejsc parkingowych. Obiekt będzie gotowy w lipcu 2013 r.
Ambassador Office Building i Pacific Office Building to z kolei
przedsięwzięcia w klasie A Kronos Real Estate powstające rów-
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nież na Mokotowie u zbiegu ulic Domaniewskiej i Pęcherskiej.
W 11–kondygnacyjnym Ambassadorze z 15,9 tys. m kw. powierzchni
14,9 tys. przeznaczono na biura, tysiąc na handel. W obiekcie zaprojektowano ok. 300 miejsc parkingowych. Obiekt zostaje oddany w lutym 2013 r. Półtora roku później zrealizowany ma być
Pacific. To obiekt 8–kondygnacyjny z 16,2 tys. m kw. powierzchni
biurowej i 1450 m kw. powierzchni handlowej oraz 312 miejscami parkingowymi.
Grupa Capital Park jest inwestorem Royal Wilanów i Eurocentrum Office Complex. Royal powstaje w samym sercu Wilanowa
na rogu ulic Klimczaka i Pszczółkowej. Na czterech kondygnacjach obiektu znajdzie się 28 tys. m kw. powierzchni biurowej.
Na parterze 7 tys. metrów zajmie powierzchnia handlowo–usługowa z licznymi sklepami i punktami usługowymi, restauracjami
i kawiarniani czynnymi w czasie i poza godzinami pracy biur. Na
trzech kondygnacjach podziemnych zaplanowano 912
miejsc parkingowych. Cena
ofertowa najmu wynosi 15
euro/m kw. Oddanie budynku nastąpić ma na przełomie 2014 i 2015 r.
Eurocentrum Office Complex położony jest przy Al.
Jerozolimskich na Ochocie.
Na 15 kondygnacjach nadCapital Park – Eurocentrum Office Complex ziemnych i 3 podziemnych
znajdzie się 63,6 tys. m kw.
powierzchni biurowej, 2,2
tys. m powierzchni handlowo–usługowej oraz prawie 800 miejsc
parkingowych. Trzy najniższe kondygnacje zajmie pasaż z punktami usługowymi, kawiarniami, restauracjami oraz atria z naturalną
roślinnością. EOC posiada precertyfikat LEED na poziomie Gold.
Będzie to największy zielony biurowiec w Polsce. Zostanie ukończony w czerwcu 2014 r.. Cena ofertowa najmu wynosi 17 euro.
Kompleks 18 budynków o niskiej, różnorodnej architekturze
o nazwie Wilanów Office Park jest inicjatywą firmy Polnord. Kompleks zlokalizowany jest na terenie Miasteczka Wilanów u zbiegu
ul. Rzeczypospolitej i A. Branickiego. Zielony park ze zbiornikiem
wodnym będzie stanowił 50 proc. powierzchni inwestycji. Obecnie zrealizowane jest 9 tys. m kw. powierzchni biurowej i 400 m
kw. powierzchni handlowej.
Wola Center to kompleks biurowy spółki LC Corp składający się
z 4 niezależnych części, oferujący do wynajęcia łącznie około 31
tys. m kw. powierzchni użytkowej (27,5 tys. m biurowej i 3,5 tys.
m handlowej). Liczba kondygnacji waha się od 4 do 12. Kompleks
zlokalizowany przy ul. Przyokopowej będzie oddany w tym roku.
W biznesowym centrum Warszawy, przy Al. Jana Pawła II tuż
przy rondzie ONZ realizowane jest Atrium 1 – biurowiec Skanska Property Poland. To budynek 15–kondygnacyjny oferujący 16,3 tys. m kw. powierzchni biurowej, 800 m kw. powierzchni
handlowej i 146 miejsc parkingowych. Projekt zostanie ukończony w I kwartale 2014 r.

Kraków – potentat outsourcingu
Kraków to drugi co do wielkości rynek powierzchni biurowych
w Polsce. Zajmuje poczesne miejsce wśród najlepszych lokalizacji outsourcingowych na świecie, wyprzedzając wiele stolic
europejskich – także Warszawę.
Pod względem podaży Kraków pozostaje największym biurowym rynkiem regionalnym. Zasoby nowoczesnej powierzchni wynosiły w połowie 2012 r. 512 tys. m kw. W II półroczu na rynek trafiło kolejne 41,5 tys. m kw.
Zgłaszane przez klientów korporacyjnych, głównie przez sektor BPO/SSC zapotrzebowanie na powierzchnie wyniosło w ub.
r. ponad 60 tys. m kw. Następstwem mniejszej w I półroczu 2012
r. podaży oraz rosnącego popytu jest niższy niż w roku poprzednim współczynnik pustostanów wynoszący 7,1 proc.
Wywoławcze stawki najmu oscylowały w Krakowie w granicach
13–14,50 euro/m kw. Czynsze transakcyjne były odrobinę niższe.
Jedną z największych inwestycji biurowych Krakowa jest realizowana przez węgierski TriGranit Development Corporation
Bonarka for Business. B4B to usytuowane przy ul. Puszkarskiej,
nieopodal historycznego centrum Krakowa cztery wolno stojące
budynki biurowe klasy A w oryginalnym układzie urbanistycznym.
Oferują one około 35 tys. m kw. powierzchni w 7–kondygnacyjnych
obiektach o powierzchni od
7650 do 8750 m kw. oraz ponad 520 miejsc parkingowych. Dwa pierwsze budynki oddano w lutym 2011 r.,
trzeci – pod koniec 2012,
zaś ostatni planowany jest
na koniec 2013 r. Cenę ofertową najmu ustalono na 14
euro za metr.
Opolska Business Park
TriGranit Development Corporation
to kompleks biurowy kla– Bonarka for Business
sy A składający się z trzech
14–kondygnacyjnych budynków biurowych oraz parkingu podziemnego i nadziemnego. Inwestycja firmy Echo Investment zlokalizowana jest w północnej części Krakowa. Oferuje łącznie 72,3
tys. m kw. powierzchni, w tym trzy razy po 18 tys. m kw. powierzchni biurowej realizowanej w III etapach oraz 1242 miejsca parkingowe. Oddanie biur planowane jest na rok 2014.

Wrocław bez pustostanów
Rola Wrocławia jako centrum technologii informatycznych i finansowych wciąż wzrasta. Stolica Dolnego Śląska to obecnie
drugie – tuż po Krakowie – najbardziej atrakcyjne miasto pod
względem inwestycji typu BPO.
W 2012 r. zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej we Wrocławiu szacowano na 425 tys. m kw. Większość budynków to nowe,
wolno stojące obiekty lub wyremontowane kamienice w okolicach Starego Rynku.
Wraz z napływem inwestycji typu BPO/SSC, a więc szeroko rozumianego outsourcingu usług biznesowych, popyt na powierzchnię
biurową systematycznie rośnie. Toteż w połowie 2012 r. wskaźnik
powierzchni niewynajętej wynosił około 5 proc., co było jednym
z najniższych wyników wśród dużych miast regionalnych w Polsce.
Z tych względów wyjściowe stawki czynszowe w mieście utrzymują się na dość wysokim poziomie 15–16 euro/m kw. miesięcznie. Średnio jest to 13–14 euro za metr. We Wrocławiu w budowie

jest obecnie prawie 95 tys. m kw. nowoczesnych biur, a w planach
– na różnym poziomie zaawansowania – jest aż 700 tys. m kw.
Sztandarową inwestycją Wrocławia jest realizowany przez LC
Corp w dzielnicy Krzyki Sky Tower – największy kompleks biurowo–handlowo–apartamentowy w Polsce o wysokości 212 m i 50
pięter. Biura znajdują się w budynkach B2 i B3. W wieży B2 zajmują przestrzeń od 4 do 26 piętra, zaś w budynku towarzyszącym B3 zajmą piętra od 5
do 10. Cała część biurowa
kompleksu to 28,5 tys. m
kw., zaś galeria handlowa
– 25 tys. m kw. Kompleks
zaoferuje 1500 miejsc parkingowych. Cena ofertowa
najmu wynosi 15 euro/m kw.
Kompleks ma być oddany do
użytku w I kwartale 2013 r.
Millennium Tower IV to
LC Corp – Sky Tower
dalszy ciąg realizacji nowoczesnego kompleksu budynków biurowych usytuowanych w zachodniej części Wrocławia
przy ul. Strzegomskiej. Jego inwestorem jest miejscowy deweloper Descont Developer. Obiekt jest 14–kondygnacyjnym budynkiem o powierzchni 9 tys. m kw., z 850 miejscami parkingowymi, utrzymanym w konwencji architektonicznej z oddanymi już
do użytku biurowcami z całości kompleksu. Powierzchnie w nim
dostępne będą dla najemców w październiku 2013 r. Cena ofertowa wynosi 56 zł/m kw.
Na 2014 rok Echo Investment zaplanowało 6–kondygnacyjny
budynek biurowy Echo–Lotnicza usytuowany na skrzyżowaniu
dwóch arterii ul. Lotniczej i Na Ostatnim Groszu. Pod budynkiem
o powierzchni 19,7 tys. m kw. usytuowano 2–poziomowy parking
z 328 miejscami. Green Towers i Green Day to zielone inwestycje Skanska Property. Kompleks biurowy Green Towers złożony z dwóch 10–piętrowych budynków położony jest przy Nowej
Trasie Strzegomskiej. W każdym z nich jest około 10,8 tys. m kw.
powierzchni biurowej. Na dwóch podziemnych poziomach zaplanowano 357 miejsc parkingowych. Pierwszy biurowiec oddano w kwietniu 2012 r., drugi planowany jest na I kwartał 2013 r.
7–kondygnacyjny Green Day usytuowany jest w ścisłym centrum Wrocławia u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Szczytnickiej – pomiędzy placem Grunwaldzkim a Rynkiem. Jego powierzchnia biurowa wynosi prawie 13,8 tys. m kw., a handlowa – 1350 metrów.
Obiekt będzie dysponował 218 miejscami parkingowymi. Jego oddanie planowane jest za rok, w I kwartale 2014 r. Obie inwestycje
otrzymały certyfikat LEED na poziomie Gold.
Wrocławska spółka Vantage Development inwestuje w ramach
nowo tworzonej dzielnicy Promenady Wrocławskie obejmującej
obszar 20 ha zabudowy miejskiej. W roku 2012 oddano tam do
użytku biurowiec Promenady Epsilon zlokalizowany przy ul. Słonimskiego. Budynek ma 5 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemną, prawie 10,4 tys. m kw. powierzchni całkowitej (6470 m kw. powierzchni biurowej) i 120 miejsc parkingowych. Ofertowa stawka
czynszu dla powierzchni biurowych wynosi 12–13 euro/m kw. Budynek został skomercjalizowany w ponad 90 proc.

Poznań – stabilny popyt
W połowie 2012 r. całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej Poznania wynosiły 210 tys. m kw. Równocześnie w budowie
znajdowało się ok. 57 tys. nowych biur, w tym 77 proc. miało plaRaport Nieruchomości 2013
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nowany termin oddania do użytku do końca roku. Tak więc miastu przybyło w tym czasie około 40 tys. m kw. biur. W Poznaniu
nie wykształcił się do tej pory obszar, który uznano by za dzielnicę biznesową. Największą koncentrację obiektów obserwujemy w centrum, w północnej części miasta, a w ostatnich latach
również w rejonie jeziora Maltańskiego.
Popyt na powierzchnię biurową w Poznaniu jest relatywnie stabilny i kwartalnie kształtuje się na poziomie 7 tys. m kw. Biorąc
pod uwagę znaczną ilość powierzchni biurowej w budowie miasto
może przyciągnąć nowych najemców, którzy do tej pory mieli problem ze znalezieniem pomieszczeń spełniających ich oczekiwania.
W ciągu 2011 i na początku 2012 r. wskaźnik powierzchni niewynajętej spadał, co wynikało z ograniczonej podaży. Ale oddanie nowych obiektów zwiększyło go do 10,88 proc. Pod względem czynszów Poznań jest jedną z najdroższych lokalizacji wśród miast
regionalnych. Średnie stawki wywoławcze plasują się w przedziale 13,50–15,50 euro/m kw.
Pod koniec 2012 r. do dyspozycji najemców oddano trzeci z obiektów realizowanych na placu Andersa przez firmę Von der Heyden
Group – Andersia Business Centre. ABC to nowoczesny biurowiec niższy od dwóch pozostałych z pięcioma kondygnacjami nadziemnymi
i dwiema podziemnymi (140
miejsc parkingowych) o powierzchni użytkowej około
14.000 m kw. Obiekt zamyka
pierzeję ul. Królowej Jadwigi. Obecnie Andersia Business Centre jest w trakcie
Von der Heyden Group – Andersia Business procedury nadawania cerCentre
tyfikatu LEED dla budynków
zrównoważonych.
Dwie ubiegłoroczne realizacje to rewitalizacje starszych obiektów, które wcześniej były domami handlowymi. Victoria Business
Center irlandzkiej firmy Monti to 3–piętrowy biurowiec obecnie
klasy A o powierzchni całkowitej 10,1 tys. m kw., z czego 5,2 tys.
metrów to powierzchnia biurowa. W hali podziemnej jest parking
na 93 samochody (plus 40 miejsc przy budynku). Ciekawym designerskim rozwiązaniem jest szklane atrium w centralnej części budynku pełne naturalnych roślin. Cena ofertowa najmu wynosi 55 zł/m kw.
Okrąglak to kultowy dla Poznania obiekt, zaliczany do ikon modernizmu. Wraz z sąsiednim Kwadraciakiem firma Immobel Poland
przebudowała go w obiekty biurowe klasy A położone w samym
centrum miasta. Posiadają one 7 tys. m kw. powierzchni biurowej
oraz 900 m kw. powierzchni handlowej.
Nobel Tower jest realizowanym przez Centrum Zaawansowanych Technologii budynkiem parku naukowo–technologicznego. Położony jest w centrum miasta przy ul. Dąbrowskiego 77. To
14–kondygnacyjny budynek posiadający 13,5 tys. m kw. nowoczesnych powierzchni biurowych, laboratoryjnych, czy usługowych
oraz 150 miejsc parkingowych w hali podziemnej. Nobel Tower
będzie ukończony w sierpniu 2013 r.
Pierwszym biurowcem w Poznaniu, który już obecnie jest precertyfikowany na poziomie LEED Platinum, będzie Malta House
realizowany przez Skanska Property. Jak nazwa wskazuje 5–kondygnacyjny budynek (plus dwie kondygnacje podziemne z 275
miejscami) powstaje w kompleksie maltańskim przy ul. Abpa A.
Baraniaka. Jego powierzchnia biurowa wyniesie 14,7 tys. m kw.
Będzie gotowy w III kwartale 2013 r.
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Popyt na Trójmiasto
Niewielka podaż, duży popyt – tak można by scharakteryzować rynek powierzchni biurowych Trójmiasta. Jednakże stopniowo to się zmienia, bo w 2012 r. inwestorzy dostarczyli około
30 tys. m kw. nowych biur. To tworzy wolumen dla aglomeracji
trójmiejskiej na poziomie 280 tys. m kw.
W połowie 2012 r. w budowie znajdowało się około 80 tys. m
kw. biur, z czego 65 proc. zostanie oddane do użytku w 2013 r.
Podobnie jak w poprzednich latach deweloperzy koncentrują
się na Gdańsku. Zainteresowanie najemców Trójmiastem jest
spektakularne, bowiem w ubiegłym roku podpisano umowy na
kilkakrotnie większą powierzchnię niż rok wcześniej. W związku
z tym systematycznie spada wskaźnik powierzchni niewynajętej we wszystkich trzech miastach aglomeracji. Stawki czynszu
utrzymywały się na poziomie 12,75–15 euro/m kw.
Jednym z największych kompleksów biznesowych jest Olivia
Business Centre powstający na 3,5–hektarowej działce w Oliwie przy Alei Grunwaldzkiej – głównej arterii trójmiejskiej. Docelowo dostarczy 120 tys. m kw. powierzchni. W grudniu 2012 r.
ukończono 7–kondygnacyjny Olivia Point o powierzchni 9,6 tys.
m kw. i 12–kondygnacyjny Olivia Tower o powierzchni 14,2 tys. m
kw. Oba budynki połączone są od parteru do 5 piętra tworząc kondygnację
o powierzchni 2,7 tys. m kw.
przeznaczoną dla dużych
najemców. Partery przewidziane są pod funkcję
usługową. W listopadzie
2011 r. zakończono I etap
– Olivia Gate.
Także w Oliwie przy Al.
Olivia Business Centre
Grunwaldzkiej zlokalizowana jest Alchemia – inwestycja spółki Torus. To
12–kondygnacyjny budynek o powierzchni całkowitej 21,5 tys.
m kw. i powierzchni biurowej 16,7 tys. m kw., z 400 miejscami
parkingowymi. Alchemia jako jedyny projekt komercyjny w Trójmieście posiadać będzie bezpośrednie wejście na peron Szybkiej Kolei Miejskiej. Oddanie biurowca do użytku zaplanowano
we wrześniu 2013 r.
Garnizon.biz to największy realizowany projekt biurowy usytuowany w centrum trójmiejskiej metropolii u zbiegu Al. Grunwaldzkiej i ul. Słowackiego we Wrzeszczu – dzielnicy będącej
centrum usługowo–handlowym i biznesowym aglomeracji. Realizowany przez Grupę Inwestycyjną Hossa Garnizon.biz to docelowo 150 tys. m kw. powierzchni biurowej zarówno w futurystycznych budynkach klasy A i B+ (4– i 8–kondygnacyjnych),
a także w wyposażonych w nowoczesne instalacje obiektach
zabytkowych. W ofercie są budynki klasy A – Omega, Gamma
oraz odrestaurowane budynki zabytkowe przy ul. Słowackiego. W przygotowaniu budynki Yoko, Nano i Gato.
Aleja Grunwaldzka we Wrzeszczu jest także miejscem lokalizacji Centrum Biurowego Neptun, którego inwestorem jest
Hines Polska. To 19–kondygnacyjny biurowiec o powierzchni
15.860 m kw., ze 159 miejscami parkingowymi. Termin jego oddania planowany jest na 2014 r.
Jedną z nielicznych inwestycji biurowych realizowanych w Gdyni–Redłowie jest Łużycka Plus – 4–piętrowy budynek klasy A,
którego inwestorem jest Łużycka Investment. W tym roku do-

starczy on 7270 m kw. powierzchni (wraz ze 167 miejscami parkingowymi). Powstaje on w sąsiedztwie zrealizowanego w ostatnich latach Łużycka Office Park.

Łódź – dużo pustostanów
Choć Łódź jest trzecim co do liczby ludności miastem w Polsce, jej zasoby biurowe szacowane są na poziomie rynku poznańskiego. Ponieważ łódzki rynek biurowy nie jest jeszcze
w pełni rozwinięty, każda większa inwestycja może istotnie
zmienić bilans podaży i popytu. Od 2009 r. realizacja wielu
planowanych budynków została odsunięta w czasie ze względu na wysoką stopę pustostanów oraz trudności w uzyskaniu
finansowania projektów deweloperskich.
Charakterystyczną cechą Łodzi jest duża liczba starych obiektów poprzemysłowych, a także budynków biurowych z lat 70.
– obecnie rewitalizowanych. Rynek cechuje też bardzo dobra
dostępność gruntów w śródmieściu, co zdecydowanie ułatwia
realizację inwestycji po rozsądnych kosztach.
Od 2009 r. Łódź ma najwyższą stopę pustostanów w Polsce,
choć w ubiegłym roku dzięki kilku większym transakcjom poziom ten zmniejszył się. W istniejących budynkach znajduje
się prawie 37 tys. m kw. niewykorzystanej powierzchni, z czego ponad połowa w wielkometrażowym kompleksie University Business Park.
Struktura popytu w Łodzi jest charakterystyczna dla miast
na wczesnym etapie rozwoju. Większość najemców to międzynarodowe korporacje inwestujące w nowe centra usług z sektora BPO/SSC. Najwyższe czynsze wywoławcze wynoszą 13–
14 euro/m kw. W starszych budynkach odnowionych są nieco
niższe, na poziomie 11–13 euro.
Firma Skanska Property także w Łodzi inwestuje w zielone
budownictwo. Green Horizon certyfikowany przez LEED jest
jak można zauważyć kolejną przyjazną środowisku inwestycją
tej firmy. Jest pierwszym
w Łodzi budynkiem posiadającym międzynarodowy certyfikat środowiskowy. Budynek położony
jest w pobliżu reprezentacyjnego ronda Solidarności. Ma 7 kondygnacji nadziemnych i 2 podziemne
z 394 miejscami parkingowymi. Jego powierzchSkanska Property – Green Horizon
nia biurowa wynosi 28,8
tys. m kw. Pierwsza faza
inwestycji ukończona została w 2012 r., druga skończy się
w roku bieżącym.
Biurowiec MediaHUB zlokalizowany jest w centrum miasta
przy ul. Łąkowej. 11–kondygnacyjny obiekt biurowy o powierzchni 5 tys. m kw. z halą podziemną (300 stanowisk) połączony
jest bezpośrednio z hotelem Double Tree by Hilton, kinem
oraz Klubem Wytwórnia. Jego inwestorem jest Grupa TOYA.

potencjale dla inwestorów. Prywatny kapitał zdecydował się
zainwestować setki milionów euro między innymi w nowoczesne biurowce.
Stolica Zachodniego Pomorza ma 72,5 tys. m kw. powierzchni
biurowej, ale tylko 18 tys. metrów to wysokiej klasy powierzchnie klasy A. Ale do końca 2014 r. miasto zyskać ma około 105
tys. metrów biurowców klasy A i A+.
Czynsze za wynajem powierzchni biurowej klasy A są na poziomie 12–14 euro/m kw. Współczynnik pustostanów w Szczecinie należy do najniższych w kraju i pozostaje na poziomie
4,2 proc.
Jednym z największych
projektów jest Baltic Business Park – zespół czterech 6–kondygnacyjnych
budynków klasy A+ położonych w centrum miasta przy ul. 1 Maja. Ich powierzchnia obejmuje 60
tys. m kw., dysponują 800
miejscami parkingowyBaltic Business Park
mi. Jako budynki pasywne gwarantują najemcom
ograniczone zużycie energii. Pierwszy etap inwestycji ukończono w 2012 r., drugi planowany jest w roku bieżącym.
W realizacji są również: Lastadia Office przy ul. Zbożowej
(13,7 tys. m kw.), Brama Portowa I (4 tys. m kw.) i Brama Portowa II (6,8 tys. m kw.), Piastów Office Center (3 budynki o łącznej
powierzchni 21 tys. m kw.), czy Hanza Tower przy ul. Wyzwolenia (33 tys. m kw.). W fazie projektowej jest jeszcze Odra Park
Szczecin przy ul. Gdańskiej (ok. 27 tys. m kw.).

Katowice prą do przodu
Do grona aglomeracji zabiegających o inwestorów z sektora
usług dla biznesu od kilku lat starają się dołączyć Katowice.
Aglomeracja śląska zmienia swe oblicze z centrum ciężkiego
przemysłu starając się przekształcić w ośrodek nowoczesnych
technologii. Stolica Śląska staje się wielkim placem budowy,
a władze miasta czy PKP wchodzą w kooperację z firmami komercyjnymi. Przykładem może być przebudowa dworca kolejowego wraz z galerią handlową wspólnie z firmą Neinver.
Potencjał Katowic dostrzegają też deweloperzy realizujący
obiekty biurowe. Przykładem może być Echo Investment – inwestor A4 Business Park. Inwestycja złożona z trzech 7–kondygnacyjnych budynków o łącznej powierzchni 43 tys. m kw.
zlokalizowana jest w centrum miasta przy ul. Francuskiej. Ma
być wybudowana do 2014 r.
* W opracowaniu wykorzystano informacje PREM, portalu Deweloperzy.info,
Poznanskie–Nieruchomosci.pl oraz zawarte w 12 edycji albumu Biurowce w Polsce.

Szczecin przyciąga BPO
Szczecin przyciąga inwestorów z sektora BPO/SSC, a popyt
zdecydowanie przewyższa podaż. W 2006 r. miasto zmieniło
strategię inwestycyjną jasno określając cele i działania. Obecnie Szczecin uznawany jest za przyszłościowy rynek o dużym

Barbara Kwiecińska-Kielczyk
chemiczka i dziennikarka, licencjonowany zarządca nieruchomości, redaktor naczelna portalu Poznańskie Nieruchomości
bk@deweloperska.com
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Operator telekomunikacyjny a deweloper

Beluga sushi bar – miejsce spotkań ze smakiem

Nowe fakty w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki pod kątem instalacji telekomunikacyjnych.

Sushi zadziwia swoją popularnością. W przeciągu kilkunastu lat Polacy dorobili się ponad 200 lokali, których oferta opiera się
na japońskim specjale. Oczywiście nie wszystkim udało się przetrwać na rynku. Powodów może być wiele: lokalizacja, niedopasowanie oferty i cen do lokalnego rynku, zbyt duża konkurencja. Podobnych powodów można by doszukiwać się dłużej.

Dnia 22 listopada 2012 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ukazało się nowe Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Dotychczas obowiązujące przepisy przewidywały obowiązek
wyposażenia budynku w instalację telekomunikacyjną, były one
jednak na tyle ogólne, że nikt do końca nie wiedział w jaki typ instalacji należy wyposażyć budynek oraz jakie przewody telekomunikacyjne w budynku powinien ułożyć deweloper, a jakie
operator telekomunikacyjny. Nowela rozporządzenia w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wprowadza nowy rozdział 8a wyjaśniający, jak powinna wyglądać instalacja telekomunikacyjna budynku.

W nowelizacji podkreśla się, że instalacja ta powinna umożliwiać świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym usług transmisji danych poprzez szerokopasmowy dostęp do internetu oraz
usług rozprowadzania programów telewizyjnych i radiofonicznych, w tym programów telewizji cyfrowej wysokiej rozdzielczości, przez różnych dostawców tych usług. Ponadto instalacja
powinna zapewniać kompatybilność i możliwość podłączenia tej
instalacji do publicznych sieci telekomunikacyjnych, przy zachowaniu zasady neutralności technologicznej.
W § 192e i 192f wspomnianego rozdziału wymieniono, co w
szczególności stanowi instalację telekomunikacyjną nowobudowanego budynku mieszkalnego.
Zgodnie z nowymi przepisami budynek mieszkalny wielorodzinny powinien być wyposażony w kanalizację telekomunikacyjną, rozumianą jako ciąg elementów osłonowych umożliwiających wprowadzenie kabli do budynku oraz ich rozprowadzenie
w budynku, w tym między innymi przepustów kablowych, rur instalacyjnych, szybów instalacyjnych, koryt, duktów i kanałów instalacyjnych.
Rozporządzenie nakłada również konieczność montażu telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych, zlokalizowanych
w pobliżu drzwi wejściowych do mieszkania, służących w szczególności umieszczeniu doprowadzonych do nich zakończeń kabli, urządzeń aktywnych lub pasywnych oraz – w razie potrzeby
– z doprowadzeniem zasilania elektrycznego, a także umożliwiających dystrybucję sygnału w mieszkaniu.
Należy również układać infrastrukturę światłowodową, w tym
kable światłowodowe, wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi, począwszy od przełącznicy światłowodowej zlokalizowanej w punkcie połączenia z publiczną siecią
telekomunikacyjną, do zakończeń kabli w każdej telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej.
Ponadto deweloper musi pamiętać, iż każde nowe budynki powinny posiadać oprócz antenowej instalacji zbiorowej służącej
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do odbioru cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych
rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy, również okablowanie wykonane z kabli współosiowych kategorii RG-6 lub wyższej, wraz z osprzętem instalacyjnym i urządzeniami telekomunikacyjnymi od przełącznicy kablowej zlokalizowanej w punkcie
połączenia z publiczną siecią telekomunikacyjną do zakończeń
kabli w telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej.
Oprócz wymienionych wyżej instalacji nie może również zabraknąć okablowania wykonanego z parowych kabli symetrycznych
UTP kategorii 5 lub wyższej, poprowadzonego od telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej do punktu połączenia z publiczną
siecią telekomunikacyjną.
W nowelizacji rozporządzenia na szczególną uwagę zasługuje
również część mówiąca o tym, jak powinien wyglądać punkt połączenia instalacji telekomunikacyjnej budynku z publiczną siecią telekomunikacyjną – tak zwany „punkt styku”.
Z dokumentu wynika, iż powinien on być usytuowany w odrębnym pomieszczeniu technicznym, na pierwszej kondygnacji
podziemnej lub pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, a w
przypadku braku możliwości zapewnienia takiego pomieszczenia – w szafce telekomunikacyjnej wyposażonej w odpowiednią
instalację i urządzenia elektryczne.
„Punkt styku” ma zapewniać przełącznice wyposażone w funkcjonalne pola krosowe, zapewniające pełne możliwości wielokrotnego podłączania i odłączania pomiędzy zewnętrzną siecią
telekomunikacyjną i instalacjami wewnętrznymi oraz umożliwiać montaż szafek telekomunikacyjnych, urządzeń i osprzętu instalacyjnego.
Miejsce to musi być odpowiednio zabezpieczone przed wpływem niekorzystnych czynników zewnętrznych i dostępem osób
nieupoważnionych oraz odpowiednio oznakowane w sposób jednoznacznie określający przedsiębiorców telekomunikacyjnych
korzystających z tego punktu.
Jednak przede wszystkim miejsce „punktu styku” ma zapewniać możliwość przyłączenia przedsiębiorców telekomunikacyjnych do instalacji telekomunikacyjnej budynku, na zasadzie
równego dostępu.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia
ogłoszenia, czyli pod koniec lutego bieżącego roku. Jako operatorzy telekomunikacyjni sami jesteśmy ciekawi, czy nowe przepisy faktycznie znajdą swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości.
Czas pokaże. Na chwilę obecną nie pozostaje mi nic innego jak
być optymistą i wierzyć, że cuda jednak się zdarzają.

Do spopularyzowania sushi przyczyniły się bez wątpienia różne
odmiany zakupów grupowych dzięki, którym w kuchni japońskiej
można było rozsmakować się za „50%” ceny z menu. Patrząc z perspektywy ostatnich 2 lat można wnioskować, że na tym zakupowym szale najbardziej skorzystały firmy, które żyją z prowizji za
wprowadzanie w obieg zniżkowych kuponów, a nie właściciele restauracji japońskich i sushi barów. Sushi wciąż kojarzy się z produktem ekskluzywnym, dla wąskiego grona odbiorców. Nawet
jeśli jest opatrzone metką „-50%” to nabywca takiej okazji zazwyczaj traktuje ją jako coś niecodziennego, w rodzaju „raz, nie zawsze”.
W swojej ojczyźnie sushi jest potrawą wszędobylską, można je
spotkać na ulicy, targowisku, w markecie, na stacji metra, w kantynie biurowca, w pudełku śniadaniowym ucznia japońskiej szkoły, w restauracjach ekskluzywnych i najtańszych barach. Nic więc
dziwnego, że cena tej potrawy bywa zbliżona do kwoty jaką Polak musi uiścić kupując zupę pomidorową w barze mlecznym.
Wszystko jest kwestią powszechności produktów potrzebnych
do przygotowania sushi, świeżych ryb i owoców morza, odpowiedniego ryżu, octu ryżowego, a także popytu. 15 lat temu, gdy
rolki z ryżem, rybą i warzywami zawinięte w prażone algi morskie
były całkowitym novum na słowiańskiej ziemi, dostęp do większości niezbędnego asortymentu był bardzo ograniczony. To podyktowało bardzo wysokie ceny za bardzo ekskluzywny towar,
a w następstwie niski popyt.
Dziś idąc do marketu możemy zakupić „Zestaw początkującego
sushi mastera”, świeżą rybę i warzywa, a w internecie znaleźć setki filmowych poradników pokazujących w jaki sposób sushi przygotować samemu w domowym zaciszu. Tą drogą do świata profesjonalnych sushi masterów trafiło wiele osób, które dziś stają
przed nami za barem. Wracając jednak do głównego wątku – sushi staje się czymś coraz bardziej powszechnym w naszym kraju.
Dlatego też obserwując zmieniający się rynek zdecydowaliśmy
się otworzyć lokal, którego filozofia będzie odpowiadać korzeniom sięgającym do kraju Kwitnącej Wiśni.
Beluga sushi bar, który mieści się przy pl. Cyryla Ratajskiego 10
w Poznaniu z jednej strony nawiązuje do doskonałości, świeżości,
jakości, a z drugiej zakotwiczony jest w charakterystyce barowej:
prostej, niezobowiązującej, otwartej dla każdego.
Lokalowi, w którym każdy może znaleźć swoje miejsce towarzyszy konkretna strategia zawierająca się w haśle „Zero rabatów.
Tylko sushi za 1-2-3 zł”. Zdecydowaliśmy się nie stawiać na oferty
promocyjne, zmieniające się rabaty. Postanowiliśmy dać każde-

mu odwiedzającemu nasz lokal sushi na tyle niedrogie, abyśmy
w dalszym ciągu mogli zachować najwyższą jakość i świeżość.
W ten sposób stała oferta Sushi za 1-2-3 zł staje się dla niektórych gości sposobem na pierwszy kontakt z kuchnią Japonii, a dla
znawców azjatyckich smaków sposobem na częstsze kosztowanie specjałów tej kuchni.
Na czym polega prostota tej oferty? Postanowiliśmy podzielić dużą część naszej karty według kryterium cenowego 1, 2, lub
3 zł za jedną sztukę sushi. Za jedną złotówkę nasz gość otrzymuje 1 sztukę hosomaka (rolki z jednym składnikiem do wyboru). Za
dwa złote 1 sztukę futomaka (rolki z kilkoma składnikami). Natomiast za 3 złote otrzymujemy kulkę ryżu z plastrem ryby na wierzchu, czyli nigiri. Cała karta jest tak napisana, aby osoba, która ma
pierwszy kontakt z sushi wiedziała co zamawia i jaka jest geneza danej potrawy. Nasza obsługa służy swoją wiedzą pomagając dobrać składniki najbardziej odpowiadające gustom gości.
Kolejnym ważnym elementem jest włączenie w naszą filozofię
wyjątkowej wrażliwości na opinię naszych gości. Nasłuchujemy,
pytamy, zbieramy opinie. To wyznacza nasz kierunek rozwoju.
Jako uzupełnienie doznań smakowych postanowiliśmy, aby
Beluga sushi bar był również miejscem spotkań: z ciekawymi
ludźmi, muzyką, inicjatywami, sztuką. Rok 2013 rozpoczęliśmy
cyklem imprez dających możliwość takiego spotkania. Mamy za
sobą dwa koncerty, dwa wernisaże. Każde z tych wydarzeń spotkało się z pozytywną opinią, więc jesteśmy przekonani, że to bardzo dobry kierunek rozwoju. Wszystko dlatego, że sushi nie jest
jedynie kwestią tego, co się je, ale również sposobu, w jaki spędza się czas, wchodzi w relacje z innymi ludźmi.
Nasza propozycja stanowi alternatywę dla lokali ekskluzywnych.
Obie te opcje mogą istnieć równocześnie. Mamy również świadomość, że sushi nie stanie się zastępnikiem klasycznych potraw
kuchni polskiej. Nie chcielibyśmy tego, bo bardzo cenimy sobie
nasz ojczysty dorobek kulinarny. To, co staramy się przekazać, to
fakt, iż sushi może być dla każdego na co dzień.
Staramy się wracać do tego, co pierwsze, do tradycji i łączyć
to z nowymi rozwiązaniami, pomysłami. Kreatywnie ze smakiem.
Taki jest nasz lokal. To miejsce spotkań ze smakiem. Zapraszamy!
Maciej Wajde
menadżer Beluga sushi bar
m.wajde@beluga.com.pl

Krzysztof Szplit
dyrektor ds. rozwoju infrastruktury
Echostar Studio
www.echostar.pl; deweloper@echostar.pl
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Warto ratować stare kamienice
Wywiad z Martą Lempart, prezeską Diamond Properties
Firma Diamond Properties prowadzi remont kamienicy przy Prusa 38. Czym ta
inwestycja różni się od innych?
– Kiedy kupiliśmy kamienicę od miasta
w 2010 r. był to obiekt bardzo zniszczony,
zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Planowanie, przygotowania, wreszcie uzyskanie pozwolenia na remont i przebudowę kamienicy trwały ponad 1,5 roku. Zakres prac
koniecznych do przeprowadzenia
wewnątrz budynku był ogromny. Drewniane stropy w kamienicy zastąpiono ceramicznymi,
ściany nośne są z cegieł, ściany
działowe z pustaków ceramicznych. Okna i parapety są drewniane, na ostatniej kondygnacji budynku znajduje się fasada
szklana z szybami wielokomorowymi, stylowe drzwi wejściowe
do budynku również są drewniane. W budynku zostanie zainstalowana winda. Chcemy, żeby kolejny remont był mu potrzebny
dopiero za 100 lat.
Kamienica przy Prusa 38 jest pod
opieką konserwatora zabytków?
– Pod opieką miejskiego konserwatora zabytków znajduje się elewacja kamienicy, stąd oczywista konieczność uzgodnienia jej wyglądu, w najdrobniejszych
szczegółach, ze służbami konserwatorskimi. Do prac nad elewacją zatrudniliśmy odrębną firmę, specjalizującą się w tego typu
przedsięwzięciach, która pieczołowicie odtwarza wygląd kamienicy, jaki znamy ze zdjęć dawnej Lehmdamm Strasse, czyli ulicy
Prusa. Ta sama firma odnawia również zachowane w kamienicy
„świadki” – ozdobne elementy w pierwszym holu wejściowym,
które przetrwały zarówno dewastację kamienicy w ostatnich
dwóch dekadach XX wieku, jak i „ulepszenia” dokonywane w niej
po II wojnie światowej.
Kamienica przy Prusa 38 w 1906 r.

Właśnie, a jak będą wyglądały wnętrza kamienicy?
– Chcemy przywrócić świetność budynkowi przy Prusa 38 nie tylko z zewnątrz, ale i wewnątrz. Dlatego wnętrza kamienicy do stylu zabytkowej elewacji dostosowuje współpracująca z nami architektka wnętrz, Monika Tomczak z biura projektowego PiRI. Jej
zadaniem jest odzwierciedlenie historycznego charakteru budynku w eleganckim, klasycystycznym wykończeniu klatki schodowej, holu wejściowego i korytarzy – sztukaterią, tapetami, odpowiednim oświetleniem. Jestem pewna, że nasi klienci to docenią.
Ile mieszkań będzie w kamienicy po zakończeniu prac?
– W kamienicy docelowo znajdzie się 18 mieszkań (pięć 1–pokojowych i trzynaście 2–pokojowych) o powierzchni od 30 do 55 metra
kwadratowego i 100–metrowy apartament na ostatniej, przeszklonej kondygnacji. Na parterze i w przyziemiu zaplanowaliśmy sześć
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eleganckich lokali usługowych. Połowa mieszkań jest już sprzedana.
Wszystkie lokale – mieszkalne i usługowe – można zobaczyć na
stronie www.prusa.pl, gdzie znajdują się również przykładowe
aranżacje mieszkań w kamienicy przy Prusa 38 w kilku stylach
(glamour, nowoczesnym, skandynawskim) autorstwa PiRI.
Mieszkania zapewne nie są tanie…
– Nie są też drogie. To jest unikatowa inwestycja. Koszty zarówno remontu i wykończenia wnętrz kamienicy są naprawdę wysokie – ale klienci mogą mieć pewność, że to, za co płacą, jest warte każdej wydanej przez nich złotówki.
Skąd pomysł na podjęcie takiego wyzwania? Budynek można
było przecież zburzyć, teoretycznie był do rozbiórki.
– To kwestia wspólnej odpowiedzialności za świat, w którym żyjemy, za naszą wspólną przestrzeń i historię. Mam nadzieję, że
znajdą się kolejni deweloperzy gotowi pójść za naszym przykładem. My udowodniliśmy, że trzeba, można, warto, bo są klienci
gotowi to docenić – więc inwestycja taka, choć naprawdę trudna, jest jak najbardziej opłacalna.
Prusa 38 wkomponowuje się w otoczenie?
– Kamienica znajduje się przy Skwerze Skaczącej Gwiazdy, naprzeciwko słynnej secesyjnej „okrągłej kamienicy” Hellera, a z jej
okien widać górującą nad Ostrowem Tumskim wrocławską Katedrę. To jest budynek znany i rozpoznawalny – odwiedzają nas
osoby związane z kamienicą, jej dawni mieszkańcy lub ich dzieci,
pasjonaci starego Wrocławia. Byliśmy i jesteśmy otwarci do pokazywania kolejnych etapów prac wszystkim zainteresowanym
–wszystkich zapraszamy od razu i przede wszystkim na budowę.
Kiedy zakończenie prac?
– 9 marca uroczyście otwieramy
drzwi kamienicy.
To będzie dla nas
prawdziwe święto. Mam nadzieję, że będzie to
też trochę święto wszystkich miłośników starego
Wrocławia i wrocławskich kamienic. Napijemy się
szampana, posłuchamy trochę jazzu… Nie mogę się
doczekać.

9 marca deweloper uroczyście otwiera kamienicę

Nazwa inwestycji: Renesansowe Apartamenty Inwestor: Diamond Properties
sp. z o.o. Lokalizacja: Wrocław, ul. Bolesława Prusa 38 Liczba mieszkań: 18 + 1
apartament Metraż: od 35 do 55 m kw. oraz 106 m kw. Cena: od 7000 do 7800 zł
brutto za m kw. LOKALE USŁUGOWE: 6 z 6, METRAŻ: 27-33 m kw., CENA: 6500–7500
zł/m kw. netto Standard: deweloperski Biuro sprzedaży: Wrocław, ul. Prusa 38,
Tel. +48 (71) 341 09 73, Tel. +48 608 293 838, e-mail: mailto:biuro@prusa.pll www.prusa.pl
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