
D
eweloper Roku to plebiscyt, który od lat 
cieszy się ogromną popularnością w bran-
ży. Deweloperzy chętnie chwalą się na na-
szych łamach swoimi najciekawszymi in-
westycjami, osiągnięciami minionego roku, 

planami. Materiał interesujący jest także z punktu 

widzenia Czytelników, którzy są aktywnymi konsu-
mentami rynku mieszkaniowego. Warto przyjrzeć 
się trendom budowlanym, tendencjom, które wszak 
wpływają nie tylko na komfort życia kupujących, ale 
też mieszkańców miast, w których nowe inwesty-
cje się pojawiają. Życzę Państwu ciekawej lektury. 
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3
0 lat działalności to nie tylko 
rozwój i doświadczenie, które 
zespół Archicomu wykorzy-

stuje przy kolejnych inwestycjach, ale 
przede wszystkim satysfakcja wynika-
jąca z możliwości spełniania obietnic 
składanych klientom. Pracując z pa-
sją i od początku do końca realizując 
własne projekty o charakterze miesz-
kaniowym i biurowym, zespół firmy 
czuje się w pełni odpowiedzialny za 
to, co tworzy. Nad jakością procesu 
projektowania i  realizacji oferowa-
nych mieszkań i  powierzchni biu-
rowych czuwa interdyscyplinarny 

zespół, współpracujących z  klien-
tami, doświadczonych architektów, 
inżynierów i specjalistów od rynku 
nieruchomości. Efektem ich pracy 
jest m.in. budynek Spirala Czasu. 
firma zdecydowała się zrealizować 
obiekt w ramach, tworzonego przez 
Urząd Miasta, projektu Nowe Żerni-
ki. w założeniu mają stać się samo-
wystarczalną dzielnicą w zachodniej 
części wrocławia – modelowym osie-
dlem z kompletną infrastrukturą dro-
gową i społeczną gwarantowaną przez 
magistrat. wyjątkowość „Spirali Cza-
su”, to przede wszystkim: ekologiczne 

rozwiązania: windy odzyskujące ener-
gię, panele słoneczne zasilające oświe-
tlenie części wspólnych, funkcjonalne 
rozkłady mieszkań 2-, 3- i 4-pokojo-
wych, rozległe ogródki, tarasy i bal-
kony, wyróżniająca się, kompaktowa 
architektura, rozwiązania społeczne 
w budynku: wspólne zielone tarasy 
dla mieszkańców, ogródek społeczny, 
klub fitness, przestronny garaż dla 
zmotoryzowanych, piwnice, rowe-
rownie i wózkownia, lokale usługo-
we na parterze, żłobek w budynku, 
ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłow-
niczej. 

Archicom
osobA zArządzAjącA: ToMAsz sujAk 

Atlas Estates
osobA zArządzAjącA: HAvAr rEuvEn 

Atlas Estates to uznany de-
weloper działający na ryn-
kach w Europie Środkowo-

-wschodniej, od 10 lat związany 
z Polską. w 2008 roku zadebiu-
tował na giełdzie Papierów war-
tościowych. Szeroka działalność 
spółki oraz inwestycje w  docho-
dowe aktywa stanowią gwarancję 
bezpieczeństwa przy realizacji 
projektów mieszkaniowych na 
każdym ich etapie. Apartamenty 
Krasińskiego II to kontynuacja 
mieszkaniowego bestsellera. Ka-
meralny sześciopiętrowy budynek 
położony w  zacisznej, zielonej 

okolicy, dobrze skomunikowanej 
z  centrum miasta pozwoli po-
czuć prawdziwy klimat Żoliborza. 
w budynku znajdują się 123 funk-
cjonalne mieszkania o powierzch-
ni od 25 do 108 m2, wyposażone 
w zwiększające doświetlenie duże 
przeszklenia okienne, balkony, ta-
rasy oraz przestronne ogródki na 
parterze. Inwestycję wyróżniać bę-
dzie elegancka i staranna architek-
tura, a dodatkowym jej atutem są 
lokale projektowane ściśle według 
potencjalnych wymagań klientów. 
Zakończenie budowy planowane 
jest w IV kwartale 2017 r. 

Spirala Czasu

Apartamenty Krasińskiego II

Firma działa na polskim rynku 
od 2001 roku. Przez 16 lat BI 
Polska sprzedało ponad 4000 

mieszkań, z czego 1100 w 2016 roku. 
w ofercie dewelopera znajdują się 
inwestycje realizowane w warszawie, 
wrocławiu oraz Poznaniu. Jedną 
z bardziej interesujących jest Icône 
przy ul. grenadierów na grochowie 

– części warszawskiej Pragi. Atrak-
cyjna okolica, dobra komunikacja 
z centrum i kameralna zabudowa 
tworzą miejsce, w  którym warto 
zamieszkać. Niewątpliwym atutem 
dzielnicy są zielone enklawy i liczne 
punkty usługowe, kluby fitness i ka-
wiarnie utrzymane w lokalnym kli-
macie. wykończenie Icône charak-
teryzuje się dbałością o każdy detal. 
Prostą, geometryczną formę 8-pię-
trowego budynku opatrzono funk-
cjonalnymi oknami i przeszklonymi 
balkonami. Hol wejściowy utrzy-
mano w stonowanych szarościach 
i beżach. w budynku znajdują się 
84 mieszkania o różnych metrażach. 
wszystkie z nich mają możliwość 
wyposażenia w Inteligentne Systemy 
Mieszkaniowe. Na ostatniej kondy-
gnacji zaprojektowano apartamenty 
z tarasami na dachu i pergolami. 

bouygues Immobilier Polska
osobA zArządzAjącA: bruno LE corrE

Icône
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dom  
development
osobA zArządzAjącA:  
jArosłAw szAnAjcA 

Firma Dom Development S.A. powsta-
ła w 1996 r. i jest wiodącym dewelope-
rem w Polsce oraz niekwestionowanym 

liderem na rynku warszawskim. w ciągu 
ponad 20 lat swojej działalności Spół-
ka przekazała do użytku ponad 26 300 
mieszkań, w  których mieszka około 
78 000 osób. Oferta Dom Development 
skierowana jest do klientów indywidual-
nych i obejmuje budynki wielorodzinne 
(mieszkania popularne, mieszkania popu-
larne o podwyższonym standardzie, apar-
tamenty) przy czym największy udział 
mają mieszkania popularne. Od 2006 r. 
Dom Development jest notowana na 
giełdzie Papierów wartościowych w war-
szawie. Dom Development jest laureatem 
licznych nagród, takich jak np. Perły Pol-
skiej gospodarki, Diamenty forbesa, CiJ 
Awards czy Eurobuild Awards. Dbając 
o komfort życia mieszkańców budowa-
nych osiedli, Dom Development realizuje 
także wiele inwestycji infrastrukturalnych 

na terenie warszawy, z których korzystają 
zarówno klienci, którzy zakupili mieszka-
nia w Dom Development, jak i mieszkań-
cy okolic inwestycji. Dom Development 
posiada Dział Doradztwa Kredytowego, 
który pomaga klientom w pozyskaniu 
finansowania na mieszkanie. Korzysta 
z  niego obecnie ok.  80  proc. klien-
tów firmy kupujących mieszkania na 
kredyt. Obecnie Dom Development 
realizuje m.in. takie warszawskie inwe-
stycje jak: Żoliborz Artystyczny, Saska, 
Dom pod Zegarem, Ursynovia, Apar-
tamenty włodarzewska 30, Osiedle 
wilno. wspomniane Osiedle wilno 
na warszawskim Targówku Elsnerowie 
inspirowane jest Kresami wschodnimi 
i wilnem, jego historią, tradycją i dzie-
dzictwem. Na terenie osiedla umieszczo-
no tablice upamiętniające znamienite 
osoby związane z tym miastem a elewa-
cje budynków zdobią artystyczne mura-
le. Plac Ratuszowy wraz z Trynopolskim 
i Ostrej Bramy tworzą przestrzeń relaksu 
i wypoczynku wśród zieleni. w sezonie 
zimowym 2016/2017  na jego terenie 
działa Zimowe Osiedle wilno, z wieloma 
zimowymi atrakcjami dla rodzin z dzieć-
mi, wśród których jest m.in. lodowisko  
o pow. 300 m2.

Osiedle Wilno

największy polski deweloper, 
który realizuje inwestycje 
w  trzech sektorach rynku 

nieruchomości: budownictwie 
mieszkaniowym, centrach han-
dlowych oraz budownictwie biu-
rowym. w 2016 roku Echo Inve-
stment sprzedało 925 mieszkań. 
To o 334 lokale więcej niż w 2015 
roku. Spółka walczy o pozycję lidera 
rynku i w 2017 roku rozpocznie bu-
dowę kolejnych 1500 lokali. Echo 
ma obecnie w  budowie 13 inwe-
stycji z ponad 1500 mieszkaniami, 
a w ofercie – 820 lokali. Prowadzi 
również zaawansowane negocjacje 
dotyczące zakupu działek w kilku 
miastach, na których może powstać 
około 3 tys. mieszkań.
Od 2015 roku głównym akcjo-
nariuszem Echo Investment jest 
grupa kapitałowa PIMCO- Oak-
tree- griffin Real Estate, która na-
leży do najbardziej dynamicznych 
i aktywnych podmiotów w branży 
nieruchomości w Europie Środko-

wo-wschodniej. Browary warszaw-
skie to kompleks apartamentowców, 
budynków biurowych oraz tętnią-
cej życiem przestrzeni publicznej, 
w której odżyją zabytkowe obiekty. 
Celem projektu jest stworzenie na 
warszawskiej woli, w  kwadracie 
ulic grzybowska-wronia-Chłod-
na-Krochmalna, przestrzeni sta-
nowiącej esencję miasta, w której 
użytkownicy znajdą wszystko, co 
w danej porze dnia czy roku będzie 
im najbardziej potrzebne do co-
dziennego funkcjonowania i twór-
czego rozwoju.
Browary warszawskie to 100 000 
mkw. emocji, różnorodności i możli-
wości. Część mieszkaniowa inwesty-
cji realizowana jest etapowo. Etap A, 
dostępny jest w sprzedaży, cieszy się 
bardzo dużą popularnością wśród 
klientów – sprzedano już dwie trzecie 
apartamentów. Już wkrótce rozpocz-
nie się realizacja i sprzedaż etapu B, 
który zaoferuje 181 mieszkań o pow. 
od 28 do 111 mkw.

Echo Investment 
osobA zArządzAjącA:  nIckLAs LIndbErG

Browary Warszawskie

Eko Park
osobA zArządzAjącA: TAdEusz konIEczny 

doświadczona i  dynamicznie 
rozwijająca się firma dewe-
loperska, należącą do grupy 

Kapitałowej Sobiesław Zasada. Od 
1996  r. firma zrealizowała ponad 
1300 apartamentów w  ramach 12 
ekskluzywnych inwestycji miesz-
kaniowych oraz biurowiec na war-
szawskim Mokotowie w rejonie ulic 
Biały Kamień, i Chodkiewicza. Ze-
spół ten znany w stolicy jako osiedle 
Eko-Park to jeden z najciekawszych 
architektonicznie i  najbardziej na-
grodzonych zespołów apartamento-
wo – biurowych w warszawie. firma 
jednak buduje nie tylko w stolicy. Jej 

bardzo cenionym przedsięwzięciem 
jest krakowska Harmonica House. 
To oryginalny w  swojej koncepcji 
i  wykonaniu kameralny projekt 
apartamentowy położony w zabyt-
kowej części krakowskiego Kazi-
mierza u  zbiegu ulic Trynitarskiej 
i Bonifraterskiej. Zaprojektowany 
z myślą o najbardziej wymagających 
użytkownikach, estetyczny a zarazem 
bardzo funkcjonalny obiekt, wyposa-
żony będzie w starannie zaaranżowa-
ny hall z 24 godzinną recepcją, we-
wnętrzny dziedziniec z oryginalnym 
ogrodem, 2 wysokiej klasy windy, 
część usługową i podziemny parking. Harmonica House
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Grupa waryński to nowoczesna 
i dynamiczna grupa kapitało-
wa z bogatą tradycją. Kluczo-

wym obszarem jej działalności jest 
aktywność na rynku deweloperskim 
oraz intensywne budowanie pozy-
cji marki na rynku nieruchomości. 
firma łączy doświadczenie i wiedzę 
techniczną ze znajomością lokal-
nych rynków wykonawców i  do-
stawców. Zespół posiada niezbędne 

umiejętności i doświadczenie, aby 
zarządzać i doradzać przy skompli-
kowanych i  trudnych projektach, 
począwszy od fazy planowania in-
westycji, przez koordynację prac 
w fazie realizacji, po końcowe roz-
liczenie inwestycji. Obecnie grupa 
waryński, będąca członkiem Pol-
skiego Związku firm Deweloper-
skich, realizuje wspólnie z partnera-
mi Polnord S.A. i Dantex Sp. z o.o. 

To nazwa marketingowa i zastrze-
żony znak towarowy, pod którym 
działa aktywnie od 1996 r. grupa 

ogólnopolskich firm deweloperskich, 
zajmująca się realizacją inwestycji 
z segmentu budownictwa mieszka-
niowego wielorodzinnego. Inwe-
stycje grupy – kameralne budynki 
mieszkalne lub mieszkalno-usługowe 
oraz małe osiedla domów jednoro-
dzinnych, charakteryzuje atrakcyjna 
lokalizacja oraz bardzo dobra jakość 
i technologia wykonania. Projektan-
ci firmy kierują się przede wszystkim 

potrzebami klientów, dlatego stawia-
ją na przyjazne, funkcjonalne roz-
wiązania, zapewniające użytkowni-
kom komfort i bezpieczeństwo. Tak 
jest na przykład w inwestycji przy 
ul. Szklanych Domów na warszaw-
skim grochowie. Budynek położony 
jest na zielonym terenie spokojnego 
i cichego „osiedla młodych”, wznie-
sionego w 2 połowie lat 50. ubiegłe-
go wieku, bez wzmożonego ruchu 
samochodowego. w nowoczesnym, 
pięciopiętrowym, składającym się 
z dwóch klatek schodowych, budyn-

ku na wszystkich jego kondygna-
cjach przewidziano wyłącznie lokale 
mieszkalne. Mieszczą się w nim 63 
mieszkania, dobrze oświetlone, jed-
nopoziomowe o zróżnicowanej po-
wierzchni od 30 m2 do 70 m2. Dla 
lokali na parterze przewidziano po-
kaźnych rozmiarów ogródki, usytu-
owane wokół budynku i położone na 
płycie garażu podziemnego całkowi-
cie zagłębionego w terenie. Pozostałe 
mieszkania posiadają balkony, tarasy, 
bądź okna portfenetrowe otwierające 
się na otaczającą zieleń. 

Grupa Holdingowa waryński
osobA zArządzAjącA: MIrosłAw łozIńskI

Grupa Inwest
osobA zArządzAjącA: PIoTr HoFMAn 

Miasto Wola

Inwestycja przy ul. Szklanych Domów w Warszawie

Lider trójmiejskiego rynku i  jed-
na z pierwszych firm tej branży 
w Trójmieście. Od ponad 25 lat 

z sukcesem przeprowadza projekty 
deweloperskie. Realizuje komplek-
sowo nowoczesne osiedla wraz z całą 
infrastrukturą, pamiętając o zasadach 
zrównoważonego rozwoju dzielnic 
i potrzebach społecznych mieszkań-
ców. Tak jest też w przypadku inwe-
stycji garnizon. Ten kompleks apar-
tamentowy znajduje się w samym 
sercu trójmiejskiej metropolii. To 
miejsce unikatowe, które tworzy zu-
pełnie nową tkankę miejską i w któ-
rym harmonijnie współgrają funkcje 
mieszkaniowa, biurowa, usługowa 
i  rozrywkowa. Tu przeszłość łączy 

się z przyszłością, a historia z nowo-
czesnością. Apartamentowa zabu-
dowa oddzielona od arterii miasta 
kompleksem budynków biurowych, 
z ograniczonym ruchem samocho-
dowym, dają poczucie zamieszki-
wania w  starannie przemyślanej 
i funkcjonalnej miejskiej przestrzeni. 
Awangardowa, odważna architektura 
i funkcjonalna przestrzeń garnizonu 
projektowana jest z poszanowaniem 
historii terenu, na którym się znaj-
duje. w pieczołowicie odrestauro-
wanych budynkach pokoszarowych 
stanowiących dziedzictwo kultury 
Hossa rozwija nowatorski projekt 
centrum kultury i rozrywki pod na-
zwą garnizon Kultury.

Grupa Inwestycyjna Hossa
osobA zArządzAjącA: MArIusz GAwron 

Garnizon

sp.k. dwa niezależne mieszkaniowe 
projekty inwestycyjne na warszaw-
skiej woli o łącznej powierzchni bli-
sko 100 000 m2 PUMiU. Projekty 
grupy waryński są bardzo szybko 
realizowane i cieszą się dużym zain-
teresowaniem klientów – do końca 
grudnia 2016 roku spółka urucho-
miła sprzedaż 9 etapów inwestycji 
mieszkaniowych o  łącznej liczbie 
1091 mieszkań, z  czego już 779 
lokali znalazło swoich nabywców. 

Spółka wraz z partnerami zakończy-
ła już również realizację pierwszych 
faz Miasta wola i Stacji Kazimierz 

– warto zaznaczyć, że w momencie 
oddania projektów do użytkowania, 
wszystkie z oferowanych mieszkań 
były już sprzedane. Podjęcie samo-
dzielnej realizacji budynku biuro-
wego EQlibrium o  powierzchni 
ponad 10 500 m2 w warszawie, przy 
ul. Jana Kazimierza 3, jest potwier-
dzeniem osiągnięcia przez grupę 

waryński statusu profesjonalnego 
dewelopera. warto podkreślić, iż 
projekt EQlibrium jest prowadzony 
przez grupę waryński począwszy 
od regulacji stanu prawnego gruntu 
i  doprowadzenia do jego uwłasz-
czenia na mocy przepisów ustawy 
o gospodarce Nieruchomościami, 
skończywszy na realizacji fitoutów 
i 100 proc. komercjalizacji budynku 
przed oddaniem do użytkowania, 
co jest ewenementem na rynku.Stacja Kazimierz



Znalazłam 
swoje miejsce
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Firma, dzięki doskonałemu 
przygotowaniu projektów i bo-
gatemu doświadczeniu specja-

listów idealnie dopasowuje swoje 
budynki do otoczenia i  potrzeb 
polskich klientów. Strategia Matexi 
zakłada długofalowe zaangażowanie 
na polskim rynku, w jego ramach 
firma planuje zrównoważony rozwój 
oferty oraz dywersyfikację dostęp-
nych lokalizacji realizowaną zgodnie 
z dewizą „witamy w okolicy”. Ak-
tualne portfolio przygotowywanych 
inwestycji obejmuje przeszło tysiąc 
mieszkań na terenie warszawy, zaś 
w trakcie realizacji jest ponad 350 
lokali. Jednym z realizowanych przez 

spółkę osiedli są Apartamenty Mary-
mont. To kameralne osiedle na styku 
Żoliborza i Bielan. Enklawa składać 
się będzie z kameralnych, trzykondy-
gnacyjnych budynków otoczonych 
parkową zielenią. Elegancki charak-
ter osiedla, utrzymanego w stylu no-
woczesnych willi miejskich z dużymi 
przeszkleniami, doskonale kompo-
nuje się z sielankową okolicą małych 
uliczek w jednorodzinnej zabudowie. 
Apartamenty Marymont to dosko-
nałe miejsce dla osób poszukujących 
własnej przestrzeni i  przyjaznego 
sąsiedztwa nie chcących przy tym 
rezygnować z wygód infrastruktury 
wielkiego miasta. 

Grupa Matexi
osobA zArządzAjącA: MIrosłAw bEdnArEk 

Apartamenty Marymont

jeden z największych polskich 
deweloperów mieszkaniowych 
z  ponad 20-letnim doświad-

czeniem na  rynku nieruchomo-
ści. w portfolio firmy znajdują się 
nie tylko inwestycje z  segmentu 
popularnego, lecz także nierucho-
mości aparthotelowo-komercyjne, 
jak  wola Invest  czy  Jerozolim-
skie Invest w warszawie oraz luksu-
sowe obiekty hotelowe, m.in. Czar-
ny Potok Resort&Spa w Krynicy 
Zdroju oraz Hotel Dana w Szczeci-
nie. Jedną z propozycji dewelopera 
jest Osiedle Bliska wola. To atrak-
cyjny projekt zarówno pod wzglę-
dem lokalizacji, jak i  koncepcji. 
Całe osiedle zajmuje 8-hektarową 
działkę, na której docelowo powsta-
nie blisko 5 tys. lokali mieszkalnych, 
aparthotelowych i  komercyjnych. 

w najbliższym roku deweloper pla-
nuje włączyć do sprzedaży, ostatni 

– IV etap inwestycji. we wszystkich 
lokalach osiedla zaprojektowano 
drewniane okna, eleganckie balko-
ny oraz tarasy. Kaskadowa architek-
tura budynku sprawia, że najwyżej 
położone mieszkania dostępne są 
z tarasami o powierzchni sięgającej 
nawet 60 m2. Z kolei mieszkaniom 
zlokalizowanym na parterze przypi-
sane są przestronne ogródki. Na te-
renie osiedla Bliska wola powstał już 
zespół boisk, m.in. do koszykówki, 
piłki ręcznej, piłki nożnej, siatkówki, 
mini-hokeja, badmintona i  tenisa 
stołowego, a także ścieżki spacerowe 
oraz przestrzeń do uprawiania jogi 
i tai-chi. Z kolei w tym roku zapla-
nowano budowę parku fontann oraz 
sezonowego sztucznego lodowiska. 

Architektura od lat jest pasją 
firmy, dlatego realizując in-
westycje dąży do tego, aby 

wprowadzać w życie słowa wielkie-
go architekta Antoniego gaudie-
go – Jeżeli budynek ma być piękny, 
każdy jego fragment musi znaleźć 
odpowiednie miejsce, rozmiar, 
kształt i kolor.  Zespół KDP group  
od 10 lat współtworzy historię ar-
chitektury warszawy i  dokłada 
wszelkich starań, aby proponowa-
ne rozwiązania były ponadczasowe 
i funkcjonalne. To firma rodzinna, 
która w oparciu o wiedzę i doświad-
czenie oferuje produkty i  usługi 
najwyższej jakości. w ten charakter 
wpisuje się inwestycja Huculska 5. 
To kameralny sześciopiętrowy bu-
dynek apartamentowy z  lokalami 
mieszkalnymi oraz usługowymi 
w parterze budynku. Nowoczesna 
bryła budynku czerpie wzorce z art 
deco i  modernistycznej idei pro-
jektowania architektury. Elewacja 
w całości wykonana z okładzin ka-

miennych –  trawertynu, posiada 
charakterystyczne rzeźbienia sta-
nowiące powtarzający się element 
ozdobny fasady, balustrad balkonów 
oraz wewnętrznej części budynku. 
Zastosowanie dużej ilości przeszkleń 
nadaje całości nowoczesny i „lekki” 
charakter. Projekt zakłada również re-
witalizację otoczenia poprzez zinten-
syfikowanie zieleni oraz wykonanie 
chodników z płyt granitowych. Ele-
menty małej architektury oraz sub-
telne oświetlenie elewacji podkreślą 
wyjątkowy charakter i styl budynku.

j.w. construction
osobA zArządzAjącA: józEF kAzIMIErz wojcIEcHowskI

kdP Group
osobA zArządzAjącA: doMInIkA krzEwIńskA 

Osiedle Bliska Wola

Huculska 5
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Grupa deweloperska realizu-
jąca inwestycje komercyjne 
i  mieszkaniowe. Nierucho-

mości firmy powstają w  sześciu 
największych miastach Polski 

–  warszawie, wrocławiu, Krako-
wie, Katowicach, gdańsku i Łodzi. 
Z myślą o przyszłych mieszkańcach 
i  ich potrzebach firma starannie 
wybiera położenie inwestycji. Pro-
jektanci firmy kładą nacisk na funk-
cjonalne projekty. Mają świadomość, 
że liczy się każdy metr kwadratowy, 
a jednocześnie przestrzeń podnosi 
komfort codziennego życia. Idea 
ta jest konsekwentnie realizowana 
zarówno wewnątrz budynków, jak 
i w ich otoczeniu. Nowoczesne bu-
downictwo, atrakcyjne lokalizacje 

i konkurencyjne ceny sprawiają, że 
mieszkania firmy szybko znajdu-
ją właścicieli. Dokładnie tak jest 
w przypadku gdańskiej inwestycji 
Bastion wałowa. To prestiżowy 
projekt skierowany do osób, które 
czują, że ich miejsce jest w  sercu 
miasta. Doskonała lokalizacja w po-
bliżu starówki pozwala czerpać z jej 
uroków na co dzień. Plan osiedla 
obejmuje cztery siedemnastokon-
dygnacyjne budynki mieszkalne. 
w mieszkaniach zaplanowano duże, 
panoramiczne okna, które pozwolą 
cieszyć się widokiem miasta, zatoki 
i Motławy. Dodatkowo dla każdego 
z mieszkań przynależą duże balkony 
oraz tarasy mające powierzchnie do-
chodzącą do 40 m2. 

Layetana Real Estate powstała 
w Barcelonie w 1964 roku. 
Od początku istnienia firmy 

Layetana stawia na niebanalny, 
oryginalny i nowoczesny design 
oraz funkcjonalność. Dewelo-
per współpracuje z najlepszymi 
pracowniami architektonicz-
nymi. Projekty Layetana Real 
Estate charakteryzuje niezwykłe 
wyczucie architektoniczne, ka-
meralna zabudowa i doskonałe 
dopasowanie realizowanych in-
westycji do otaczającej przestrze-
ni. Laureat nagrody Przyjazny 
Deweloper 2016. Każdy projekt 
Layetana Real Estate realizowa-
ny jest z niezwykłą starannością, 
przy zachowaniu najwyższych 
standardów jakości wykonania. 
Layetana Real Estate tworzy 
budynki ciekawe, funkcjonal-
ne i  komfortowe. Deweloper 
uważnie wybiera miejsca dla 
swoich inwestycji, w warszawie 
Layetana Real Estate postawiła 

na dwie prestiżowe dzielnice:  
Żoliborz, gdzie realizowana jest 
inwestycja sPlace Park i  Mo-
kotów, gdzie powstaje już IV 
etap osiedla Mozaika Mokotów.  
Inwestycja sPlace Park to znakomity 
przykład nowoczesnego budownic-
twa, który charakteryzuje Layetana 
Real Estate. 
Niepowtarzalna architektura 

– wyróżniający się na tle konkurencji, 
postindustrialny design, świetnie do-
świetlone mieszkania i apartamenty, 
zaciszne loggie.
Uniwersalne rozkłady mieszkań 

– mieszkańcy mogą swobodnie aranżo-
wać przestrzeń i zaprojektować swoje 
mieszkanie zgodnie z potrzebami nie 
tracąc jednocześnie nic na funkcjonal-
ności swojego apartamentu.
Różnorodność architektoniczna 

– proponowane mieszkania to zarówno 
przytulne kawalerki jak i  nowocze-
sne apartamenty, metraże od 28 m2  
do 109 m2 (1-4 pokoje) –  w  tym  
dwupoziomowe penthouse’y. 

Lc corp
osobA zArządzAjącA: dArIusz nIEdośPIAł

Layetana real Estate Polska
osobA zArządzAjącA: cArLos dE LEón

Bastion Wałowa

Najwyższej jakości materiały wykoń-
czeniowe – to gwarancja niskich kosz-
tów eksploatacji. 
Elegancja i bezpieczeństwo od 
progu – projektanci inwestycji za-

dbali o komfort mieszkańców od 
samego wejścia. sPlace Park wita 
przestronnym holem i  koryta-
rzami wykończonymi w  najwyż-
szym standardzie.

Zieleń –  projektanci Layetana 
czerpią z najlepszych hiszpańskich 
wzorców, na osiedlu sPlace Park za-
planowano patio o rekordowej po-
wierzchni 2570 m².

sPlace Park

spółka Marvipol S.A. powstała 
w 1996 r. firma realizuje wła-
sne, kompleksowe projekty 

inwestycyjne w  branży mieszka-
niowego budownictwa wieloro-
dzinnego, obejmujące całość pro-
cesu deweloperskiego – począwszy 
od pozyskania gruntów, poprzez 
projektowanie we współpracy z re-
nomowanymi biurami architekto-
nicznymi, po uzyskanie prawomoc-
nych zezwoleń na budowę, nadzór 
nad wykonawstwem budowlanym, 
aż do przekazania gotowych miesz-
kań klientom i zarządzania całym 
obiektem. wartą uwagi inwestycją 
dewelopera jest Hill Park Apart-
ments. To luksusowe wille miej-
skie idealne dla singli, par i rodzin 

z  dziećmi. w każdym budynku 
mieszczą się cztery dwupoziomowe 
apartamenty o powierzchniach od 
145 m kw. do 225 m kw., które 
zapewniają komfort mieszkania, 
taki jak w domu jednorodzinnym. 
Łącząc zalety mieszkania w domu 
rodzinnym nie obciążają mieszkań-
ców kosztownym i czasochłonnym 
utrzymaniem własnego domu. 
Hill Park zapewnia bowiem usługę 
związaną z utrzymaniem domu na 
najwyższym poziomie. Inteligent-
ne domy z klimatyzacją, instalacją 
kominkową położone są w pięk-
nej willowej okolicy, wśród zieleni, 
a jednocześnie z dostępem do sze-
roko rozumianych usług i terenów 
rekreacyjnych. 

Marvipol
osobA zArządzAjącA:  MArIusz ksIążEk 

Hill Park
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ma współpracuje z renomowanymi 
pracowniami architektonicznymi 
i wykonawcami, którzy gwarantują 
wysoką jakość finalnego produktu. 
Inwestycją dewelopera, na którą bez 
wątpienia warto zwrócić uwagę, jest 
Osiedle Przylesie Marcelin w Pozna-
niu. Niewątpliwym atutem przedsię-
wzięcia jest doskonała lokalizacja – na 
poznańskim grunwaldzie, nieopodal 
Lasku Marcelińskiego – cenionego 
miejsca wypoczynku i  aktywnego 
spędzania czasu. Cicha i  spokojna 
okolica charakteryzuje się jednocze-
śnie dobrym zapleczem oświatowym 
(żłobki, przedszkola, szkoły) oraz han-
dlowo-usługowym (sklepy spożywcze, 
restauracje, apteka, poczta, kluby 
fitness itp.). w etapie III Osiedla 
Przylesie Marcelin deweloper oferuje 
mieszkania dostępne w przedziale ce-
nowym, który uprawnia do korzysta-
nia  z dopłaty w ramach MDM. Ro-
dziny z trójką dzieci mogą otrzymać 
nawet dofinansowanie w wysokości 
30 proc. wartości mieszkania. 

mLocum 
osobA zArządzAjącA:   
krzyszToF suskIEwIcz 

renomowany deweloper, który 
od 2000 r. zapewnia komplek-
sową obsługę rynku nieru-

chomości, począwszy od projektu, 
przez wykonawstwo i nadzór, aż po 
sprzedaż mieszkań. mLocum oferu-
je nowe mieszkania w największych 
miastach, takich jak Kraków, Łódź, 
Poznań, warszawa, wrocław i Trój-
miasto, będąc dzięki temu jednym 
z  nielicznych deweloperów świad-
czących usługi na tak wielu rynkach. 
Od początku działalności Spółka 
ukończyła 33 inwestycje i oddała do 
użytku ponad 4000 mieszkań. Ofer-
ty mLocum cieszą się dużym zainte-
resowaniem Klientów ze względu na 
znakomitą lokalizację osiedli, dostęp 
do infrastruktury i  komunikacji, 
a także nowoczesną architekturę. fir-

Osiedle Przylesie

jedna z  największych i najbardziej 
doświadczonych firm na rynku 
deweloperskim i  budowlanym 

w  Polsce, od 40 lat niezmiennie 
ciesząca się ogromnym zaufaniem 
klientów. w 1999 r. zadebiutowała 
na giełdzie Papierów wartościowych. 
Obecnie realizuje projekty budowla-
ne w warszawie, Łodzi, gdańsku, 
gdyni, Olsztynie, Szczecinie i wro-
cławiu. Misją Polnordu jest szybkie, 
elastyczne dostosowywanie się do 
wymagań rynku, przy zachowaniu 
najwyższych standardów jakości na 
każdym etapie realizacji inwestycji. 
Przykładem może być Rezydencja 
Brzozowy Zakątek, znajdująca się 
w zachodniej części Miasteczka wila-

nów – prężnie rozwijającej się dzielni-
cy warszawy. Projekt zakłada budowę 
dwóch ekskluzywnych budynków 
wielorodzinnych. Charakteryzują 
się one nowoczesnym i eleganckim 
stylem, modernistyczną architekturą 
oraz dogodną lokalizacją. Łącznie po-
wstanie 107 mieszkań w technologii 
Smart Home. Inteligentne rozwiąza-
nia zapewniają udogodnienia, takie 
jak kontrola dostępu do mieszkania, 
sterowanie oświetleniem i temperatu-
rą w każdym pomieszczeniu. w pro-
jekcie Rezydencja Brzozowy Zakątek 
znajdziemy bogatą ofertę mieszkań 
o  zróżnicowanych metrażach od 
29 do 93 m2. Do apartamentów na 
parterze przynależą urocze ogród-
ki, natomiast lokale na wyższych 
piętrach posiadać będą przestronne 
i nasłonecznione balkony lub tarasy. 
Niewątpliwym atutem inwestycji jest 
również przestronny dziedziniec oraz 
bezpieczny plac zabaw. 

jeden z  najbardziej doświad-
czonych polskich dewelope-
rów, aktywny na warszawskim 

rynku mieszkaniowym od 1992  r. 

w pierwszej fazie swojej działalno-
ści firma uczestniczyła w realizacji 
inwestycji innych deweloperów jako 
doradca, land developer, inwestor 

zastępczy oraz pośrednik w sprzeda-
ży mieszkań. Obecnie stanowi gru-
pę znanych i liczących się firm na 
warszawskim rynku nieruchomości. 
Prowadzi działalność deweloperską 
i zarządza nieruchomościami. Inwe-
stycje Prestige wyróżniają: wysoka 
funkcjonalność mieszkań, właściwy 

dobór produktu w odniesieniu do 
lokalizacji oraz oczekiwań rynko-
wych, atrakcyjny stosunek ceny do 
jakości oraz wysokie standardy wy-
konawcze. Inwestycją firmy, na któ-
rą zwróciliśmy uwagę, jest Mokotów 
Zen garden. To kameralne osiedle 
to sześć trzykondygnacyjnych bu-

dynków, położonych na działce, któ-
rej aż 70 proc. zajmuje zieleń! Jednak 
to nie koniec miłych niespodzianek 

– te niskie budynki dosłownie otulo-
ne są zielenią, a spacerując po okoli-
cy można poczuć się niemal jak na 
Mazurach – i to zaledwie 8 kilome-
trów od Pałacu Kultury. 

Polnord
osobA zArządzAjącA:   
dArIusz krAwczyk

Prestige
osobA zArządzAjącA:  kATArzynA GAncArz 

Rezydencja Brzozowy Zakątek

Mokotów Zen Garden
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Inwestor i  deweloper działający 
od 20 lat na rynku nieruchomości. 
Terra Casa realizuje nowoczesne 

przedsięwzięcia deweloperskie z po-
szanowaniem zasad zrównoważonego 
rozwoju. wybiera projekty znajdują-
ce się w prestiżowych lokalizacjach 
lub w centrach miast. w procesie 
deweloperskim firma szczególnie 
dba o atrakcyjny wygląd bryły, wy-
soki standard wykończenia, bezpie-
czeństwo i  funkcjonalność wnętrz 
tak, aby zapewnić mieszkańcom 
i użytkownikom atrakcyjne miejsce 
do życia i pracy. 
Art Deco – Apartamenty na woli 
to aktualnie realizowany przez Terra 
Casa kameralny budynek rezydencyj-

ny zlokalizowany w samym centrum 
biznesowym warszawy, w pobliżu 
stacji Metra Rondo Daszyńskiego. 
Jedną z największych zalet projektu 
jest zielony ogród na dachu z panora-
micznym widokiem na miasto, z któ-
rego korzystać będą mogli wszyscy 
mieszkańcy. Unikalną bryłę budynku 
w stylu art déco, inspirowaną archi-
tekturą Chicago, wyróżniają wysokiej 
jakości materiały wykończeniowe. 
Elewację frontową ozdobi piasko-
wiec, charakterystyczny drewniany 
moduł oraz wykonana na zamówie-
nie mozaika art déco. Niezwykle 
reprezentacyjne wejście do budynku 
zapewni eleganckie lobby z recepcją 
typu concierge. 

Terra casa
osobA zArządzAjącA: ArTur TłusTocHowskI

dzięki kilkunastoletniemu do-
świadczeniu firma oferuje 
w pełni profesjonalne usługi 

w zakresie realizacji projektu dewe-
loperskiego. Specjalizuje się w budo-
wie kameralnych i funkcjonalnych 
budynków mieszkalnych, w których 
kładziemy nacisk na wygodę, kom-
fort oraz niepowtarzalność. Budu-
je, wykorzystując uznane technologie, 
sięga po wysokiej jakości materiały. 
współpracuje tylko ze sprawdzo-
nymi wykonawcami i dostawcami. 

Celem firmy jest tworzenie miesz-
kań, które staną się wymarzonym 
domem dla Polaków. Przykładem ta-
kiego przedsięwzięcia jest inwestycja 
mieszkaniowo-usługowa Valor Kon-
stancin. Powstaje ona wśród niskiej, 
willowej zabudowy, w otoczeniu zie-
leni, w kwartale pomiędzy ulicami: 
Królewską, Mirkowską, Brzozową 
i Placem Zgody. w bezpośrednim 
sąsiedztwie znajdują się budynki 
jednorodzinne, nieliczne budynki 
wielorodzinne oraz kilka zakładów 

usługowych i  sklepów. Na trzech 
kondygnacjach budynku znajdzie się 
łącznie 68 mieszkań o metrażu od 35 
do 155 m2, których atutami będzie 
wysokość 2,95 metra oraz duże, trzy-
szybowe okna. Część z mieszkań do-
datkowo zostanie wyposażona w ko-
minki i ogrody zimowe, a mieszkania 
na parterze posiadać będą przestron-
ne ogródki (największy o powierzch-
ni 440 m2), natomiast na piętrach 
mieszkańcy cieszyć się będą pięknymi 
widokami terenów zielonych.

Profbud to firma deweloperska 
z  polskim kapitałem, która 
stawia na najwyższą jakość 

i oferuje swoim klientom mieszka-
nia „szyte na miarę”. wysoka jakość 
realizacji zaowocowała przyznaniem 
firmie wyróżnień „Jakość Roku 
2013” dla projektu Apartamenty 
Płomyka, „Inwestycja Roku 2013” 
i „Jakość Roku 2014” dla Osiedla 
Eskadra oraz Znaku Jakości i Nie-
zawodności „Home Zone” dla 
Osiedla Praha. w roku 2016 firma 
Profbud została nagrodzona również 
certyfikatem „Przyjazny deweloper”. 
Obecnie realizowane są cztery nowe 
inwestycje: II etap Osiedla Praha na 
grochowie, oraz osiedla Awangarda, 

Dekada i  Stella zlokalizowane na 
Bemowie. Naszą uwagę zwróciło 
Osiedle Awangarda. To prestiżowe 
i nowoczesne miejsce pełne dobrej 
energii. To osiedle stworzone z my-
ślą o ludziach aktywnych, którzy ce-
nią wysoką jakość życia, połączoną 
z wygodnymi rozwiązaniami i no-
watorskim podejściem. Bliskość in-
frastruktury sportowej oraz terenów 
zielonych pozwala znaleźć równowa-
gę pomiędzy odczuwalnym tempem 
życia stolicy a wewnętrzną harmonią. 
Osiedle zostało wybudowane z wy-
jątkową dbałością o szczegóły, pro-
jekt oparto o nowoczesne rozwiąza-
nia i trendy architektoniczne oraz 
najwyższej jakości materiały. 

real Invest
osobA zArządzAjącA:  dAMIAn FEduk 

Profbud
osobA zArządzAjącA:  PAwEł MALInowskI

Valor Konstancin

Osiedle Awangarda

Art Deco – Apartamenty na Woli
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Firma koncentruje się głównie 
na działalności deweloperskiej. 
Jest częścią grup Volumetric 

–  rodzinnego holdingu z  siedzibą 
w  Mataro nieopodal Barcelony. 
Przez 6  lat działalności w  Pol-
sce, spółce udało się potwierdzić 
swoją stabilną pozycję na rynku. 
Z powodzeniem zrealizowała pięć 
inwestycji w warszawie, Kielcach 
i Markach. Satysfakcja klientów jest 
priorytetem zespołu, dlatego dokła-
da wszelkich starań, aby zapewnić 
najwyższą jakość usług. w jednej 
z inwestycji firmy, Przy Bażantarni, 
każdy znajdzie coś dla siebie. Osie-
dle tworzą trzy budynki o zróżnico-

wanej wysokości – od 5 do 9 pięter. 
Znajdują się w  nich różnorodne 
mieszkania – od niewielkich kawa-
lerek po przestronne, cztero– i pię-
ciopokojowe, w tym dwupoziomo-
we, lokale. wszystkie wyposażone 
są w balkony lub tarasy, te spośród 
nich, które położone są na par-
terach, mają dostęp do ogród-
ków o powierzchniach nawet do  
195 m2. Parter budynku „B”, poło-
żonego najbliżej ulicy, przeznaczo-
ny jest w znacznej mierze na lokale 
usługowe. Do każdego mieszkania 
przynależy miejsce postojowe oraz 
komórka lokatorska, zlokalizowane 
w garażu podziemnym. 

volumetric
osobA zArządzAjącA:  doMEnEcH sAns 

Przy Bażantarni

Firma swoje działania w dużej mie-
rze koncentruje na rynku wro-
cławskim, gdzie realizuje szereg 

projektów zarówno mieszkaniowych 
(m.in. osiedle Centauris, Prome-
nady wrocławskie), biurowych jak 
i  handlowych.  Ale spółka  z  coraz 
większym impetem wchodzi także 
na rynek warszawski, gdzie w 2016 
roku rozpoczęła realizację trzech 
inwestycji mieszkaniowych (Living 
Point Mokotów, Dom Saski oraz 
Vena Mokotów). Powstające inwe-
stycje zlokalizowane są w atrakcyj-
nych dzielnicach obu miast. Dzięki 
odpowiedniemu podejściu architek-
tonicznemu oraz dostosowanej in-
frastrukturze kształtują i  rozwijają 
przestrzeń publiczną. Tworzą uni-
katowe, wygodne miejsca do życia 
i pracy, a tym samym budują przy-
szłe społeczności miasta. Przykładem 

jej działalności jest Vena Mokotów. 
To osiedle wielorodzinne powstaje 
przy ulicy Pory w obszarze dzielni-
cy Mokotów. Zespół mieszkaniowy 
będzie się docelowo składać z trzech 
budynków o zróżnicowanej wysoko-
ści. Obiekty będą posiadały od 4 do 
7 kondygnacji i pomieszczą łącznie 
183 lokale o podwyższonym standar-
dzie. Deweloper przewidział w ofer-
cie mniejsze mieszkania z balkonami, 
jak i większe połączone z tarasami czy 
też ogródkami. Na ostatnim piętrze 
znajdą się z kolei przestronne miesz-
kania z antresolami. Metraże poszcze-
gólnych mieszkań będą wynosić od 
34 do 139 m2. Na parterze przewi-
dziano powierzchnię komercyjną dla 
trzech lokali usługowo-handlowych. 
Mieszkańcy będą również mieli za-
gwarantowane miejsca parkingowe 
w garażu podziemnym.

Polska firma z  ponad 19-let-
nim doświadczeniem. Do 
końca 2016  r. wybudowała 

ponad 2400 mieszkań i  domów 
o  łącznej powierzchni ponad  
24 tys. m. kw. Tworzy mieszkania 
i domy, które spełniają oczekiwania 
klientów – są dobrze zaprojektowane, 
ustawne i wygodne a przede wszyst-
kim dostępne cenowo. filozofia za-
łożycieli spółki jest prosta, chcą by 
kupno nowego, wymarzonego miesz-
kania było łatwe. Doświadczenie 
i rzetelność Victoria Dom doceniane 
są tak wśród klientów, jak i w środo-
wiskach branżowych. Spółka została 
wyróżniona wieloma prestiżowymi 
nagrodami, jak na przykład Diamen-
ty forbesa, czy „Certyfikat Dewelo-
per Q” Polskiego Związku Pracodaw-
ców Budownictwa, jest też członkiem 

Polskiego Związku firm Deweloper-
skich. Jednym z ciekawszych przed-
sięwzięć Victoria Dom jest Park 
Dworski II. To jedno z piękniejszych 
osiedli znajdujących się w warszawie. 
Zlokalizowane jest w dzielnicy Bia-
łołęka, która słynie z dużej ilości zie-
lonych terenów idealnie nadających 
się na popołudniowy spacer lub nie-
dzielny piknik z rodziną. Duża ilość 
zieleni wokół miejsca zamieszkania 
to przede wszystkim czystsze powie-
trze, ale również wiele atrakcyjnych 
miejsc w których można odpocząć 
i zrelaksować się. Klienci mają do wy-
boru domy w zabudowie bliźniaczej. 
Powierzchnia domów wynosi 140 m2, 
a powierzchnia działek na których 
stoją wynosi od 280 m2 do 570m2. 
w każdym domu znajduje się garaż 
jednostanowiskowy. 

vantage development
osobA zArządzAjącA:  EdwArd LAuFEr 

victoria dom
osobA zArządzAjącA:  MIcHAł jAsIńskI 

Vena Mokotów

Park Dworski II
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ieruchomości to lokata 
długoterminowa. Po-
czątkującym inwestorom 
raczej trudno będzie wy-
tropić okazję, którą będą 

mogli sprzedać szybko i z zyskiem. 
wyszukiwanie takich okazji wyma-
ga cierpliwości i doświadczenia oraz 
dobrej znajomości rynku. Poza tym 
konieczna jest kalkulacja wszyst-
kich kosztów. Tym bardziej, że czas 
od kupna nieruchomości do wpro-
wadzenia się pierwszych najemców 
może trwać nawet kilka miesięcy.

Jak uzyskać środki?
Przyjmując dłuższy horyzont cza-
sowy, zainwestowane środki mogą 
przynieść zysk zarówno w postaci 
uzyskania lepszej ceny sprzedaży 
nieruchomości w przyszłości, jak 
też w  postaci bieżącego, regular-
nego dochodu –  jeśli zdecyduje-
my się tę nieruchomość wynająć. 
Z tego punktu widzenia ciekawym 
rozwiązaniem są lokale mieszkal-

ne. Jeśli wykażemy się zdolnością 
kredytową, tylko część ceny inwe-
stycji będziemy pokrywać z  wła-
snych środków, a pozostałą kwotę 
możemy sfinansować kredytem 
hipotecznym. wpływy z  najmu 
pomogą nam w  regulowaniu co-
miesięcznych rat, a inwestowanie 
zostanie rozpoczęte z mniejszym 
budżetem. Przykładowo – dyspo-
nując wolną kwotą 50 tys. zł nie-
wiele kupimy, ale korzystając z kre-
dytu, zwiększymy budżet do 250 
tys. zł. Za taką stawkę znajdziemy 
2-pokojowe mieszkanie we wrocła-
wiu, Poznaniu czy gdańsku.

Na co zwrócić szczególną uwagę? 
Kupując mieszkanie inwestycyjnie, 
warto zastanowić się nad tym czy 
lokalizacja nieruchomości na prze-
strzeni kilku najbliższych lat popra-
wi swoją atrakcyjność. wpływ na 
to będą mieć m.in. rozwój infra-
struktury, komunikacja, otoczenie, 
moda. Nieruchomości, które obec-
nie położone są w tańszej dzielnicy, 
mogą za kilka czy kilkanaście lat 
zyskać na wartości.
Ponadto trzeba pamiętać, że przy 
sprzedaży mieszkania za 10 czy 20 
lat, będzie ono o tyle samo starsze. 
wybierając nieruchomość pod ką-
tem inwestycji, warto się zastano-
wić czy materiał wykorzystany do 
budowy w przyszłości będzie rów-
nie atrakcyjny, czy też kupujący 
będą unikać takiej technologii?

Potencjał najmu
Myśląc o  inwestycji w  nierucho-
mość, która będzie wynajmowana 
warto przeanalizować rynek pod 
kątem popytu. Rynkowi najmu 
sprzyjają: migracja zarobkowa 
i szkolnictwo wyższe. To cechy du-
żych miast wojewódzkich, gdzie za-
interesowanie czasowym zamieszka-
niem jest wielokrotnie większe, niż 
w małych miejscowościach. Patrząc 
na prognozy demograficzne do 
2050 r., zwiększy się liczba miesz-
kańców warszawy i … Rzeszowa. 
Spadnie natomiast, i  to znacząco, 
Łodzi, Poznania czy Opola. Z tej 
perspektywy bezpieczna wydaje się 
inwestycja na rynku warszawskim, 
tutaj na brak popytu raczej nie 
będzie można narzekać, ponadto 
możliwe do uzyskania czynsze są 
w  stolicy najwyższe. Mieszkania 
w warszawie należą jednak do naj-
droższych w Polsce (wyższe ceny 
są tylko w Sopocie) – mieszkanie 
w stolicy kosztuje ponad 70 proc. 

więcej niż przeciętne mieszkanie 
w innym miejscu Polski.

Preferencje najemców
Myśląc o zakupie mieszkania do wy-
najmu musimy poznać preferencje 
najemców. Największym popytem 
cieszyć się będą 2- i  3-pokojowe 
mieszkania, w  typowym standar-
dzie. Najemcy również preferują 
określone lokalizacje –  związane 
z dobrym dojazdem do ich pracy 
lub na uczelnie. Musimy jednak li-
czyć się z pewną rotacją najemców 
oraz występującymi okresami, kiedy 
mieszkanie jest wolne. wielu wła-
ścicieli szacuje, że lokal mieszkalny 
jest wynajmowany średnio przez 10 
miesięcy w roku.

Rynek pierwotny czy wtórny?
Mieszkania na rynku pierwot-
nym, w większości miast w Polsce, 
są zdecydowanie droższe, niż na 
rynku wtórnym. Jednym z wyjąt-
ków jest warszawa, gdzie średnio 
mieszkania na rynku wtórnym są 
tylko nieznacznie tańsze. Miesz-
kania nowe są atrakcyjniejsze dla 
najemców – będą także uważane 
za nowe, kiedy za kilka lat zdecy-
dujemy się je sprzedać. Zawsze 
jednak wymagać będą dodatko-
wych nakładów na wykończenie. 

Jeśli nie dysponujemy sprawdzo-
ną ekipą, może być to kłopotliwe 
i kosztochłonne. Szczególnie kiedy 
inwestycja ma być przeprowadzana 
w innym mieście. Niektórzy dewe-
loperzy oferują opcje wykończenia 
według proponowanych pakietów, 
co może być w wielu przypadkach 
bardzo wygodne i pozwala w pełni 
kontrolować koszty.
Decydując się na mieszkanie na ryn-
ku wtórnym możemy wybierać po-
między lokalami, które można wy-
nająć od razu, a takimi, które będą 
wymagać większych lub mniejszych 
remontów. Ta druga opcja pozwa-
la kupić nieruchomość taniej, ale 
z drugiej strony wymaga posiadania 
zaufanej ekipy i cierpliwości. 
Podejmując decyzję o rozpoczęciu 
inwestowania na rynku nierucho-
mości warto przeanalizować wiele 
aspektów, takich jak: posiadany 
budżet, możliwości rynkowe, po-
tencjał, popyt, możliwa stopa 
zwrotu, horyzont inwestycji. Na-
wet jeśli kupujemy mieszkanie dla 
siebie, warto pomyśleć o nim jak 
o inwestycji. Życie często pokazuje, 
że nic nie jest „na zawsze”, a ku-
powanie z wizją sprzedaży pozwa-
la zarabiać na nieruchomościach, 
nawet wtedy, jeśli kupujemy je na 
własny użytek.

realizowane przez Yareal na pol-
skim rynku projekty z zakresu 
nieruchomości mieszkanio-

wych i  biurowych wyróżniają się 
najwyższym poziomem jakości i ela-
styczności wprowadzanych rozwią-
zań, zarówno w ramach działalności 
deweloperskiej, jak i  zarządzania 
realizacją projektów. Troska o zado-
wolenie klienta, dbałość o najwyższą 
jakość i atrakcyjność projektu archi-
tektonicznego oraz niezawodność 

– to wartości przewodnie firmy. wie-
dza i doświadczenie zdobyte przez 
zespół w Polsce i za granicą, zarówno 
w zakresie projektowania, jak i re-
alizacji, są gwarantami jakości oraz 
zadowolenia ze wzrostu wartości 
inwestycji w nieruchomości firmy. 
wszystkie realizowane obiekty, biu-
rowe i mieszkaniowe, charakteryzują 

się optymalnym doborem lokalizacji, 
centralnym położeniem, odpowied-
nim dojazdem i  otoczeniem, za-
chowując jednocześnie wyjątkową 
elastyczność, funkcjonalność i zgod-
ność z najnowszymi kanonami ja-
kości. Tak jest także w przypadku 
Osiedla Strefa wilanów. Usytuowa-
ne jest ono u zbiegu ulic Kieślow-
skiego i Klimczaka. Osiedle Strefa 
wilanów to dziewięć kameralnych 
czteropiętrowych budynków, w su-
mie blisko 300 mieszkań. w  ga-
rażu podziemnym przewidziano  
450 miejsc parkingowych oraz ko-
mórki lokatorskie. Części wspólne są 
przestronne, wygodne i dobrze do-
świetlone. Na terenie osiedla zapla-
nowano także stojaki dla rowerów. 
Część lokali na parterze przeznaczo-
no na sklepy i lokale usługowe. 

yareal
osobA zArządzAjącA:  ArnAud dE MénIbus

Osiedle Strefa Wilanów

W jakie nieruchomości  
chcą inwestować Polacy?
Coraz więcej Polaków chce inwestować w nieruchomości. 
Zachęceni sukcesami znajomych i rodziny, którzy mają 
za sobą pierwsze inwestycje, zaczynają poszukiwania 
najciekawszych ofert. Na co warto zwrócić uwagę myśląc 
o rozpoczęciu inwestowania na rynku nieruchomości?

ekspert rE/MAX Polska

Agata Stradomska
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iększość z  nas do-
brze kojarzy sym-
boliczne już zdjęcie 
Marka Zuckerber-
ga przechodzącego 

środkiem sali pełnej ludzi, spośród 
których nikt nie zwraca na niego 
uwagi. A  to dlatego, że wszyscy 
mają na sobie gogle Oculus Rift. 
Coraz częściej też spotykamy się 
w  naszych miastach z  salonami 
wirtualnej rzeczywistości, w któ-
rych możemy na moment prze-
nieść się do świata wirtualnego. 
Jeszcze jakiś czas temu wiele osób 
zadawało sobie pytanie czemu 
właściwie, poza zabawą, ma służyć 
ta technologia. Dziś wkracza ona 
w nasze życie na dobre. I choć za 
najszybsze upowszechnienie VR 
odpowiadają z pewnością gry wi-
deo, to nowe technologie zaczyna-
ją wywoływać duże zainteresowa-
nie także na innych rynkach – m.
in. w mieszkaniówce. Technologie 
takie jak VR umożliwiają przy-
szłym mieszkańcom obejrzenie 
mieszkania i przemieszczenie się 
po nim jeszcze przed dokonaniem 
zakupu. Zjawisko to rozwija się 
na rynku deweloperskim mniej 
więcej od 3 lat. – Tradycyjne pla-
ny mieszkań oraz powierzchni 
biurowych aktualnie zastępujemy 
trójwymiarowymi prezentacjami, 
które pozwalają poczuć skalę ofe-
rowanych przestrzeni – możemy 
do nich wejść za pomocą okula-
rów do AR (rozszerzonej rzeczy-
wistości), VR lub obejrzeć je na 
ekranach urządzeń mobilnych lub 
stołów multimedialnych – mówi 
Dariusz Stachowiak, dyrektor ds. 
rozwoju w  warszawskiej agencji 
workroom Technologies.

VR to dobra alternatywa dla tzw. 
mieszkań pokazowych, czyli 
lokali, w  których dotychczas 
deweloperzy aranżowali prze-
strzenie, obrazując klientom 
jak będą wyglądać mieszka-
nia w wybranej inwestycji. 
To rozwiązanie jest jednak 
możliwe dopiero gdy in-
westycja jest gotowa, co 
pozbawia możliwości 
obejrzenia mieszkania 
osoby zainteresowane 

zakupem na etapie budowy. w ta-
kiej sytuacji zwykle pozostają wi-
zualizacje. Dziś z pomocą przycho-
dzi wirtualna rzeczywistość, która 
w przeciwieństwie do tradycyjnych 
kanałów komunikacji, pozwala 
odizolować odbiorcę od bodźców 
zewnętrznych i w pełni zaangażo-
wać go w odbiór danego przekazu. 
Już nie tylko oglądamy, ale także 
przeżywamy. w przypadku nieru-
chomości mieszkaniowych efekt 
jest tym mocniejszy, że nie pa-
trzymy na wymarzone lokum na 
stronach katalogu lub papierowej 
makiecie, ale po prostu wchodzi-
my do środka swojego przyszłego 
mieszkania – na dowolnym etapie 

procesu inwestycyjnego. Dla de-
weloperów to także świetna możli-
wość do wykorzystania na targach 
i imprezach branżowych. Nie ma 
już potrzeby gromadzenia na sto-
isku wielu rozmaitych materiałów 
promocyjnych, ponieważ jedno 
małe urządzenie umożliwia efek-
tywną prezentację całej oferty.

Realny widok na 
przyszłe lokum
Inną wdrażaną obecnie na rynku 
deweloperskim technologią są 
stoły multimedialne. Korzystając 
ze stołu, na podobnych zasadach 
jak w internetowych wyszukiwar-
kach mieszkań wpisujemy kryteria 

– wybramy interesujący nas metraż 
i  np. liczbę pokoi, a  na ekranie 
pojawia się mieszkanie dopaso-
wane do naszych potrzeb. w ten 
sposób działa interaktywny stół 
dotykowy, który ma zastąpić nie-
funkcjonalne makiety, dotychczas 

obrazujące klientom, w  którym 
miejscu budynku będzie umiej-
scowione ich przyszłe mieszkanie. 

– Biznes deweloperski wymaga od 
nas, żebyśmy szli z duchem czasu 

–  musimy obserwować potrzeby 
klientów i na nie odpowiadać. To 
byłoby nierozsądne, gdybyśmy 
w dobie coraz szybciej postępują-
cej cyfryzacji pokazywali ludziom 
wyłącznie plany i  wizualizacje. 
Możliwości jest coraz więcej, a my 
staramy się je wykorzystywać.

Nowe drogi nowych technologii
wg danych firmy Deloitte, 2017 
będzie dużym wyzwaniem dla 
wirtualnej rzeczywistości – to wła-
śnie ten rok będzie przełomowy 
w rozwoju tej technologii i to wła-
śnie teraz mają zostać wyznaczone 
trendy na najbliższe lata. Niewąt-
pliwie zastosowanie najnowszych 
technologii często traktowane jest 
dziś jako ciekawostka, dodatek do 
realizowanych działań. w najbliż-
szych latach może się to zmienić 

–  technologie staną się 
coraz  bardzie j 

dostępne dla 
odbiorców, 

a  co za tym idzie, wpisanie ich 
w  strategie działań biznesowych 
stanie się koniecznością dla firm, 
chcących zyskać zainteresowanie 
odbiorcy. To niezwykle ważne 
zwłaszcza na rynku nieruchomo-
ści mieszkaniowych, dla którego 
najbliższe lata mogą oznaczać 
duże zmiany. Co się z tym wiąże, 
przewagę zdobędą ci deweloperzy, 
którzy zaoferują swoim klientom 
coś wyjątkowego. 

Wirtualne trendy w mieszkaniówce
Rok 2016 okazał się przełomowym okresem dla technologii 
VR.  To właśnie w ubiegłym roku wzrost popularności tego 
rozwiązania był najbardziej dynamiczny. I choć najczęściej 
kojarzymy ją z grami komputerowymi, to wirtualna 
rzeczywistość znalazła swoje zastosowanie w wielu innych 
branżach. Wyjątkowo dobrze odnalazła się na rynku 
nieruchomości. Deweloperzy coraz częściej poszukują dziś 
rozwiązań, które pozwalają klientom poczuć się, jakby 
naprawdę byli w swoim przyszłym lokum. Wśród nich są 
m.in. gogle VR czy stoły multimedialne. Wg prognoz Deloitte, 
kolejnym ważnym okresem dla tej technologii ma być 
właśnie 2017 r.

menedżer projektu  
skanska residential development Poland

Łukasz Witek

Dziś z pomocą 
przychodzi wirtualna 

rzeczywistość, która 
w przeciwieństwie 

do tradycyjnych 
kanałów 

komunikacji, 
pozwala odizolować 

odbiorcę od bodźców 
zewnętrznych 

i w pełni 
zaangażować go  

w odbiór danego 
przekazu.



BIZNES RAPORT 10 – 16 lutego 2017 r.

gAZETA fINANSOwA

5353deweloper roku 2016

edną z  najważniejszych 
decyzji w procesie inwesty-
cyjnym jest wybór formy 
finansowana projektu. Ten 
krok trzeba mieć dobrze do-
pracowany, bo dostępność 

instrumentów finansowania działal-

ności zmienia się w zależności od tego, 
na jakim etapie jest inwestycja.

Etap inwestycji determinuje 
sposób finansowania
I tak, na etapie zakupu gruntu, często 
najważniejszego z punktu widzenia 
sukcesu całej inwestycji, dostęp do 
finansowania zewnętrznego jest dość 
ograniczony ze względu na politykę 
banków, które niechętnie wspierają 
tak wczesny etap. Dlatego deweloper 
powinien wiedzieć, czy tę część pro-
cesu inwestycyjnego finansować ze 
środków własnych czy zewnętrznych, 
a może w jego przypadku najlepszym 
rozwiązaniem byłoby połączenie oby-
dwu form finansowania. Jeśli zdecy-
duje się na użycie finansowania ze-

wnętrznego, dobrym rozwiązaniem 
może być emisja obligacji. wśród za-
let emisji obligacji wymienić można 
przede wszystkim sporą elastyczność. 
Z jednej strony obligacje pozwalają 
na dogodny rozkład spłat zobowiązań 
(regularne spłaty odsetek, a kapitału 
na koniec okresu emisji). Z drugiej, 
dają większą swobodę w  rozporzą-
dzaniu środkami pozyskanymi z emi-
sji, niż w przypadku kredytu. wynika 
to nie tylko z mniej restrykcyjnych 
regulacji co do określania celu emisji, 
często w praktyce formułowanego 
bardzo ogólnie, ale również z faktu, 
że środki z obligacji są dostępne od 
razu w całości, podczas gdy w przy-
padku kredytu wartość przyznanego 
finansowania jest uwalniania stop-
niowo w transzach, zgodnie z harmo-
nogramem inwestycji i na podstawie 
przedstawionych faktur. Obligacje 
mają jeszcze jedną niezaprzeczalną za-
letę – szybkość pozyskania finansowa-
nia. A w walce o topowe lokalizacje, 
przeważnie wygrywa ten deweloper, 
który jest w stanie szybko wyłożyć 
środki na zakup działki. warto zatem 

rozważyć emisję obligacji, gdy napo-
tka się opór banków w kwestii kredy-
towania zakupu gruntu.
wraz ze stopniem zaawansowania 
inwestycji, zmienia się też dostępność 
źródeł finansowania. Banki stają się 
bardziej otwarte na współpracę, gdy 
deweloper przedstawi im pozwole-
nie na budowę i przejdzie do etapu 
budowy. Dlatego późniejsze etapy 
inwestycji zazwyczaj finansuje się 
już kredytem inwestycyjnym, który 
w  projektach bardziej zaawanso-
wanych niejednokrotnie zapewnia 
inwestorowi finansowanie na naja-
trakcyjniejszych warunkach. Każdą 
sytuację trzeba jednak analizować 
indywidualnie, a struktura finanso-
wania projektu powinna być dobrana 
zgodnie ze specyfiką projektu i sytu-
acją inwestora.

W pogoni za popytem
Dane na koniec 2016 r. nie pozo-
stawiają złudzeń. Zapał inwestycyj-
ny deweloperów nie słabnie. Nie 
tylko skala sprzedaży była najwyż-
sza w historii. Rekord padł również 

w  liczbie pozwoleń na budowę 
i liczbie mieszkań rozpoczętych. To 
jasny sygnał, że oferta deweloperów 
będzie dynamicznie rozwijana a to 
dobry znak dla tych, którzy wciąż 
poszukują swojego pierwszego 
mieszkania, ale też i dla tych, którzy 
dokonują zakupu w celach inwesty-
cyjnych. Nie należy też się martwić 
o przyszłość branży deweloperskiej 
w  kolejnych latach, bo choć ze-
szłoroczne tempo sprzedaży będzie 
trudne do utrzymania w perspek-
tywie kilkuletniej, to zaspokojenie 
potrzeb mieszkaniowych w Polsce, 
szacowanych przez różne źródła na 
ponad 1 mln lokali, wciąż będzie 
celem na tyle odległym, że nie grozi 
nam załamanie rynku. 
Historycznie ciężko było przewi-
dzieć kryzysy w  branży mieszka-
niowej, bo nigdy do końca nie wia-
domo, jakie elementy spowolnią 
sprzedaż. Ale jednego można być 
pewnym: finansowanie, a właściwie 
jego dostępność i struktura, zawsze 
było i będzie kluczowe dla rozwoju 
całej branży.

Dostęp do finansowania jednym 
z kluczowych czynników sukcesu
Rekordowa sprzedaż w 2016 r. zaostrzyła apetyt 
deweloperów na uruchamianie kolejnych inwestycji. W tym 
roku branża ma szansę powtórzyć ten wynik, ale z punktu 
widzenia firm duże znaczenie dla utrzymania koniunktury 
na rynku może mieć dostęp do finansowania. Warto, by 
deweloperzy mieli gotową strategię w tym obszarze, bo 
wiele można dzięki temu zyskać, a w przypadku jej braku 

– bardzo dużo stracić. 

Reklama

prezes zarządu  
upper Finance Med consulting

Tatiana Piechota
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P
raca zdalna wydaje się 
wprost wymarzona. Pod-
czas gdy etatowi koledzy 
już od paru godzin stukają 
w klawiatury komputerów, 

freelancer dopiero podnosi się 
z łóżka. Nie musi też prosić o po-
zwolenie, gdy potrzebuje załatwić 
kilka urzędowych spraw. Ba, nawet 
spacer w godzinach pracy z zasady 
nie jest zabroniony. Sam komfort 
przebywania we własnym domu, 
a  także czas i pieniądze zaoszczę-
dzone na dojazdach, to ogromne 
zalety wolnych zawodów.
Niemniej jednak nie można za-
pominać o praktycznym aspekcie 
takiego przedsięwzięcia. Ludzie 
pracujący w biurach mają do dys-
pozycji już urządzoną przestrzeń, 
która zawsze będzie się kojarzyć 
z  wykonywaniem służbowych 
obowiązków. Skoncentrowanie się 

w takim miejscu nie powinno na-
stręczać większych kłopotów. fre-
elancerzy znajdują się w  nieco 
trudniejszej sytuacji. Muszą tak 
zaaranżować własne mieszkanie, by 
wyraźnie odgrodzić życie prywatne 
od zawodowego.

Te strefy pomogą się skupić
Najtrudniej przychodzi skupie-
nie się w  sypialni. Jeśli umieści-
my domowe biuro właśnie w tym 
pomieszczeniu, musimy liczyć się 
z tym, że ani nie wypoczniemy tak, 
jak byśmy sobie tego życzyli, ani też 
nie będziemy pracować wydajnie.
w urządzaniu biura weźmy rów-
nież pod uwagę obecność innych 
domowników. Nasza praca, na-
wet ta realizowana w  godzinach 
wieczornych, nie obliguje ich do 
cichego zachowywania się. Naj-
lepiej będzie tak zagospodarować 
miejsce, by móc się odseparować. 
w  ten sposób zapewnimy sobie 
spokój, a  nasi bliscy będą czuli 
się komfortowo. warto, abyśmy 
wybrali mieszkanie, którego liczba 

pokoi pozwoli nam na urządzenie 
samodzielnego biura. Możemy 
wówczas zamknąć pomieszczenie 
na klucz i w skupieniu poświęcić 
się pracy. Najlepszym rozwiąza-
niem jest maksymalne oddalenie 
tego pokoju od części dziennej, 
z której mogą dobiegać hałasy. Je-
śli zaś finanse nie pozwalają nam 
na kupno większego mieszkania, 
pozostaje nam urządzenie oddziel-
nych stref w  większym pokoju. 
wystarczy ścianka działowa, para-
wan czy wnęka. ważne, by sobie 
wzajemnie nie przeszkadzać.

W ten sposób nie 
zmęczymy wzroku
Dobrze jest zastanowić się, w  ja-
kich godzinach lubimy najczęściej 
pracować. Jedni bowiem preferują 
standardowe godziny pracy, inni 
decydują się na popołudnia, a jesz-
cze kolejni dostosowują się do stre-
fy czasowej swoich kontrahentów, 
nierzadko oddalonych o  tysiące 
kilometrów. Jeśli jest to możliwe, 
zapewnijmy sobie maksymalnie 
dużo światła dziennego. Nie jest 
ono bowiem męczące dla wzroku. 
Zarówno przy wyborze mieszka-
nia, jak i pomieszczenia przezna-
czonego na biuro, kierujmy się 
położeniem względem słońca. Dla 
standardowych godzin, czyli 8–16, 
najlepsze będzie pomieszczenie 
usytuowane od południowej stro-
ny budynku. 

Nie wprowadzać klienta 
w zakłopotanie
Zastanówmy się nad jeszcze jedną 
istotną kwestią. Czy nasza praca 
wymaga spotkań z klientem? Jeśli 
tak, to gdzie je możemy przeprowa-
dzać – w jego biurze, w zewnętrz-
nym lokalu czy w naszej pracowni? 

w  przypadku, jeśli to on składa 
nam wizytę, przyda nam się miesz-
kanie, w  którym dodatkowe po-
mieszczenie zlokalizowane będzie 
blisko wejścia. Często nie życzymy 
sobie, by klient był przeprowadza-
ny przez cały nasz dom. Mogłoby 
to stawiać go w niezręcznej sytu-
acji. w urządzaniu pomieszczenia 
uwzględnijmy miejsce dla gościa 

– choćby fotele i stolik kawowy.

Zaciszne osiedle
I wreszcie coś, co jest absolutnie 
konieczne przy każdej pracy – ci-
sza. Przed zakupem mieszkania 
upewnijmy się, że okolica, którą 
wybraliśmy, jest spokojna. Najlep-
sze będą osiedla z  bezpośrednim 
sąsiedztwem parków i  skwerów. 
Zapoznajmy się z planem zagospo-
darowania przestrzennego, poroz-
mawiajmy z sąsiadami. Choć przy 
urządzaniu wnętrza możemy za-
dbać o szczególną izolację akustycz-
ną biura, to jednak najważniejsze 
jest, aby już na etapie poszukiwań 
odrzucić te lokalizacje, które bez-
sprzecznie nie należą do cichych. 
Uwzględnijmy też łatwy dostęp do 
sklepów i dobre skomunikowanie 
z  różnymi częściami miasta –  to 
pozwoli zaoszczędzić czas poświę-
cany na wykonywanie obowiązków. 
Takie postępowanie znacznie ułatwi 
znalezienie wymarzonego M, które 
stanie się miejscem zarówno do od-
poczynku, jak i do pracy.

Idealne mieszkanie dla freelancera
Jak wskazują najnowsze badania, tzw. freelancerów w Polsce 
wciąż przybywa. Dziś co piąty Rodak wykonuje wolny 
zawód. Możliwość podjęcia pracy zdalnej niesie za sobą 
jeden poważny mankament – konieczność samodzielnego 
zagospodarowania przestrzeni do realizacji projektów. 
Dobrze, by już na etapie poszukiwania mieszkania 
uwzględnić wszystkie aspekty takiego rodzaju działalności. 
Jakie lokum wybrać, aby spełniało wymogi pracy 
freelancera?

ekspert wPbM „Mój dom” 

Tomasz Bednarek
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Przy podejmowaniu decyzji o miej-
scu lokalizacji domu przy granicy 
naszej działki, oprócz mówiąc ogól-
nie funkcjonalności i  estetyki, ko-
niecznie muszą zostać uwzględnione 
także dyrektywy zawarte w Rozpo-
rządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spra-
wie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 

Wyjątek od reguły 
Zgodnie z treścią tego aktu budynku 
nie można wybudować w mniejszej 
odległości od granicy niż 3 m, gdy 
będzie on zwrócony w stronę gra-
nicy ścianą bez otworów; 4 m zaś 
w przypadku, gdy od strony granicy 
planowana będzie ściana z otworami 
drzwiowymi lub okiennymi. wyjąt-
kiem od tej wytycznej będzie sytu-

acja, w której dana działka ma mniej 
niż 16 metrów szerokości, lub jeśli 
możliwość taka wynika bezpośred-
nio z ustaleń zawartych w ramach 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego albo uzyskanej 
przez inwestora decyzji określającej 
warunki zabudowy. w takich oko-
licznościach budynku nie można 
wybudować w mniejszej odległości 
od granicy niż 1,5 m. Taki pas terenu 
musi pozostać wtedy niezabudo-
wany, co ma zapewniać swobodny 
dostęp do ściany i w razie wystąpie-
nia takiej konieczności umożliwić 
jej remont i konserwację. Co wię-
cej ściana budynku od strony gra-
nicy nie może mieć w opisanej tu 
sytuacji żadnych otworów okien-
nych i  drzwiowych. warto także 
pamiętać, że w odległości nie mniej-
szej niż 1,5 m od granicy z sąsiednią 
działką budowlaną mogą zostać usy-
tuowane także okapy, gzymsy, bal-
kony lub daszki nad wejściem oraz 
galerie, tarasy, schody zewnętrzne, 
pochylnie lub rampy. 

Ustalenia zawarte w decyzji 
Ponadto, istnieje także możliwość 
usytuowania budynku ścianą ze-
wnętrzną bez otworów bezpośred-
nio przy granicy działki budowlanej, 
na której został zaprojektowany, jeżeli 
nie mamy do czynienia z budynkiem 
inwentarskim, czy budynkiem gospo-
darczym do przechowywania płodów 
rolnych. Takie zamierzenie będzie 
możliwe do przeprowadzenia tylko, 
jeśli takie rozwiązanie wprost wynikać 
będzie z ustaleń zawartych w decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospoda-
rowania bądź też jeśli na sąsiedniej 
działce istnieje już budynek ze ścianą 
usytuowaną przy tej granicy. wtedy 
wznoszony budynek będzie musiał 
spełnić kilka warunków. Po pierwsze 
będzie on musiał przylegać do istnie-
jącego budynku całą długością swojej 
ściany, po drugie zaś musi mieć w pa-
sie o szerokości 3 m, przylegającym 
do granicy działki, wysokość i wymiar 
równoległy do tej granicy, nie więk-
sze niż w budynku istniejącym na są-
siedniej działce. Jeżeli działki po obu 
stronach granicy są niezabudowane 
i żaden z sąsiadów nie uzyskał jeszcze 
decyzji o pozwoleniu na budowę przy 
granicy to (poza wymienionymi wy-

żej sytuacjami) budowa przy granicy 
nie będzie możliwa.

Nie tylko dla budujących 
Opisanymi powyżej dyrektywami 
w sprawie warunków, jakie powinno 
spełnić usytuowanie domu powinny 
zainteresować się nie tylko osoby pla-
nujące jego budowę, ale także te no-
szące się z  zamiarem kupna działki 
z domem już wybudowanym. Coraz 
częściej bowiem okazuje się, że ku-
piony obiekt nie spełnia warunków 
technicznych, a  konsekwencje nie-
mal zawsze ponosi obecny właściciel 
nieruchomości, co potwierdza wiele 
orzecznictw sądowych, m.in. wyrok 
wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego, z dnia 22 czerwca 2015  r. 
(sygnatura akt: II SA/gl 506/15). 
w przywołanej tu sprawie powiatowy 
inspektor nadzoru budowlanego na-
kazał zamurowanie okna w budynku, 
które zostało wybite pod koniec lat 
70., jak się okazało bez uprzedniego 
uzyskania koniecznego pozwolenia 
na budowę. Zgodnie z obowiązują-
cymi na chwilę obecną przesłankami 
obiekt ten nie spełnia warunków za-
wartych w §12 ust. 1 rozporządzenia 
w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie, a zatem to obecny 
właściciel powinien podjąć należyte 
kroki, by doprowadzić obiekt do 
stanu zgodnego z prawem. 

ekspert portalu www.grunttozysk.
pl/saveinvest

Bartosz Antos 
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Jak usytuować dom przy granicy działki?
Jak zgodnie z prawem możemy zagospodarować naszą 
działkę, czyli warunki techniczne, jakim musi odpowiadać 
lokalizacja domu przy granicy naszej nieruchomości. 
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Judyta Rybka

Kto choć raz doświadczył mieszka-
nia w  miejscu, w  którym zarówno 
układ pomieszczeń, jak i metraż ni-
jak nie odpowiadał potrzebom do-
mowników, ten wie, jak ważne jest, 
by przyszłe M było niczym skrojone 
na miarę. Decydując się na przepro-
wadzkę, bierzemy pod uwagę przede 
wszystkim cenę i  lokalizację inwe-
stycji, piętro czy liczbę pokoi. Nie 
musimy jednak wybierać między go-
towymi ofertami. Dziś możemy już 
dostosować mieszkanie dokładnie do 
naszych potrzeb. wrocławski rynek 
nieruchomości jest dla zainteresowa-
nych bardzo elastyczny. Nikogo nie 
dziwi już to, że kupujący chcą mieć 
projekt dopasowany do ich potrzeb. 
Jedni nazywają to realizacją marzeń, 
inni – wygodą i funkcjonalnością. 

Większa popularność
Pewne jest jedno: mieszkania skro-
jone na miarę są coraz bardziej po-
pularne. – Przyszli mieszkańcy mają 
wpływ na wiele elementów w pro-
jekcie. Muszą jednak zgłosić taką po-
trzebę odpowiednio wcześniej, najle-
piej przed rozpoczęciem prac na ich 
piętrze. w większości klienci proszą 
o niewielkie przeróbki. Trzeba jed-
nak pamiętać, że zmiana nie zostanie 
zrealizowana, jeśli wymaga ingerencji 
w piony wentylacyjne lub przenie-
sienia elementów konstrukcyjnych 
budynku – tłumaczy Jakub Orski,  
z wPBM „Mój Dom” S.A.

Taniej niż podczas remontu
Już na etapie poszukiwań warto spo-
rządzić listę spraw, które są dla nas 
absolutnie niezbędne. Dla jednych 
jest to wysoka temperatura w miesz-
kaniu, drugim będzie zależało na 
konkretnym oświetleniu, a  jeszcze 
inni wskażą na częściowe oddzie-
lenie otwartej kuchni. O wszystko 

warto zatroszczyć się jeszcze przed 
wykończeniem wnętrza. – Przerób-
ki w stanie deweloperskim są mniej 
kosztowne, niż remont już gotowego 
mieszkania. Zwróćmy tylko uwagę, 
czy w umowie widnieje zapis odno-
śnie do terminu zgłaszania potrzeby 
zmian w projekcie – radzi Orski.

Aranżacja na próbę
Kiedy znajdziemy już lokum, w któ-
rym chcielibyśmy zamieszkać, spró-
bujmy wyobrazić sobie jego aranża-
cję. w tym mogą pomóc różnego 
rodzaju programy i aplikacje, które 
umożliwiają wizualizację koloru 
ścian czy nawet pełnego umeblowa-
nia wnętrza. Podczas takiego ekspe-
rymentu może okazać się, że nasza 
wymarzona szafka nie zmieści się, 
a wanna, o której myśleliśmy, będzie 
kolidowała z umywalką. To istotne, 
żeby już na początku wiedzieć, w jaki 
sposób chcemy się urządzić.

Najczęstsze modyfikacje
Deweloperzy często zgadzają się na 
przesunięcie ścian działowych. Rów-
nież zamiana łazienki lub kuchni 
z sąsiadującym pomieszczeniem nie 
powinna być kłopotliwa. ważne jest 
tylko, by wprowadzane korekty były 
zgodne z prawem. warto też zwrócić 
uwagę na rozmieszczenie instalacji 
elektrycznej. Może to znacząco wpły-
nąć nie tylko na sposób aranżacji, lecz 
także na wygodę użytkowania. Dziś 
posiadanie ogródka przy zlokalizo-
wanym na parterze mieszkaniu czy 
zarezerwowane miejsce parkingowe 
to udogodnienia, które jeszcze kilka 
lat temu nie były tak oczywiste. Nie-
wykluczone, że w ciągu najbliższej 
dekady już każdy nabywca z rynku 
pierwotnego będzie decydował się na 
dostosowanie projektu do indywidu-
alnych potrzeb.   ra-Sa/newseria

Mieszkanie na miarę
Ściśle określona grupa odbiorców 
dzięki MDM może starać się o uzy-
skanie dofinansowania. Pomoc dla 
budujących dom metodą gospodar-
czą stanowi możliwość zwrotu części 
podatku VAT.

Projekt domu a „Mieszkanie 
dla młodych”
Zasady preferencyjnego programu 
MDM są jasno zdefiniowane. Opinii 
podlega zarówno inwestor, jak i dom, 
którego budowy chce się podjąć. Ze 

wsparcia może skorzystać małżeństwo 
lub osoba samotna w wieku do 35 
lat (w przypadku małżeństwa brany 
jest pod uwagę wiek młodszego mał-
żonka), brak własności nieruchomo-
ści (w chwili ubiegania się o MDM 
i w przeszłości, z wyłączeniem osób 
i rodzin z min. trojgiem dzieci).
Kluczowa jest wielkość nierucho-
mości – maksymalna powierzchnia 
użytkowa budowanego domu jed-
norodzinnego nie może mieć wię-
cej niż 100 mkw. lub w przypadku 
osób wychowujących co najmniej 
troje dzieci –  110 mkw.  –  MDM 
daje możliwość odzyskania czę-
ści poniesionych kosztów. Szacun-

kowo będzie to kwota kilkunastu 
tysięcy złotych. w kontekście po-
wierzchni użytkowej domu jedno-
rodzinnego, który miałby spełnić 
warunki programu, warto zwrócić 
uwagę, że balkony, loggie, tarasy, 
antresole, szafy i  schowki w  ścia-
nach, pralnie, garderoby, suszar-
nie, wózkownie, strychy i piwnice 
nie są wliczane do ostatecznej po-
wierzchni domu.

Budowa domu bez 
kredytu hipotecznego
warto zwrócić uwagę, że w  przy-
padku ubiegania się o pomoc w za-
kresie MDM przez inwestorów 
budujących dom, w przeciwieństwie 
do osób kupujących mieszkanie nie 
zachodzi konieczność zaciągnię-
cia kredytu hipotecznego. wnio-
sek o zwrot poniesionych wydatków 
można złożyć tylko raz, po zakończe-
niu budowy.

To będzie kolejny rok dynamicznego 
rozwoju rynku najmu. Liczba lokato-
rów dziś oscyluje wokół 2 mln, a do 
końca roku może wzrosnąć o kolejne 
200 tys. – prognozują eksperci firmy 
Mzuri. Rozwój rynku to efekt m.in. 
wzrostu wymaganego wkładu wła-
snego do kredytu hipotecznego, ro-
snącej liczby rozwodów oraz dużego 
popytu ze strony obcokrajowców. 
Poza tym wciąż rośnie zainteresowa-
nie nieruchomościami jako formą 
inwestycji. Ich wynajem opłaca się 
znacznie bardziej niż lokaty bankowe 
czy obligacje.
– Ten rok to będzie kolejne 12 mie-
sięcy szybkiego rozwoju rynku 
najmu  –  przekonuje w  rozmo-
wie z agencją informacyjną Newse-
ria Biznes Artur Kaźmierczak, prezes 
zarządu Mzuri Investments, spółki 
Mzuri CfI. – Będzie on rósł w wy-
niku różnych zjawisk. Coraz mniej lu-
dzi odczuwa potrzebę mieszkania na 
swoim. Szczególnie osoby młode, sły-
sząc o kredytach frankowych i proble-

mach frankowiczów, czują awersję do 
zadłużania się.

Demograficzno-społeczny 
charakter czynników 
Dla tych, którzy takiej awer-
sji nie  czują, problemem może 
być zgromadzenie wymaganego 
wkładu własnego. Od stycznia tego 
roku wynosi on 20 proc. wartości 
nieruchomości, ale większość ban-
ków wymaga 10  proc. i  ubezpie-
czenia niskiego wkładu. To z kolei 
zwiększa koszty kredytu Kolejne 
czynniki mają charakter demogra-
ficzno-społeczny. To m.in. większa 
mobilność pracowników i zmniej-
szająca się presja społeczna na po-
siadanie własnego M.  Jednym 
z czynników jest także utrzymująca 
się wysoka liczba rozwodów. Zgod-
nie z  danymi głównego Urzędu 
Statystycznego w 2015 roku sądy 
orzekły prawomocnie 67,3 tys. roz-
wodów, o 2 tys. więcej niż w 2014 
roku. – w samych tylko miastach 

w Polsce rozwodzi się 50 tys. par, co 
oznacza, że z 50 tys. mieszkań za-
czyna być potrzeba 100 tys. miesz-
kań, bo ludzie po rozwodzie rzadko 
chcą nadal mieszkać razem – mówi 
Kaźmierczak. – wydłuża się śred-
nia długość życia, więc coraz mniej 
mieszkań się zwalnia w sposób na-
turalny. Poza tym znacząco rośnie 
liczba obcokrajowców w  Polsce. 
Dzisiaj już co 18. najemca Mzuri 
jest obcokrajowcem i ta liczba bar-
dzo szybko rośnie.
według danych Eurostatu Pol-
ska jest liderem w UE pod wzglę-
dem liczby wydanych pozwoleń 
na pracę obywatelom innych 
państw (w  praktyce niemal wy-
łącznie dla Ukraińców). w 2015 r. 
było ich około 800 tys. Rośnie 
także liczba przyjeżdżających do 
Polski na naukę studentów. we-
dług gUS w  roku akademickim 
2014/2015 było ich niemal 50 tys., 
przeszło dwa razy więcej niż cztery 
lata wcześniej.

Najem jako pełnoprawna 
forma zamieszkiwania
Prezes Mzuri Investments podkre-
śla, że w kolejnych latach na rynek 
może wpłynąć program Mieszka-
nie Plus, chociaż nie w segmencie, 
w  którym dzisiaj operuje więk-
szość właścicieli mieszkań na wy-
najem. – Zgodnie z zapowiedziami 
rządu Mieszkanie Plus ma być ad-
resowane przede wszystkim do 
osób o niższych dochodach, któ-
rych nie stać na najem komercyjny, 
oferowany dzisiaj przez właścicieli 
mieszkań, oraz  do rodzin wielo-
dzietnych, a dzisiaj w naszych za-
sobach 2/3 mieszkań stanowią 
lokale małe – kawalerki i dwupo-
kojowe. Dlatego nie  sądzę, żeby 
program ten miał dla dzisiejszych 
właścicieli mieszkań na wynajem 
istotny negatywny wpływ – pod-
kreśla Kaźmierczak.
w jego opinii program może się przy-
czynić do wzrostu zaufania do najem-
ców i wzrostu akceptacji społecznej 

dla najmu jako pełnoprawnej formy 
zamieszkiwania.
Rosnące zainteresowanie najmem 
przekłada się także na podaż miesz-
kań. Coraz więcej osób inwestuje 
w  lokale na wynajem. Tym bar-
dziej że oszczędności Polaków są 
na rekordowo wysokim poziomie. 
w otoczeniu bardzo niskich stóp pro-
centowych trzymanie kapitału na lo-
katach bankowych czy w obligacjach 
staje się mało atrakcyjne. – Mieszka-
nia na wynajem są bardzo dobrą in-
westycją i  są relatywnie atrakcyjne 
w stosunku do innych opcji – wyja-
śnia Artur Kaźmierczak. – Inwestu-
jąc w nieruchomość, można uzyskać 
3–4 razy wyższy zwrot niż z lokaty czy 
obligacji. w związku z tym widzimy, 
że także ceny mieszkań, zwłaszcza 
okazyjnych, nadających się pod wy-
najem, wciąż idą do góry. Czynniki 
wpływające na rynek będą się zatem 
równoważyć.
Zdaniem ekspertów na popularności 
zyskiwać może także model grupo-
wego inwestowania w rynek miesz-
kaniowy. w takim modelu niewielki 
kapitał wystarcza, żeby zostać współ-
właścicielem mieszkania. 

Zyski z najmu wyższe niż z lokat

Jakie warunki musi 
sPełnIać ProJekt MDM?
„Mieszkanie dla młodych” oferuje wsparcie dla osób 
inwestujących w swoją pierwszą nieruchomość. Szereg 
zmian w regulaminie programu już w początkowym etapie 
jego działania poszerzył grupę potencjalnych odbiorców 
także o osoby budujące dom. Projekt musi jednak spełniać 
odpowiednie warunki. 


