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To, od kogo kupujemy mieszkanie, ma znaczenie. 
Często na nieruchomość wydajemy oszczędności 
swojego życia albo przez jego większość ją spłacamy, 
bo zaciągnęliśmy kredyt na 30 lat. Warto w takiej 
sytuacji mieć po drugiej stronie transakcji partnera, 
który uczciwe podchodzi do klientów, dostarcza 
im produkt najwyższej jakości i można na niego 

liczyć, jeśli cokolwiek wydaje nam się wątpliwe. 
Deweloperzy, którzy otrzymali w naszym plebiscycie 
tytuł Dewelopera Roku, mogą się takim podejściem do 
nabywców swoich nieruchomości pochwalić. Budują na 
miarę potrzeb coraz bardziej wymagających klientów, 
wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom i wspierając na 
każdym etapie zakupu inwestycji.    
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T
rójmiejski deweloper aLLCon 
osiedla od 30 lat odpowiada na 
potrzeby wymagających klien-

tów, szukających dopasowanej oferty 
mieszkaniowej. oparta na stabil-
nych fundamentach finansowych 
firma ceniona jest za niezawodność, 
terminowość oraz wiarygodność wo-
bec klientów i kontrahentów. aLL-
Con to wielokrotnie nagradzany 
deweloper oraz zdobywca międzyna-
rodowej nagrody european Property 
awards 2019–2020 za apartamen-
towiec tarasy Bałtyku. najnowsza 
inwestycja allconu – położone bli-
sko Śródmieścia Młyny gdańskie 
to osiedle zaprojektowane z  myślą 
o koneserach codzienności – znaw-
cach i  miłośnikach tego, co wy-
tworne, a  zarazem funkcjonalne, 

ceniących jakość i  piękno w  każ-
dym aspekcie życia. ważną rolę dla 
twórców inwestycji odgrywał histo-
ryczny kontekst miejsca. inspiracją 
były istniejące tu dawniej budynki, 
młyny oraz potok, jak i oryginalna 
zabudowa widoczna do dziś w  są-
siedztwie. Młyny gdańskie witają 
elegancką, reprezentacyjną portier-
nią zaprojektowaną na wzór bramy, 
za którą odsłania się duża, otwarta 
przestrzeń z kaskadowo położonymi 
dziedzińcami, wypełnionymi wodą 
i zielenią. wnętrze osiedla prowadzi 
do prywatnej strefy rekreacyjno-klu-
bowej, która pozwoli aktywnie spę-
dzić czas i zapewni wiele możliwości 
dzięki w pełni wyposażonej sali do 
ćwiczeń, sali klubowej wraz z prze-
strzenią zabaw dla dzieci.
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ALLCON OsiedLA 

INWESTYCJA: MłyNy GdAńskie

A
grobex to ponad 30 lat dzia-
łalności na rynku, a w tym 
okresie prawie 6 tys. wy-

budowanych mieszkań. zdobyta 
praktyka w  sektorze nierucho-
mości odpowiada na oczekiwania 
rynku i pozwala na tworzenie bez-
piecznej i  przyjaznej przestrzeni 
życiowej dla mieszkańców. 
aktualnie spółka realizuje kilka pro-
jektów mieszkaniowych: osiedle 
wilczak i nowe Żegrze w Poznaniu, 
osiedle Radosna iii w  zalasewie 
czy zielone Pobiedziska w  Pobie-
dziskach. w 2019 r. zadebiutował 
także projekt osiedle Przy Marinie 
w Baranowie oraz zielonogórska in-
westycja osiedle silesia. niebawem, 
do sprzedaży trafią mieszkania z ko-
lejnego projektu – Kleszczewo Park. 
w portfolio firmy jest także niezwy-

kła oferta z sektora premium. Ville 
sołackie to propozycja kierowana 
do bardzo wymagających klientów, 
którzy cenią nie tylko kompleksową 
zabudowę i atrakcyjną architekturę, 
ale też prestiżową lokalizację w Po-
znaniu. to właśnie na sołaczu po-
wstał wyjątkowy projekt, który łączy 
kameralność z luksusem. Kompleks 
Villi sołackich to siedem trzykon-
dygnacyjnych budynków. w  każ-
dym z nich znajduje się od 3 do 5 
apartamentów. Łącznie powstało 
26 apartamentów o  powierzchni 
od 75 do 170 m2. Do największych 
z  nich można wjechać bezpośred-
nio windą z hali garażowej. właści-
ciele mogą korzystać także ze strefy 
fitness i masażu oraz rozwiązań za-
pewniających bezpieczeństwo i wy-
godę użytkowania.

INWESTYCJA: ViLLe sOłACkie 

AGrObex

F
irma rodzinna, która swoją 
działalność rozpoczęła w 1995 r. 
w  szczecinie jako firma han-

dlowa. wraz z  rozwojem rynku 
i  przemianami gospodarczymi jej 
działalność ewaluowała w kierunku 
deweloperskim. w 2008 r. powstał 
pierwszy obiekt spółki – gardenia 
w nadmorskiej miejscowości Mię-
dzywodzie. od tego czasu spółka 
buduje kameralne osiedla mieszka-
niowe, domy jednorodzinne, centra 
gastronomiczne i  lokale użytkowe. 
Jej dewiza to budować mieszkania 
jak dla siebie. taki jest też drugi 
etap kompleksu gardenia seaside 
Dziwnów. Projekt ten jest najwięk-
szą i najbardziej prestiżową inwesty-
cją apartamentowo-mieszakaniową 
w  gminie Dziwnów. Mieszkania 
zaprojektowano z  myślą o  wypo-
czynku lub zamieszkaniu w nich na 

stałe. Każde z nich ma balkon, taras 
lub ogródek. Lokalizacja zapewnia 
ciszę i spokój, prywatność oraz za-
pewnia dogodny i szybki dojazd do 
centrum miasteczka. 

A&M 
PrOJekT

INWESTYCJA: GArdeNiA seAside dziwNów
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O
gólnopolski deweloper działa-
jący na rynku nieruchomości 
mieszkaniowych i  komer-

cyjnych od 2016 r. notowany na 
gPw. nieprzerwana działalności 
od 1986 r. to nie tylko rozwój i do-
świadczenie, które zespół archi-

comu wykorzystuje przy kolejnych 
inwestycjach, ale przede wszystkim 
satysfakcja wynikająca z  możliwo-
ści spełniania obietnic składanych 
klientom. Pracując z pasją i od po-
czątku do końca realizując własne 
projekty o charakterze mieszkanio-

wym i  biurowym, firma czuje się 
w pełni odpowiedzialna za to, co 
tworzy. Jedną z ciekawszych inwe-
stycji dewelopera jest olimpia Port. 
architekci połączyli tu wszystko, 
co potrzebne do wygodnego życia. 
na osiedlu znajdują się komfor-

towe mieszkania, restauracje, sklepy, 
miejsca rekreacji w plenerze i w bu-
dynkach, a także rozległe tereny zie-
lone wokół inwestycji. wszystko to 
tworzy spójny, samowystarczalny 
zespół urbanistyczny, łączący funk-
cje mieszkalne, handlowo-usługowe, 

sportowe i rekreacyjne oraz eduka-
cyjne. Kompleksowe podejście do 
projektowania sprawia, że na osie-
dlu olimpia Port żyje się wygod-
nie, codziennie zyskując cenny czas, 
który można przeznaczyć na wypo-
czynek w gronie rodziny i przyjaciół. 

ArChiCOM

INWESTYCJA: OLiMPiA POrT

A
taL to firma deweloper-
ska  specjalizująca się w  bu-
downictwie  kompleksów 

mieszkaniowych,  apartamen-
tów oraz lokali  komercyjnych 
zlokalizowanych  w  najwięk-
szych  miastach w  Polsce. zało-
życielem  i  właścicielem ataL 
jest  polski przedsiębiorca  zbi-
gniew Juroszek. w 2015 r. spółka 
zadebiutowała na giełdzie Papie-
rów wartościowych w warszawie. 
w aktualnej ofercie sprzedaży znaj-
dują się inwestycje  deweloper-
skie realizowane  w  gliwicach, 
Katowicach,  Krakowie, Ło-
dzi, wrocławiu,  warszawie, trój-
mieście  i Poznaniu. naszą uwagę 
zwróciła gdyńska inwestycja ataL 

Bosmańska, powstająca w atrakcyj-
nej okolicy wokół rozwiniętej in-
frastruktury miejskiej: punktów 
handlowych, usługowych oraz pla-
cówek edukacyjnych. w  ramach 
inwestycji powstanie sześć budyn-
ków, w  których zaprojektowano 
100 mieszkań jedno- i dwupozio-
mowych, o  metrażach od 35,94 
do 91,64 m2 oraz o układach od 2 
do 6 pokoi. Lokale usytuowane na 
parterze miały będą indywidualne 
ogródki, a te znajdujące się na wyż-
szych piętrach balkony. Do dyspo-
zycji mieszkańców oddane zostaną 
również komórki lokatorskie oraz 
stojaki rowerowe. Ponadto do-
stępnych będzie także 7 lokali 
handlowo-usługowych.

ATAL 

INWESTYCJA: ATAL bOsMAńskA

O
fertę dewelopera wyróżniają 
mieszkania o zróżnicowanych 
układach, dobrze doświetlo-

nych, wykonanych ze sprawdzo-
nych, wysokiej jakości materiałów. 
Deweloper jest jednocześnie gene-
ralnym wykonawcą na każdym eta-
pie: od projektu, poprzez budowę, 
aż do serwisu posprzedażowego, co 
gwarantuje solidne i bezusterkowe 
wykonanie oraz terminowe prze-
kazanie mieszkań. Dotychczas po-
nad 10 tys. osób znalazło w ofercie 
firmy wymarzone miejsce do życia 
w mieszkaniach od 30 m2 do 100 m2 
z widnymi kuchniami i łazienkami, 
aneksami kuchennymi, balkonami, 
tarasami i ogródkami. wśród nich 
są nabywcy mieszkań w  najnow-
szej inwestycji BaRC warszawa – 
Comfort City. osiedle powstaje 
w  warszawskiej dzielnicy tarcho-
min, w pobliżu pętli tramwajowej 
winnica (początek 2021 r.). zapro-
jektowane jako część zrównowa-

żonego projektu urbanistycznego 
z udogodnieniami dla mieszkańców: 
punktami usługowymi, sklepami 
oraz bezpośrednim sąsiedztwem dę-
bowego parku. standard mieszkań 
w  tej inwestycji wyprzedza oczeki-
wania najbardziej wymagających 
osób. CoMfoRt CitY gwaran-
tuje funkcjonalne, zróżnicowane 
i dobrze doświetlone mieszkania, 
z  widnymi łazienkami, własność 
gruntu, udogodnienia w  każdym 
budynku, np. pralnia, paczkomat 
itp., starannie wykończone części 
wspólne z ogromnym zielonym pa-
tio i placem zabaw. Budowę osiedla 
zasila zielona energia z farm wiatro-
wych. Deweloper uratował także 
znajdujące się na terenie ponad 
stuletnie dęby.  w grudniu 2019 r. 
BaRC oddał do użytku pierwszy 
etap osiedla Comfort City Rubin. 
Dwa kolejne etapy: Bursztyn i ame-
tyst zostaną oddane odpowiednio  
w 4Q 2020 i 2Q 2021.

bArC wArszAwA 

INWESTYCJA: COMFOrT CiTy
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r
odzinna firma deweloperska 
o  zasięgu międzynarodowym, 
z  63-letnim doświadcze-

niem w  budownictwie. na  pol-
skim rynku działa od 2001 r. i cieszy 
się  zaufaniem klientów w  warsza-
wie, wrocławiu, a  od  niedawna 
także w Poznaniu. Korzysta z know-
-how spółki matki – największego 
dewelopera we  francji. inwesty-
cje finansuje ze środków własnych, 
a  wszystkie projekty oddaje zgod-
nie z  określonym wcześniej termi-
nem. z roku na rok grono klientów, 
również tych stałych, powiększa 
się. Świadczy to o  tym, że Bi Pol-
ska to deweloper godny zaufania, 
którego rozwiązania i  standardy 
spotykają się  z uznaniem. tak jest 
również w przypadku inwestycji Vi-
talité w wilanowie. to ekskluzywna 
inwestycja, która łączy  w  sobie 

komfort mieszkania pośród zielo-
nego krajobrazu z  zaletami życia 
w wielkim mieście. to nowoczesne 
i  kameralne osiedle będzie posia-
dać strefę sPa, siłownię oraz strefę 
rekreacyjną na  świeżym powietrzu. 
forma osiedla  Vitalité  nawiązuje 
do architektury willowej. niskie, je-
dynie 3-kondygnacyjne budynki po-
siadają spadziste dachy i duże okna. 
w każdym z 4 budynków znajdzie 
się  16  mieszkań  2-, 3-  i  4-pokojo-
wych. wygodę na co dzień zapewnią 
windy i podziemny parking. teren 
osiedla będzie ogrodzony, a  w  ra-
mach systemu kontroli dostępu za-
stosowane zostaną wideodomofony 
i karty zbliżeniowe. Części wspólne 
budynków zaprojektowano z  dba-
łością o  najmniejszy detal i  przy 
wykorzystaniu materiałów wykoń-
czeniowych wysokiej jakości. 

bi POLskA

INWESTYCJA: ViTALiTé

dOM deVeLOPMeNT

N
ajwiększy polski deweloper 
z  bogatym doświadczeniem 
w głównych sektorach rynku 

nieruchomości: mieszkaniowym, 
handlowo-usługowym, biurowym 
oraz hotelowym. Jako firma współ-
odpowiedzialna za rozwój miast an-
gażuje się w projekty, które wpisują 
się w miejską tkankę i ją uzupełniają. 
flagowym przedsięwzięciem spółki 
są Browary warszawskie, powsta-
jące w sercu najszybciej rozwijającej 
się dzielnicy warszawy. Między uli-
cami grzybowską, wronią, Chłodną 
i Krochmalną miasto ożyje na nowo.
z wielką dbałością zaprojektowano 
miejsce, w którym harmonijnie 
współistnieją architektura histo-
ryczna i  nowoczesna, przestrzenie 
prywatne i  publiczne, zieleń i  za-

budowania. gdzie wygodnie się 
mieszka, pracuje i miło spędza czas. 
Bogata historia Browarów warszaw-
skich stanie się kanwą rzeczy nowych. 
Żeby zachować pamięć o  przeszło-
ści, wśród nowoczesnych budynków 
staną pieczołowicie zrewitalizowane 
budynki dawnego browaru. Browary 
warszawskie to spójny i wyważony 
projekt prestiżowego, wielokrot-
nie nagradzanego studia JeMs ar-
chitekci. Powstał z troską o wygodę, 
swobodę, zachowanie naturalnej 
przestrzeni i naturalnych proporcji. 
Kaskadowa zabudowa, eleganc-
kie bryły budynków i  pieczoło-
wity dobór materiałów sprawiają, 
że to, co współczesne dosko-
nale współgra z  industrialnym,  
historycznym kontekstem. 

M
isją firmy jest wspieranie 
klientów w  spełnianiu ma-
rzeń o  własnym miesz-

kaniu,  a  zadowolenie, spełnienie 
i poczucie bezpieczeństwa klientów 
to największa satysfakcja z pracy ze-
społu. Lider  na warszawskim rynku 
mieszkaniowym i  jeden z najwięk-
szych i  najdłużej działających de-
weloperów na polskim rynku. Do 
września 2019 r. oddał do użytku 
35 tysięcy mieszkań i  apartamen-
tów. to 105 tysięcy zrealizowa-
nych dążeń do wyjątkowego, bo 
własnego miejsca na ziemi. spółka 
działa głównie na rynku warszaw-
skim, od 2011 r. jest obecna także 
we wrocławiu, a od czerwca 2017 
r. również w  trójmieście. to wła-
śnie tu, w zielonym centrum gdań-
ska, zlokalizowana jest inwestycja 
Perspektywa. w  ramach osiedla 
powstaną  trzy rodzaje zabudowy: 
kameralne wille miejskie o  pod-

wyższonym standardzie wzdłuż ul. 
Legnickiej, niewysokie budynki po-
łożone wzdłuż ul. Powstańców war-
szawskich oraz budynki o zmiennej 
wysokości zlokalizowane w  głębi 
działki. inwestycja będzie się wy-
różniać także ze względu na  efek-
towne części wspólne oraz elewacje 
wykończone przy użyciu ponad-
czasowych materiałów, takich 
jak:  cegła klinkierowa czy  ele-
ganckie płyty elewacyjne. Przyszli 
mieszkańcy będą mogli korzy-
stać aż z trzech parków: własnego, 
który powstanie w północnej czę-
ści osiedla oraz dwóch pobliskich: 
gen. Józefa Bema oraz grodzi-
sko. Dodatkowo na terenie inwe-
stycji powstanie punkt widokowy 
na  starówkę  oraz  wielopozio-
mowy plac miejski ze  zróżnico-
waną roślinnością i podświetlanymi 
elementami małej architektury  
o artystycznym charakterze. 

INWESTYCJA: PersPekTywA

eChO iNVesTMeNT

INWESTYCJA: brOwAry wArszAwskie
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s
półka Home invest została po-
wołana przez grupę kapitałową 
Home group do realizacji zadań 

deweloperskich w obszarze budownic-
twa mieszkaniowego i komercyjnego. 
Jest dynamicznym przedsiębiorstwem 
z  wyraźnie określonymi perspekty-
wami rozwoju. na terenie warszawy 
i okolic posiada nieruchomości grun-
towe z  przeznaczeniem pod kolejne, 
atrakcyjne inwestycje. Home invest 
to solidny  i  sprawdzony partner, za-
pewniający najwyższy standard ofero-
wanych usług. w charakter inwestycji 
dewelopera wpisują się apartamenty 
okopowa 59a. na inwestycję składa 
się jeden ośmiopiętrowy budynek. Pro-
jekt zlokalizowany będzie w biznesowej 
części warszawy – na woli. aparta-
menty cechować ma przestronność. 
Dodatkowym atutem jest to, że wy-
brane mieszkania będzie można zaaran-
żować według własnych potrzeb. Układ 
ścian nośnych poszczególnych miesz-
kań pozwoli na wygospodarowanie 
dodatkowego pokoju. w architekturze 
budynku zastosowano panoramiczne 
przeszklenia, które zwiększą nasło-
necznienie apartamentów. nowocze-
sny budynek o  eleganckim wnętrzu 

– to będzie wyróżniało inwestycję apar-
tamenty okopowa 59a na tle istnieją-
cej zabudowy. 

hOMe iNVesT

INWESTYCJA: OkOPOwA 59A

reklama
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F
irma od ponad 25 lat z sukcesem 
realizuje projekty deweloper-
skie. Jest liderem trójmiejskiego 

rynku i jedną z pierwszych firm tej 
branży w trójmieście. w dorobku 
posiada ponad 40 inwestycji zakoń-
czonych oraz 10 w trakcie realizacji. 
Buduje kompleksowo nowoczesne 
osiedla wraz z  całą infrastrukturą, 
pamiętając o zasadach zrównoważo-
nego rozwoju dzielnic i potrzebach 
społecznych mieszkańców. Projek-
tuje i  realizuje nowoczesne, funk-
cjonalne obiekty biurowe, usługowe 
i  centra handlowe. Przez lata dzia-
łalności w  zakresie kompleksowej 
obsługi procesu deweloperskiego 
zdobyła uznanie w  oczach tysięcy 
klientów. grupa inwestycyjna 
Hossa do tej pory wybudowała po-
nad 720 tys. m2 powierzchni miesz-
kalnej, biurowej i handlowej. w tej 
liczbie znajduje się fort forest. na-

zwa nawiązuje do umocnionego 
fortu, pięknie położonego i zapew-
niającego mieszkańcom maksimum 
prywatności i bezpieczeństwa. Kom-
pleks apartamentowy położony jest 
w  otulinie trójmiejskiego Parku 
Krajobrazowego na terenie willowej 
dzielnicy gdynia Chwarzno. Usy-
tuowanie budynków fort forest za-
pewnia przestrzeń i rozległe widoki 
na las. Reprezentacyjna promenada 
stanowiąca oś kompozycyjną fort 
forest prowadzi od bramy głównej 
w  głąb kompleksu, mijając rekre-
acyjny skwer, gdzie w  sąsiedztwie 
malowniczo położonego zbiornika 
retencyjnego zaprojektowany został 
fitness na świeżym powietrzu, plac 
zabaw, bullodrom oraz miejsca do 
wypoczynku. na końcu promenady, 
noszącej imię Czesława niemena, 
znajdują się furtki, którymi miesz-
kańcy mogą przejść na spacer do lasu. 

GruPA iNwesTyCyJNA 
hOssA 

INWESTYCJA: FOrT FOresT

s
półka inPRo istnieje od 1987 r. 
i w ciągu 32 lat swojej działalno-
ści uzyskała pozycję jednej z naj-

bardziej uznanych i liczących się firm 
deweloperskich na rynku pomor-
skim. Priorytetem dla inpro jest do-
skonała lokalizacja projektów i nacisk 
położony na wysoką jakość wykona-
nia. Dostosowanie oferty do wyma-
gań klientów sprawiło, że  inPRo 
znalazło się wśród czołowych dewe-
loperów w  trójmieście  ze względu 
na liczbę sprzedanych mieszkań. od 
początku istnienia firmy do dnia 
dzisiejszego spółka zrealizowała po-
nad 65 inwestycji i oddała do użytku 
około 6,5 tys. lokali, wśród których 
warto wymienić azymut w gdyni. 
to osiedle  położone w  dzielnicy 
Mały Kack przy ul. wielkopolskiej 
z przepięknym widokiem na pobli-
skie lasy oraz zatokę gdańską. osie-
dle zlokalizowane jest w odległości   
3,5 km do orłowskiego mola, nie-
opodal trójmiejskiej obwodnicy. Li-
nia  Kolei Metropolitalnej  ułatwi 

komunikację mieszkańcom, któ-
rzy korzystając z  przystanku Kar-
winy będą mogli szybko i wygodnie 
dojechać m.in. do centrum gdyni, 
lotniska Rębiechowo i  gdańskiego 
wrzeszcza. w  pobliżu osiedla znaj-
dują się dwa popularne centra han-
dlowe: Riviera i Klif. osiedle azymut 
składać się będzie z 7 budynków trzy-, 
cztero- i pięciokondygnacyjnych wy-
posażonych w  windy. oryginal-
ność inwestycji podkreślą efektowne 
ściany oporowe z kamienia, tzw. ga-
biony. nowoczesną architekturę bu-
dynków uzupełnią  nasłonecznione 
balkony oraz tarasy. teren będzie czę-
ściowo ogrodzony i  dozorowany 
z pomieszczenia ochrony. Pod budyn-
kami zlokalizowane będą hale gara-
żowe oraz piwnice. na terenie osiedla 
przewidziano  wózkarnię, rowerow-
nię oraz ogólnodostępne miejsca po-
stojowe. Mieszkania na parterze mają 
posiadać ogródki, a plac zabaw wzbo-
gacony zostanie o  zewnętrzne urzą-
dzenia do ćwiczeń.

iNPrO

INWESTYCJA: AzyMuT w GdyNi

LAyeTANA reAL esTATe

L
ayetana Real estate to hisz-
pańska firma deweloperska, 
której misją jest tworzenie wy-

jątkowych, eleganckich i komforto-
wych projektów przy zachowaniu 
najwyższych standardów jakości. 
osiedla realizowane przez Layetana 
Real estate charakteryzuje niezwy-
kłe wyczucie architektoniczne, ka-
meralna zabudowa i  doskonałe 
dopasowanie estetyki osiedla do 
najbliższego otoczenia.
inwestycja sPlace Park realizowana 
jest na warszawskim Żoliborzu. 
Komfortowe rozkłady mieszkań 
pozwalają na ich swobodną aran-
żację i  optymalne wykorzystanie 

przestrzeni. w  standardzie miesz-
kania są duże, panoramiczne, drew-
niane okna.   
apartamenty są dwupoziomowe – 
funkcjonalne, doświetlone i  prze-
stronne, z  przeszkleniami na 
wysokość 5,5 m. w salonie. 
Doskonała lokalizacja – osiedle za-
projektowane jest z najwyższą dba-
łością o detale. Położone w zacisznej, 
zielonej okolicy, w  rejonie sadów 
Żoliborskich. w pobliżu niezbędne 
instytucje, placówki edukacyjne, 
sklepy i usługi. Dobrze rozwinięta 
komunikacja miejska zapewnia 
szybki dojazd do centrum miasta 
i pozostałych dzielnic.

INWESTYCJA: sPLACe PArk
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iNwesTyCJA  
z dObryM widOkieM

Zachęcamy do śledzenia naszych stron 
internetowych: 
www.apartamenty-gardenia.pl  
www.a-i-m.pl 
oraz do kontaktu tel. 669 303 505

a&m projekt to prężnie działa-
jąca firma na rynku deweloperskim 
z bogatą historią sięgającą 1995 r. 
Wyspecjalizowała się w budowie ka-
meralnych osiedli mieszkaniowych, 
domów jednorodzinnych, centrów 
gastronomicznych i lokali usługo-
wych, wychodząc naprzeciw nawet 
najbardziej wymagającym klientom. 
Naszymi najważniejszymi kryteriami 
przy podejmowaniu decyzji jest wy-
bór atrakcyjnej lokalizacji, najwyż-
sza jakość wykonania i funkcjonalnie 
zaprojektowane mieszkania. Współ-
praca z profesjonalistami w swoich 
dziedzinach oraz zdobyte doświad-
czenie przełożyły się na nasz sukces. 
to stawia przed nami nowe wyzwa-
nia i już niedługo zaczynamy kolejną 
budowę w prestiżowej lokalizacji 
w Szczecinie. 

Gardenia Seaside 2 – z widokiem na morze 

Sezon letnio-wakacyjny zbliża się wielkimi 
krokami, otwierając przed wszystkimi możli-
wość błogiego relaksu i oderwania się od co-
dziennych spraw. Gardenia Seaside Dziwnów 
stworzyła możliwość poczucia się jak w raju. 
już teraz są gotowe do odebrania luksu-
sowe apartamenty znajdujące się w 2 budyn-
kach bezpośrednio z widokiem na morze. 
jeszcze kilka z nich czeka na swojego no-
wego właściciela. Czy istnieje coś bardziej 
odprężającego niż możliwość oglądania wi-
doku zachodzącego słońca bezpośrednio ze 
swojego tarasu? Dodatkowym atutem jest 
lokalizacja. apartamenty położone są w ka-
meralnym, lecz urokliwym miejscu, oddalone 
700 m od centrum. miasto oferuje szereg 
atrakcji, np. można skorzystać z wybudo-
wanej promenady nadmorskiej czy udać się 
w rejs statkiem. Na pewno każdy znajdzie 
coś dla siebie.

preZeNtaCja
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M
isją firmy jest dostarczanie 
każdemu klientowi najwyż-
szej wartości z  posiadania 

nieruchomości, tak racjonalnej, 
jak i  emocjonalnej. Pierwszą sa-
modzielną inwestycję deweloper 
zrealizował w  2000 r. Marvipol 
Development inwestuje w nowo-
czesne technologie i  współpra-
cuje z  najlepszymi pracowniami 
projektowymi, a także solidnymi, 
renomowanymi firmami budow-
lanymi. Cechą wyróżniającą osie-
dla Marvipol Development jest 
szczególna dbałość o tereny rekre-
acji i  podstawową infrastrukturę 
jak sklepiki osiedlowe czy punkty 
przedszkolne. Pieczołowicie dba-
jąc o jakość architektury i najwyż-
sze standardy budowlane, w ciągu 
18 lat działalności firma zbudowała 
stabilną pozycję i obecnie znajduje 

się w czołówce warszawskich dewe-
loperów. inwestycją, która niewątpli-
wie zasługuje na uwagę, jest Uniqe 
tower na warszawskiej woli. Uniqe 
tower to jedyne w swoim rodzaju 
doświadczenie luksusu. inspirujące 
wnętrza, zapierający dech w  pier-
siach widok na warszawę oraz udo-
godnienia w  pięciogwiazdkowym 
standardzie – to wszystko znajdzie 
się w  zasięgu ręki mieszkańców 
jednego z najwyższych budynków 
mieszkalnych stolicy. spektakularny 
kompleks Unique tower powstaje 
przy ul. grzybowskiej w centrum 
warszawy. na tzw. warszawskim 
Manhattanie można znaleźć lśniące 
w blasku słońca wieżowce, elitarne 
miejsca rozrywki i  tętniące życiem 
ulice. to idealne miejsce dla osób, 
które chcą czerpać z życia wszystko, 
co najlepsze.

MArViPOL

INWESTYCJA: uNique TOwer

M
urapol jest jednym z wiodą-
cych deweloperów w Polsce. 
w trakcie 19 lat dotychczaso-

wej działalności firma zrealizowała ok. 
60 inwestycji, w których powstało 
ponad 260 budynków z blisko 13,5 
tys. mieszkań. Dziś osiedla Murapolu 
zamieszkuje już ponad 40 tys. osób. 
obecna mapa inwestycji obejmuje 15 
miast w Polsce. Dywersyfikacja geo-
graficzna to jedno z głównych zało-
żeń przyjętej przez spółkę strategii 
rozwoju. Dlatego mieszkania grupy 
Murapol można kupić zarówno 
w największych aglomeracjach: war-
szawie, Krakowie, Łodzi, wrocławiu 
czy Poznaniu, jak również w mniej-
szych miejscowościach: Katowicach, 
toruniu, tychach, Mikołowie czy 
siewierzu. naszą uwagę zwróciło 
osiedle nowe winogrady. to nowo-
czesna architektura w otoczeniu zie-
lonego krajobrazu. w i etapie firma 
zbudowała 228 słonecznych miesz-

kań o metrażach od 25 do 102 m2. 
z kolei w ramach ii etapu inwesty-
cji zaprojektowano 242 mieszkania. 
osiedle cieszy się ogromną popu-
larnością poznaniaków, dlatego ak-
tualnie powstają już kolejne dwa 
budynki. w  trzecim do wyboru 
klientów są 158 funkcjonalne miesz-
kania, natomiast w  czwartym ich 
liczba wynosi 84. Do każdego lo-
kalu przynależy balkon bądź ogródek. 
Pod budynkami zaplanowano ob-
szerne hale garażowe. Parkowanie 
zmotoryzowanym mieszkańcom 
ułatwia też spora ilość miejsc po-
stojowych zewnętrznych. w  trze-
cim etapie inwestycji na terenie 
osiedla znajdzie się również 5 lo-
kali usługowo-handlowych. wy-
godne poruszanie się w budynkach 
umożliwiają ciche windy w każdej 
z klatek. na terenie osiedla zaplano-
wano również place zabaw dla naj-
młodszych mieszkańców. 

J
edna z  największych i  najbar-
dziej doświadczonych na rynku 
budowlanym i  deweloper-

skim firm w Polsce, notowana na 
giełdzie Papierów wartościowych 
w warszawie. Misją firmy jest szyb-
kie, elastyczne dostosowywanie się 
do wymagań rynku przy zachowa-
niu najwyższych standardów jakości 
na każdym etapie realizacji inwesty-
cji. Profesjonalizm i zaangażowanie 
doświadczonych architektów i me-
nedżerów oraz doskonała organiza-
cja pracy są gwarancją zadowolenia 
klientów. Usatysfakcjonowani są za-
pewne nabycy mieszkań na osiedlu 
wilania i wiktoria. Powstają 3 mi-
nuty od skrzyżowania al. Rzeczypo-
spolitej z ul. Branickiego. w ciągu 
10 minut można stąd dojechać do 

stacji metra imielin, a do Centrum 
w 25 minut przyspieszoną linią 522. 
w przyszłości będzie tu szybkie po-
łączenie z Ursynowem i  łatwy do-
stęp do obwodnicy. Klasę projektu 
podkreślają wysokiej jakości, de-
signerskie materiały: połączenie 
naturalnego drewna, betonu archi-
tektonicznego i stali. Ponad połowa 
terenu osiedla to wyjątkowo piękne 
tereny rekreacyjne. wśród wyso-
kich, ozdobnych traw i kwiatowych 
krzewów wyrosną brzozy, jarząby 
i klony. w sąsiedztwie znajdują się 
boiska sportowe, duży plac zabaw 
dla dzieci i placówki oświatowe (żło-
bek, przedszkole, szkoła przy ul. Le-
dóchowskiej), a w odległości kilku 
minut: Rezerwat Przyrody skarpa 
Ursynowska i Las Kabacki. 

MurAPOL 

INWESTYCJA: NOwe wiNOGrAdy

POLNOrd

INWESTYCJA: wiLANiA i wikTOriA
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P
rofbud to firma deweloperska z polskim ka-
pitałem, która stawia na najwyższą jakość 
realizowanych projektów mieszkaniowych. 

oferuje klientom mieszkania szyte na miarę. 
w  ciągu 9 lat swojej działalności spółka zreali-
zowała wysokiej jakości projekty w atrakcyjnych 
lokalizacjach. wszystkie inwestycje Profbud cha-
rakteryzują się sprawdzonymi rozwiązaniami ar-
chitektonicznymi, wysokiej klasy materiałami, 
nowoczesnymi technologiami oraz nieszablono-
wym designem. Jednym z flagowych projektów 
realizowanych obecnie jest osiedle stella umiej-
scowione na Bemowie. trzeci etap stanie w  sa-
mym sercu Bemowa, tuż przy jednej z głównych 
arterii dzielnicy, ulicy Człuchowskiej i nieopodal 
ulicy Powstańców Śląskich. okolica łączy krajo-
braz miejski z zielenią, a niedaleko osiedla znaj-
duje się park górczewska, gdzie można aktywnie 
spędzać czas, uprawiając sporty lub piknikując 
z rodziną. Miejsce doskonale łączy się z  innymi 
częściami miasta, przyczynia się do tego bogata 
infrastruktura drogowa i  komunikacyjna. zde-
cydowanym plusem inwestycji jest bliskość cen-
trum handlowego Bemowo wraz z  jego bogatą 
ofertą handlowo-kulturalną. Mieszkania zapro-
jektowano z  troską o  funkcjonalność i wygodę. 
zadbano o  najlepsze materiały i  najnowsze 
rozwiązania techniczne tak, by każde pomieszcze-
nie było dopracowane w stu procentach. Pracy nad 
projektem przyświecała zasada troski o połączenie 
estetyki, funkcjonalności i wygody. 

PrOFbud

INWESTYCJA: OsiedLe sTeLLA

reklama
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M
isją grupy RoBYg jest 
przede wszystkim budowa-
nie mieszkań, które integrują 

całe osiedla oraz społeczności. firma 
aktywnie angażuje się również w ży-
cie dzielnic, w których realizowane 
są jej projekty. z myślą o komfor-
cie i bezpieczeństwie klientów Ro-
BYg wspiera ich na każdym etapie 
transakcji. Jednym z  kluczowych 
aspektów działalności prowadzonej 
przez RoBYg jest odpowiadanie 
na potrzeby rynku oraz dostarcza-
nie mieszkań zarówno z  sektora 
popularnego, jak i  o  podwyższo-
nym standardzie. to dlatego – z za-
chowaniem najwyższej staranności 
i dbałości o detal – od 16 lat spółka 
zmienia polską architekturę, kształ-
tując trendy w branży mieszkanio-
wej. nie inaczej jest w przypadku 

inwestycji Modern space. Dwa za-
projektowane budynki inwestycji 
Modern space to nowoczesny cha-
rakter i elegancka forma, które gwa-
rantują komfort użytkowania. na 
parterze planowane są lokale usłu-
gowe i sklepy, a na pierwszym pię-
trze przestrzeń przeznaczona m.in. 
na centrum medyczne. Dedyko-
wana recepcja z usługami concierge, 
monitoring i ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo oraz strefa ogólno-
dostępnych usług (pralnia samoob-
sługowa, fitness) podnoszą standard 
inwestycji i stanowią o jej wyjątko-
wości. Lokalizacja w pobliżu ośrod-
ków biznesowych gwarantuje 
doskonałą stopę zwrotu.  wykoń-
czenie pod klucz i możliwość odpi-
sania podatku Vat to kolejne atuty 
Modern space. 

GruPA rObyG

INWESTYCJA: MOderN sPACe

d
eweloper z  dwudziestoletnim 
doświadczeniem, który two-
rzy mieszkania i domy, spełnia-

jące oczekiwania klientów: są dobrze 
zaprojektowane, ustawne i wygodne, 
a przede wszystkim dostępne cenowo.  
w bieżącym roku w ramach własnej 
działalności firma zakłada osiągnię-
cie kolejnej rekordowej sprzedaży 
na poziomie około 2 tys. mieszkań, 
co będzie oznaczało wzrost o około 
30 proc. w ujęciu r./r. Victoria Dom 
poszerza zasób terenów, na których 
może wznosić kolejne osiedla i ofe-
rować mieszkania przez kolejne lata. 
Regularnie wprowadza także do 
sprzedaży nowe atrakcyjne projekty. 

najnowszym przedsięwzięciem Vic-
toria Dom jest dziesiąty już etap cie-
szącego się wyjątkową popularnością 
osiedla Viva garden zlokalizowa-
nego w warszawie na bliskiej Bia-
łołęce. Dwupokojowe mieszkanie 
o powierzchni ponad 34 m2 z prze-
stronnym balkonem dostępne jest 
już za 258 tys. zł. to bardzo kon-
kurencyjna oferta na tle cen obo-
wiązujących na rynku warszawskim. 
w  przygotowaniu firma ma ko-
lejne inwestycje na terenie kluczo-
wej dla dewelopera warszawy, ale 
chce w tym roku wejść także z pro-
jektami do innych dużych aglomera-
cji w Polsce.

r
onson Development już od 20 
lat buduje mieszkania z  naj-
wyższą dbałością o  indywi-

dualne potrzeby klientów. Działa 
kompleksowo – oddaje mieszka-
nia nie tylko w  stanie deweloper-
skim, ale także lokale wykończone 
pod okiem najlepszych profesjonali-
stów. osiedla Ronson Development 
to nowoczesne i  wielofunkcyjne 
przestrzenie miejskie w  najlep-
szych lokalizacjach. firma tworzy je 
z wykorzystaniem wysokiej jakości 
ekologicznych materiałów i  inno-
wacyjnych technologii. wszystko 
to w połączeniu z wieloletnim do-
świadczeniem jest najlepszym po-
twierdzeniem wartości, które 
charakteryzują spółkę: jakość, solid-
ność i bezpieczeństwo. wszystko to 

znajdą Państwo we wrocławskiej in-
westycji Vitalia Residece. to zespół 
dziewięciu willi, w każdej z nich zna-
lazło się dziewięć lokali. Przestronne 
mieszkania w rodzinnych metrażach, 
w przemyślanych rozkładach, apar-
tamenty z antresolami oraz dużymi, 
przestronnymi tarasami zamknięte 
są w  ekskluzywnej i  nowoczesnej 
bryle willowej zabudowy. wygoda 
życia  to hasło, które przyświecało 
projektantom osiedla. Vitalia Resi-
dence to eleganckie osiedle willowe 
w kameralnej zabudowie, które jest 
prawdziwym unikatem w  okolicy. 
Przemyślano tu każdy, nawet naj-
mniejszy szczegół. Całości dopełnia 
elegancka fontanna i przestrzeń do 
aktywnego spędzania czasu na świe-
żym powietrzu.

rONsON 
deVeLOPMeNT 

INWESTYCJA: ViTALiA resideCe

ViCTOriA dOM

INWESTYCJA: ViVA GArdeN



gazeta finansowa
353514–20 lutego 2020 r. Biznes RaPoRt

deweloper roku 2019

Co warto śledzić, prognozując ceny nierucho-
mości? Poza doniesieniami z rynku pieniądza, 
w postaci stóp procentowych, jest jeszcze jeden 
bardzo ważny trop –  średnie krajowe wyna-
grodzenie. istnieje wyraźna korelacja pomię-
dzy poziomem płac a cenami nieruchomości. 
Co więcej, w ujęciu długoterminowym nasze 
pensje stanowią najważniejszą (żeby nie powie-
dzieć: jedyną) zmienną wpływającą na prze-
ciętny koszt mieszkania lub domu. 

Na zbliżonym poziomie
Poddajmy analizie europejskie metropolie, naj-
lepiej podobne pod względem liczby miesz-
kańców – przykładowo od 400 tys. do 1 mln. 
Porównując kształtowanie się wynagrodzeń 
i cen metra kwadratowego na przestrzeni ostat-
nich 9  lat, w  większości przypadków otrzy-
mamy stosunek od 0,6 do 0,7. warto dodać, 
że korelacja ta występuje zarówno w  Kow-
nie oraz sarajewie, jak i walencji, edynburgu 
czy trójmieście. Prowadzi to do dość zaska-
kującego wniosku, że ceny nieruchomości 
w europejskich metropoliach, niezależnie od 
lokalizacji, w ujęciu relatywnym plasują się na 
zbliżonym do siebie poziomie. 
spróbujmy teraz spojrzeć w  przyszłość 
i weźmy pod lupę wspomniane trójmiasto. 
w  przypadku województwa pomorskiego 
współzależność dochody–ceny nieruchomo-
ści jest niezwykle wysoka i historycznie wy-
nosi aż 97 proc., biorąc pod uwagę dane od 
2010 r. Pozwala to przypuszczać, że ceny miesz-
kań i domów do 2022 r. będą rosnąć w tempie 
6–7 proc. w skali roku, gdyż taki wzrost płac 
prognozuje narodowy Bank Polski.

oczywiście dla powyższego scenariusza istnieje 
szereg krótkoterminowych zagrożeń, jak ryzyko 
znacznego pogorszenia koniunktury, nadmierne 
nasycenie rynku nieruchomości czy zaostrzenie 
przepisów dotyczących przyznawania kredytów 
hipotecznych. w tych sytuacjach deweloperzy 
będą jednak zmuszeni ograniczać podaż, przez 
co ceny wzrosną jeszcze bardziej, niż wynikałoby 
to z tempa wzrostu wynagrodzeń. 
w  przypadku rynku premium, który jest 
szczególnie odporny na wahania koniunk-
tury, na ograniczenie podaży duży wpływ ma 
limit najlepszych lokalizacji. we wspomnia-
nym trójmieście już teraz zaczyna brakować 
atrakcyjnych działek. nieruchomości, które są 
lub będą zrealizowane na tego typu terenach, 
dają największe możliwości zysku. w gdyni 
wśród takich perełek można wymienić luksu-
sową Villę nova w prestiżowej dzielnicy or-
łowo. to ponad 200-metrowy apartament 
zlokalizowany przy nadmorskiej plaży i klifie. 
w gdańsku tarasy Bałtyku, nowoczesny apar-
tamentowiec ze świetnym dostępem do miej-
skiej infrastruktury, widokiem na park, morze, 
zielone wzgórza lub panoramę miasta. inwe-
stycja wyróżnia się nie tylko dobrą lokalizacją, 

ciekawą bryłą i pięknymi wnętrzami, ale też 
długą listą udogodnień i najnowszych rozwią-
zań technologicznych. 

Czy to już bańka?
w odpowiedzi na pnące się w górę kwoty miesz-
kań i domów, pojawia się pytanie, czy to już 
bańka? z pomocą przychodzą dane związku 
Banków Polskich. w ii kwartale 2019 r. odno-
towano rekord dekady, jeśli chodzi o podpisane 
umowy kredytowe. Przyczyną są wyjątkowo ni-
skie stopy procentowe, które zwiększyły dostęp-
ność kredytów. nieopłacalność oszczędzania na 
lokatach, obligacjach i kontach oszczędnościo-
wych zachęciła też do inwestowania w nieru-
chomości. Liczba zaciągniętych zobowiązań jest 
jednak o ponad 30 proc. mniejsza niż w szczy-
cie bańki z lat 2007–2008. Do diagnozy sytuacji 
może też posłużyć aktualny wskaźnik zawiera-
nych transakcji. eurostat szacuje wzrost obro-
tów o ok. 6–8 proc. w ujęciu rocznym. Dla 
porównania, w 2007 r. liczba nabywanych nie-
ruchomości rosła od 40 proc. do prawie 80 proc. 
Dane mówią więc same za siebie. na rynku pa-
nuje duży popyt, nie mamy jednak do czynie-
nia z bańką.
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Ceny ofertowe na rynku pierwotnym w 6 największych aglomeracjach
(Trójmiasto, Warszawa, Wrocław, Kraków, Łódź i Poznań)

na tle średniego miesięcznego wynagrodzenia 
w sektorze polskich przedsiębiorstw.

ceny ofertowe rynek pierwotny              wynagrodzenie (wygładzone sezonowo)

Źródło: NBP
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zł 10 000,00

zł 9 000,00

zł 8 000,00

zł 7 000,00

zł 6 000,00

zł 5 000,00

zł 4 000,00

zł 3 000,00

zł 2 000,00

zł 5 500,00

zł 5 000,00

zł 4 500,00

zł 4 000,00

zł 3 500,00

zł 3 000,00

zł 2 500,00

zł 2 000,00

Ceny nowych mieszkań w większości polskich aglomeracji osiągnęły 
już poziom hossy z 2007 r. lub go przekroczyły. Sprowokowało to tezy 
o bańce spekulacyjnej i nadchodzącym kryzysie w branży. Tymczasem 
polski rynek nieruchomości jest daleki od przegrzania, a najbardziej 
prawdopodobny scenariusz na przyszłe lata to dalszy wzrost cen 
mieszkań i domów. 

EmocjonującE mEtry.  
Dlaczego jest (i bęDzie) Drożej?

dyrektor ds. sprzedaży, allcon osiedla

Piotr Tarkowski 
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według BiK, tylko od stycznia do 
października zaciągnęliśmy kre-
dyty hipoteczne na kwotę ponad 
54,6 mld zł2, czyli o 14 proc. więcej 
niż w analogicznym okresie zeszłego 
roku, z czego ponad 22 mld zł zo-
stały udzielone przy wsparciu eksper-
tów ze związku firm Pośrednictwa 
finansowego (zfPf). Czy te ten-
dencje utrzymają się w 2020 r.? Jaka 
przyszłość czeka te osoby, które szy-
kują się do zakupu własnego M? Czy 
trudniej będzie uzyskać finansowa-
nie? na co powinni przygotować się 
przyszli kredytobiorcy? na te pytania 
odpowiadają eksperci zfPf. 

Jest drogo, a czy będzie 
jeszcze drożej?
Rok 2019 na rynku mieszkaniowym 
kończy się wzrostem, zarówno jeżeli 
chodzi o ceny nieruchomości (ten-
dencję tę obserwujemy od dłuższego 
czasu), jak i o liczbę lokali oddanych 
do użytku. Jeżeli chodzi o tę drugą 
kwestię, w tym roku na rynek trafiło 
164 tys. nowych mieszkań, a więc 
o 11 proc. więcej niż przed rokiem3. 

– Jeżeli chodzi o największe polskie 
aglomeracje, to ta różnica nie jest 
tak zauważalna, ponieważ obserwu-
jemy tendencję przeniesienia podaży 
do miast regionalnych, bo tam jest 
również rosnący popyt. wiele wska-
zuje na to, że ten trend utrzyma się 
również w 2020 r. – zauważa ewa 
Kozłowska, ekspert zfPf, gold fi-
nance. według danych zebranych 
przez expandera i Rentier.io4, spo-
śród 15 analizowanych najwięk-
szych miast w Polsce, średni wzrost 
cen ofertowych mieszkań w listopa-
dzie wyniósł ok. 13 proc, a rekordzi-
ści to: Kraków (wzrost 25 proc. r/r) 
i gdańsk (wzrost 22 proc. r/r), gdzie 
nieruchomości zdrożały najbardziej. 
Deweloperzy i inwestorzy udostęp-
niający na rynku mieszkania wzrost 
cen nieruchomości tłumaczą w du-
żej mierze podniesieniem się stopy 
życiowej Polaków i  wzrostem do-
chodów w naszym kraju. Czy jed-
nak statystycznego Polaka jest stać 
na własne M? Koszty zakupu miesz-
kania rosną zdecydowanie szybciej 
niż nasze pensje (wzrost 12  proc. 
vs. 7 proc.), a nic nie wskazuje na 
to, żeby w przyszłym roku tenden-
cja się odwróciła. zmienia się siła 
nabywcza Polaków i  tym samym 
dostępność mieszkań się pogarsza. 
Przykładowo, na zakup mieszka-
nia o powierzchni 50 m2 w dużym 
mieście trzy lata temu trzeba było 
wydać średnio 95 pensji netto, dziś 
jest to już 101 pensji5. – Coraz wię-
cej osób zaczyna się zastanawiać, czy 
na rynku nie tworzy się bańka, po-

dobna do tej z 2007 r. warto jed-
nak zauważyć, że 12 lat temu, kiedy 
to mieliśmy do czynienia z poprzed-
nim boomem na rynku nierucho-
mości, na mieszkanie o powierzchni 
50 m2 musielibyśmy przeznaczyć aż 
180 średnich pensji. obecnie jest to 
101 pensji. Co prawda jest to nieco 
więcej niż 3  lata temu, ale jedno-
cześnie mniej więcej tyle samo co 
w 2013 r., kiedy przecież ceny były 
najniższe w  tej dekadzie. z  tego 
względu mało prawdopodobne wy-
daje się, aby ceny mieszkań miały 
istotnie spaść, choć oczywiście nie 
będą też rosły w  nieskończoność 

– mówi Jarosław sadowski, ekspert 
zfPf, expander.
Jednak jak zauważają eksperci, już 
całkiem niedługo możemy mieć do 
czynienia z  dość ciekawą sytuacją. 
Mieszkania zaczną jednocześnie 
drożeć i tanieć. w rejonach, w któ-
rych popyt się nasycił, można prze-
widzieć, że ceny nieruchomości będą 
regularnie spadać. Podwyżek można 
oczekiwać w miejskich dzielnicach, 
które rozwijają się, stają się modne 
lub gdzie powstaje nowy biznes. 
z kolei z obniżkami, które mogłyby 
objąć cały rynek, moglibyśmy mieć 
do czynienia wtedy, gdyby wystąpił 
znaczny wzrost stóp procentowych.

Najem wciąż będzie opłacalny?
ostatni rok pokazał zdecydowany 
wzrost kosztów najmu w większo-
ści polskich miast. Koszty wyna-
jęcia mieszkania wzrosły średnio 
o  6  proc. są jednak takie mia-
sta jak np. Katowice czy Lublin, 
gdzie wzrosły zacznie mocniej, od-
powiednio o  14  proc. i  13  proc. 

–  Chociaż koszty najmu nie ro-
sną w tak szybkim tempie jak ceny 
nieruchomości, to inwestowanie 
w  mieszkanie na wynajem wciąż 
przynosi atrakcyjne zyski. Jeżeli 
mieszkanie będzie miało lokatorów 
przez cały rok, to średnio można 
liczyć na zysk w wysokości 7 proc. 
brutto w  skali roku –  podaje Ja-
rosław sadowski, ekspert zfPf, 
expander. warto również zazna-
czyć, że w części dużych polskich 
miast obowiązują już tak wysokie 
stawki za najem jak w krajach eu-
ropy zachodniej. Koszty zakupu 
mieszkania są natomiast w  na-
szym kraju zdecydowanie niższe. 
Jak dodaje ewa Kozłowska, eks-
pert zfPf, gold finance, taka 
sytuacja sprawia, że rynek najmu 
w Polsce przyciąga coraz to więk-
szą liczbę inwestorów. –  Ci jed-
nak muszą zachować ostrożność. 
wspomniane wcześniej zmiany 
demograficzne wpłyną nie tylko 

na rynek pierwotny czy wtórny, 
ale również na popyt na mieszka-
nia, które są udostępnianie najmu-
jącym. z drugiej strony, ten popyt 
może być generowany przez ob-
cokrajowców, którzy przyjeżdżają 
do naszego kraju za pracą i poszu-
kują lokum. nie można zapomi-
nać o  tym, że w przyszłym roku 
zniechęcać do zakupu mieszkania 
z  myślą o  wynajmie mogą rów-
nież droższe kredyty hipoteczne 
i  mniejsza dostępność finansowa-
nia tego rodzaju. 

O kredyt już nie tak łatwo
od stycznia do października za-
ciągnęliśmy kredyty hipoteczne 
na kwotę blisko 55 mld zł, a śred-
nia wartość finansowania udzielo-
nego jednemu kredytobiorcy na 
koniec tego okresu wyniosła 278 
tys.  zł, co stanowi 5-procentowy 
wzrost w  porównaniu do kwot, 
które pożyczaliśmy na początku 
roku6. za ten wynik odpowiadają 
w dużej mierze coraz wyższe ceny 

mieszkań, które zmuszają kupują-
cych do brania kredytów na wyż-
sze kwoty. zdecydowanie wolniej 
rośnie liczba osób, która chce sfi-
nansować zakup mieszkania dzięki 
kredytowi. w  omawianym okre-
sie udzielono 201 tys. kredytów 
hipotecznych, czyli o 3 proc. wię-
cej niż przed rokiem. w ostatnich 
okresie dało się jednak zauważyć 
zwiększony ruch w  tym obszarze 
(7 proc.) oznacza to, że mimo ro-
snących cen nieruchomości i  za-
ostrzenia przez banki kryteriów 
udzielania kredytów, zainteresowa-
nie tym sposobem sfinansowania 
zakupu mieszkania wciąż utrzy-
muje się na wysokim poziomie. 

– Pomimo tego, że od czterech lat 
stopy procentowe nBP pozostają 
na tym samym, rekordowo niskim 
poziomie, to większość banków 
zmieniła parametry ofert. Kre-
dyty hipoteczne po prostu zdro-
żały. największe podwyżki dotyczą 
tych osób, które posiadają bardzo 
niski wkład własny – na poziomie 
10  proc. Dla nich na przestrzeni 
ostatniego roku średnie oprocento-
wanie wzrosło z 4,08 do 4,21 proc. 
wzrost oprocentowania wpływa 
nie tylko na wyższy koszt kredytu, 
ale również na jego dostępność. Jak 
pokazują nasze analizy, w których 
wzięliśmy pod uwagę 3-osobową 
rodzinę z dochodem wynoszącym 
8 000 zł netto/msc., zdolność kre-
dytowa spadła o prawie 50 000 zł 
(z 685 tys. zł do 635 tys. zł) – wy-
jaśnia Jarosław sadowski, ekspert 
zfPf, expander.
tę niekorzystną dla kredytobior-
ców tendencję widać również 
w  analizach Metrohouse i  gold 
finance. najbardziej zauważalnie 
pogorszyła się średnia zdolność 
kredytowa singla. w  i  kw. tego 
roku mógł on liczyć na pożycze-
nie blisko 500 000 zł, w iii kw. 
już „tylko” 410 000 zł7. 
 1. Barometr Metrohouse i Gold Finance. Naj-

nowsze dane z rynku mieszkaniowego i kredy-

tów hipotecznych. III kw. 2019 r.

2. Dane: BIK.

3. Dane GUS, styczeń–październik 2019.

4. Raport Expandera i Rentier.io – Ceny 

mieszkań, grudzień 2019.

5. Dane: Expander.

6. Dane: BIK.

7. Barometr Metrohouse i Gold Finance, III 

kw. 2019. W analizach wzięto pod uwagę 

dochód 5000 zł netto.

co czeka rynek nieruchomości? 
Rynek nieruchomości w Polsce ma się bardzo dobrze. 
Mimo rosnących cen mieszkań, zainteresowanie kupnem 
nowego lokum nie słabnie, także z myślą o wynajmie. 
Nieruchomości dalej chętnie kupujemy na kredyt. 
Zaciągamy je na coraz wyższe kwoty. Najczęściej jest to 
między 200 a 500 tys. zł. Kredyty o tej wartości stanowią 
aż 81 proc. wszystkich hipotek udzielonych w III kw. ubr. 
Zwiększyło się również zainteresowanie większymi 
sumami – od 600 tys. zł wzwyż1. 

W bieżący rok wchodzimy  
z dużym optymizmem

Miniony rok okazał się ko-
lejnym bardzo dobrym 
okresem dla branży de-

weloperskiej. Pomimo systema-
tycznego wzrostu cen (na rynku 
warszawskim średnio o  9 proc.) 
sprzedaż lokali była wyższa niż 
w  poprzednim roku. Jednocze-
śnie popyt prześcignął nową po-
daż. oznacza to, że klienci bardzo 
szybko decydowali się na zakup 
mieszkań wprowadzanych do oferty, 
akceptując wyższe ceny. w warsza-
wie średnie ceny mieszkań na rynku 
pierwotnym przekroczyły w  mi-

nionym roku poziom 10 tys. zł/m2. 
obecnie koszty materiałów budow-
lanych oraz generalnego wykonaw-
stwa ustabilizowały się, co powinno 
przełożyć się również na stabilizację 
cen mieszkań. nie ma natomiast 
na razie przesłanek do ich obniżek. 
Konkurencja w branży deweloper-
skiej, szczególnie w  obsługiwanej 
przez nas aglomeracji warszawskiej, 
pozostaje bardzo mocna. Dobrze 
się jednak z  tym czujemy. z  pro-
pozycjami trafiamy do osób poszu-
kujących mieszkań w  segmencie 
popularnym o funkcjonalnym roz-
kładzie. Duże znaczenie ma również 
atrakcyjna lokalizacja z łatwym do-
stępem do komunikacji publicznej 
gwarantującej szybki dojazd do in-
nych części miasta. w bieżący rok 
wchodzimy z dużym optymizmem. 
spodziewamy się utrzymania bar-
dzo dobrej koniunktury na rynku. 
Popyt będzie nadal stymulowany 
przez utrzymujące się niskie stopy 
procentowe kredytów hipotecznych. 

wiceprezes Zarządu, Victoria Dom

Waldemar Wasiluk

Ostatni rok 
pokazał 
zdecydowany 
wzrost 
kosztów najmu 
w większości 
polskich miast. 
Koszty wynajęcia 
mieszkania 
wzrosły średnio 
o 6 proc.


