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Rynek nieruchomości ulega ciągłym zmianom, zaś ceny domów 
i mieszkań wahają się w zależności od wielu czynników. 

www.pomorski.infoNajważniejsze informacje gospodarcze z całego Pomorza:

Dla kogoś, kto na co dzień nie interesuje 
się tymi sprawami zrozumienie wszystkich 
zawiłości formalnych i prawnych jest 
niezmiernie trudne. Dlatego na łamach 
gazety, którą oddajemy w Wasze ręce, 
będziemy przedstawiać rozmaite sprawy 
związane z tematyką deweloperską, rynkiem 

nieruchomości (zarówno pierwotnym, jak 
i wtórnym), możliwości pozyskania kredytu 
hipotecznego, porady dotyczące wyposażenia 
wnętrz, nowinki dekoratorskie, analizy 
przygotowane przez ekspertów i wiele innych.

Zapraszamy do lektury!

Kup, sprzedaj,  
wyremontuj!Do rozpoczęcia kalendarzowej jesieni 

zostało jeszcze kilka dni, a tymczasem 
jesienna edycja targów mieszkaniowych 
już się rozpoczęła. To wyjątkowa okazja do 
tego, aby tanio kupić mieszkanie, skorzystać 
z mnóstwa atrakcyjnych promocji, spotkać się 
i porozmawiać z przedstawicielami rozmaitych 
firm (zajmujących się finansowaniem 
zakupu nieruchomości, wystrojem wnętrz, 
projektowaniem, itd.), czy w końcu zapoznać 
się z pełną ofertą deweloperów.

Zmień adres 
na nowy

więcej str. 3

Polacy rzadko wynajmują mieszkanie, a jak 
już to robią, to raczej poniżej ceny rynkowej. 
Ponad 80 proc. osób mieszka “na swoim”. Dla 
porównania w Niemczech jest to tylko co drugi 
obywatel. Sytuacja może jednak ulec zmianie 
po wejściu do gry Funduszu Mieszkań na 
Wynajem. Ma on zainwestować 5 mld w ok. 20 
tys. mieszkań, które potem będą do wynajęcia 
za cenę o jedną czwartą niższą od rynkowej. 
Pierwsze lokale pojawią się jeszcze w tym roku.
(Raf)

Nie chcemy 
wynajmować



2 www.pomorski.infoNieruchomości & wnętrza

Producentów farb jest wielu, zaś same farby mają rozmaite właściwości 
i przeznaczenie. Jedną z bardziej znanych firm jest Caparol. 

Jakość od lat

Pierwsza nagroda za jakość została przyznana produktom Caparol już 
w 1894 roku i od razu zapewniła uznanie przedsiębiorstwu zarówno 
w Niemczech, jak i na arenie międzynarodowej. Strategia skupiona na 
jakości i innowacji pozwoliła na wprowadzenie w 1936 roku nowoczesnej 
technologii farb dyspersyjnych („Caparol Paste Ölfrei”) oraz farb bezemisyjnych 
i niezawierających rozpuszczalników w roku 1985 („Indeko-Plus E.L.F.”).
Również dzisiaj Caparol pragnie odgrywać pionierską funkcję na rynku 

farb i lakierów, dlatego posiada własny dział badawczo-rozwojowy oraz 
współpracuje ze znanymi dostawcami i instytucjami.
Przedsiębiorstwo przywiązuje również ogromną wagę do szkoleń i doradztwa. 
W siedzibie firmy w Ober-Ramstadt znajduje się specjalistyczne Centrum 
Szkoleniowe, w którym szkolenia i seminaria odbywają sie przez cały rok. 
Również polska spółka posiada własny dział odpowiedzialny za szkolenia 
i zatrudnia wykwalifikowaną grupę doradców technicznych. Z myślą o naszych 
klientach przemysłowych i odbiorcach indywidualnych prowadzone jest 
również doradztwo telefoniczne. Wszystko po to, aby klient mógł w pełni 
wykorzystać możliwości produktów Caparol.

SzeRoki wybóR

Know-how przedsiębiorstwa bazuje na prawie 120-letnim doświadczeniu 
w zakresie projektowania i wytwarzania wysokiej jakości farb. Gruntowna 
wiedza na temat tych produktów została przeniesiona także na wyroby 
pokrewne: grunty, farby, tynki, masy szpachlowe i lakiery, farby laserunkowe, 
powłoki ochronne, systemy elewacyjne i wielowarstwowe izolacje cieplne, 
okładziny ścienne i produkty dekoracyjne, a także produkty specjalne, na 
przykład płyty z kamienia naturalnego. Wraz z uzupełniającym asortymentem 
dostępnym w hurtowniach lub na zamówienie oferta ta stanowi najbogatszą 
paletę rozwiązań dla wykonawców.

MateRiały dekoRacyJNe

Aranżacja wykorzystująca połączenie koloru, faktury i różnorodnych materiałów 
odgrywa w obecnym wzornictwie, a więc także przy projektowaniu wnętrz, 
coraz większą rolę. W ofercie Caparol oprócz klasycznych farb i lakierów 
dostępne są także inne interesujące materiały do wykonywania efektów 
dekoracyjnych, na przykład dekoracyjne systemy posadzkowe, a także 
dekoracyjne tynki i okładziny ścienne. 
Rafał korbut

Farby odmieniajce wnętrze
Odpowiednia kolorystyka, dobrana do konkretnego stylu, ma kluczowe znaczenie dla ostatecznego 
wyglądu wnętrza. To właśnie kolory ścian czy sufitu potrafią stworzyć niesamowity klimat. Ważne więc, 
aby wybrać odpowiednie farby. 
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Targi Mieszkań są flagowym produktem firmy Nowy 
Adres. Organizowane są w największych, najdynamiczniej 
rozwijających się aglomeracjach Polski - Warszawie, 
Trójmieście, Wrocławiu, Poznaniu i Krakowie. Każda 
edycja Targów Mieszkań to dla zwiedzających wyjątkowa 
i niepowtarzalna szansa do zapoznania się z aktualnymi 
ofertami firm działających na lokalnych rynkach – 
deweloperów, pośredników w obrocie nieruchomościami, 
banków i doradców finansowych.

W dniach13 i 14 września w Amber Expo w godz. 
10.00-17.00 można zapoznać się z przekrojem rynku 
nieruchomości z Trójmiasta i okolic. Zamiast przeglądania 
tysięcy ofert w prasie i internecie czy żmudnych wycieczek 
do biur sprzedaży, podczas targów jest możliwość wyboru 
i kupna wymarzonego mieszkania, oszczędzając zarówno 
pieniądze i czas. W jednym miejscu i jednym czasie można 
zapoznać się z pełną ofertą nieruchomości w Gdańsku, 
Gdyni i Sopocie.
Warto więc odwiedzić Amber Expo. Szeroki wybór ofert 
mieszkań i domów, doradcy finansowi, pośrednicy 
obrotu nieruchomościami, wartościowe bezpłatne 
prelekcje to główne atrakcje jesiennej edycji targów. Nie 
trzeba marnować czasu by odwiedzać biura sprzedaży 
poszczególnych deweloperów oraz banki – można to zrobić 
w jednym miejscu i czasie właśnie na targach. Zamiast 
przeglądać portale i wertować gazety – warto spotkać 
się bezpośrednio z wystawcami i uzyskać informacje 
o inwestycji z pierwszej ręki, a nawet wynegocjować rabat! 
Firma Nowy Adres organizuje 11 edycji targów 

rocznie. Każde targi to 110 wystawców, 3 tys. metrów 
kwadratowych powierzchni i 10 tys. zwiedzających. 
A co czeka na zwiedzających? 
Nowości targowe - w ramach akcji wielu uczestników 
targów pokazuje swoje dopiero wprowadzane do 
sprzedaży inwestycje. Wszystkie nowości targów 
będą specjalnie oznaczone w Przewodniku Targowym 
dostępnym przy wejściu na targi.
Rabaty i oferty specjalne - zgodnie z tradycją wielu 
wystawców przygotowało specjalne oferty, rabaty 
i unikalne promocje. Kupony rabatowe upoważniające 
do skorzystania ze zniżek znajdą się w Przewodniku 
Targowym, dostępnym przy wejściu na targi.
Mapa inwestycji - wspólnie z Prywatną Agencją 
Geograficzną opracowano szczegółową mapę miast 
z naniesionymi na niej inwestycjami wszystkich wystawców 
targów. Na mapie znajdą się także numery stoisk, na 
których można uzyskać szczegółowe informacje na temat 
prezentowanych inwestycji.
Plac zabaw dla dzieci - z myślą o najmłodszych 
uczestnikach targów Nowy Adres przygotował kolorowy 
plac zabaw. Rodzice będą z kolei mogli znaleźć chwilę 
wytchnienia nad gorącą kawą i przekąskami w eleganckiej 
kawiarence.
Seminaria i prelekcje – spotkania informacyjne nt. rynku 
nieruchomości w Polsce. Seminaria prowadzone są przez 
osoby od lat związane z branżą.
Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych do 
odwiedzenia Amber Expo w Gdańsku w sobotę i niedzielę. 
Rafał korbut

Szukasz mieszkania lub domu? Chcesz wyremontować swoje mieszkanie? 
A może interesujesz się rynkiem nieruchomości i chcesz w przyjemny 
sposób spędzić wolny czas? Jeśli tak – wybierz się na targi mieszkaniowe, 
które odbywają się w Gdańsku. 

Targowy weekend
w Sejmie odbyło się 
trzecie czytanie i pierwsze 
głosowanie nad ustawą 
o odwróconym kredycie 
hipotecznym.

 Teraz czeka ją wizyta w Senacie, 
a potem u Prezydenta. Nadal 
nieuregulowana pozostaje 
jednak sprawa tzw. renty 
hipotecznej, czyli podobnego 

produktu wprowadzonego 
w 2008 r. przez fundusze 
hipoteczne.
Odwrócona hipoteka 
polega na tym, że właściciel 
nieruchomości otrzyma 
pieniądze w zamian za to, 
że po jego śmierci bank 
przejmie mieszkanie (chyba że 
spadkobiercy zdecydują się je 
wykupić).
Z przyjętej przez Sejm ustawy 
wynika, że wypłata pieniędzy 
w ramach odwróconego 
kredytu hipotecznego może być 
jednorazowa lub w ratach, przy 
czym liczba rat i ich wysokość 
będą określone w umowie. Po 
śmierci klienta bank będzie 
miał obowiązek wycenić 
nieruchomość i ewentualną 
różnicę oddać spadkobiercom. 
Ustawa o odwróconym kredycie 
hipotecznym trafi teraz do 
Senatu, który ma 30 dni na 
podjęcie stosownej uchwały. 
Potem dokument ląduje na 
biurku Prezydenta. 
(raf)

Odwrócona 
hipoteka 
- jest ustawa!
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dRzwi i podłogi, któRych SzukaSz

Oferowane przez Dekoratornię drzwi PORTA i DRE, swoim pięknem ucieszą 
każdego wymagającego klienta, gdyż doskonale wpisują się w aktualne trendy 
w stylistyce. Cechuje je bowiem funkcjonalność, elegancja, bogata kolorystyka, 
wysoka jakość i umiarkowane ceny. W Dekoratorni zakupisz również piękne 
laminowane panele podłogowe Quick Step, Meister czy Krono, które dadzą 
Ci więcej, niż się spodziewasz. Ich wyjątkowa technologia zapewnia ogromną 
odporność na zużycie i uderzenia. A może szukasz paneli o wyglądzie 
autentycznego drewna, ceramiki lub kamienia? Nic prostszego – wstąp do 
Dekoratorni i wybierz to, co sprawi, że podłoga w Twoim domu stanie się 
pięknym, trwałym, oryginalnym i nowoczesnym elementem wystroju wnętrza.

FaRby, liStwy, paRapety...

Z Dekoratornią możesz również zmienić swoje ściany, które dzięki bogatej 
kolorystyce farb Caparol dodadzą wnętrzu blasku i niepowtarzalnego uroku. 

Luksus za przystępną cenę
Z myślą o klientach ceniących piękno stolarki drzwiowej i podłóg powstała na Wiczlinie firma Dekoratornia – Fabryka 
Kolorów, która oferuje bogaty wybór drzwi renomowanych firm PORTA i DRE, podłóg znanych na świecie producentów 
Quick Step, Meister i Krono oraz farb firmy Caparol.

W zależności od wykorzystanej 
możliwości, bonifikata może wynieść 
od kilku do… niemal stu procent. 
Poniżej podajemy pięć sposobów, 
jak kupić tańsze własne mieszkanie:

- Poddasze lub suterena (miejsce, 
które standardowo nie jest 
mieszkaniem, jest tańsze)
- Mieszkanie dla Młodych (rządowy 

program dopłat do kredytów)
- Taniej od dewelopera (omijamy 
wówczas pośrednika, czyli bank)
- Mieszkanie do remontu (zły stan 
techniczny skutkuje dużo niższą 
ceną)
- Nieruchomość od komornika 
(nawet o połowę taniej, niż ceny 
rynkowe) 
(r)

5 sposobów na 
tańsze mieszkanie
Mimo obniżki cen w ostatnich latach (realny spadek przekroczył 
30 proc.) dla wielu polaków nieruchomości nadal są za drogie. 
ale istnieje kilka sposobów na to, by kupić taniej.
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DeKoraTornia - FabryKa KoLorów
81-578 Gdynia ul. Gradowa 4, tel.: +48 664 454 425
e-mail: info@dekoratornia-wiczlino.pl
Czynne: poniedziałek - piątek godz. 09.00 – 18.00, 
sobota godz. 09.00 – 14.00

Możesz również stworzyć własny, oryginalny 
kolor farby korzystając z dostępnej na miejscu 
mieszalni. Ponadto, w ofercie Dekoratorni 
są także profile listwy podłogowe, klamki, 
parapety i sztukateria znanych światowych 
producentów. 
- Zapraszamy również do skorzystania z naszych 
usług w zakresie instalacji elektrycznych. Już 
ponad dwadzieścia lat prowadzimy bardzo 
zaawansowane prace w tym zakresie, nie 
tylko w wykonawstwie. Robimy wszystko 
od wyceny po projekt instalacji elektrycznej 
wraz z dostarczeniem materiałów. Posiadamy 
odpowiednie pozwolenie budowlane, certyfikat 
SEP do 15 kV. 
Wielkim atutem Dekoratorni jest indywidualne 
podejście do Klienta. Można tu umówić 
się również na spotkanie z profesjonalnym 
doradcą, który pomoże wybrać takie 
rozwiązanie, które uwzględni indywidualne 
potrzeby Klienta i sprawi, że wnętrze domu 
nabierze wyjątkowego wyglądu. 
Pamiętaj, że w Dekoratorni każdy może 
liczyć nie tylko na pomoc w wyborze 
takiego rozwiązania, które uwzględni 
jego indywidualne potrzeby, ale także na 
umiarkowane ceny, gwarancję na wyroby, 
szybkie terminy i pełną elastyczność realizacji 
zamówienia oraz serwis gwarancyjny, własny 
transport i preferencyjną cenę montażu 
zamówionego produktu u klienta.

www.dekoratornia-wiczlino.pl
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Wzrosty na rynku 
kredytów
z analizy biura informacji kredytowej 
wynika, że polacy w i półroczu 2014 
roku pożyczyli w bankach i Skok- ach 
na cele konsumpcyjne rekordową 
sumę środków. 

Eksperci BIK-u twierdzą, że tendencja wzrostowa 
na rynkach kredytów konsumpcyjnych nie 
ulegnie zmianie w najbliższym czasie.
Polskie banki, w odpowiedzi na kryzys na 
światowych rynkach finansowych, który 
rozpoczął się w drugiej połowie 2008 roku, 
zaostrzyły kryteria udzielania kredytów. Z tego 
też powodu odnotowano spadek wartości 
udzielanych - w okresie od 2008 roku do 2013 
roku wyniósł on aż 39 proc. W 2013 roku trend 
ten na rynku kredytów konsumpcyjnych 
się odwrócił. W I półroczu 2014 roku banki 
i SKOK-i udzieliły kredytów gotówkowych 
i ratalnych na rekordową kwotę 37,7 mld zł.
(raf)

w tym roku biura pośrednictwa 
w obrocie nieruchomościami pomogają 
żakom znaleźć mieszkanie i bezpiecznie 
przejść przez konieczne do zakończenia 
transakcji procedury. 

Właśnie na tym polega ogólnopolska akcja 
Bezpieczny Najem, którą organizuje Polska 

Pośrednicy pomogą studentom
Federacja Rynku Nieruchomości. Tegoroczna 
kampania odbywa się po raz pierwszy po rządowej 
deregulacji zawodu pośrednika. 
Kampania prowadzona we współpracy z regionalnymi 
stowarzyszeniami pośredników w obrocie 
nieruchomościami zrzeszonymi w PFRN skierowana 
jest głównie do studentów, którzy - począwszy od 
połowy sierpnia – intensywnie szukają mieszkań 
do wynajmu. W tym czasie żacy są też szczególnie 
narażeni na nieuczciwe procedery. Ogłoszeniodawcy, 
zamieszczający anonse typu „Tanie mieszkanie do 
najmu”, oferują często listę adresów w zamian za 
opłatę w wysokości 300-500 zł. Pieniądze pobierane 
są z góry, usługa zaś sprowadza się jedynie do 
przekazania najczęściej nieaktualnych już adresów, 
a nie faktycznego doprowadzenia do transakcji.
Dlatego też żacy mogą liczyć na wsparcie 
pośredników, którzy w ofercie posiadają mieszkania 
przeznaczone do wynajmu przez studentów, a także 
zajmą się kompleksową obsługą transakcji: od 
znalezienia odpowiedniego lokum po doradztwo 
związane z zawieraniem umowy najmu. Lista biur 
z całej Polski, które uczestniczą w kampanii jest 
dostępna od 1 sierpnia  na stronie internetowej PFRN 
(www.pfrn.pl). (raf)
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Obiegowa opinia głosiła, że nieruchomości są 
najsolidniejszą inwestycją i nie można na nich stracić. 
Prawda niby oczywista, ale trzeba pamiętać o tym, 
że przede wszystkim należy TANIO kupić. Mało kto 
wtedy przewidywał, że w ciągu kolejnych kilku lat 
będziemy mieli kryzys i zupełną rewolucję cenową 
w nieruchomościach.

Obecnie obserwujemy, że na rynku pojawiają się 
oferty bardzo atrakcyjne cenowo. Rynek przyzwyczaił 
nas już się do niskich cen działek i starszych 
mieszkań. Ostatnio można jednak zaobserwować, 
że na rynku nowych inwestycji deweloperskich 
możemy także liczyć na zakupy w niskich cenach. 
Na zakup nowego domu wystarczy wyłożyć kwotę 
odpowiadającą cenie średniej wielkości mieszkania 
w Wejherowie.

Przykładowo: w miejscowości Kąpino k/Wejherowa, 

kojarzącej się raczej z wysokimi cenami i prestiżową 
lokalizacją, od kilku lat powstają miniosiedla tanich 
domów. Aktualnie dostępna jest w sprzedaży 
inwestycja pod nazwą Osiedle Sasanka realizowana 
przez firmę MULTIDOM (tel. 58 677 00 66). Ceny 
domów, w dobiegającej końca aktualnej promocji, 
zaczynają się tam już od 252 tys. zł. Za taką cenę 
otrzymuje się dom w stanie deweloperskim wraz 
z urządzonym podjazdem i dwoma miejscami 
parkingowymi. Domy na osiedlu posiadają przyjazny 
projekt odpowiedni dla typowej rodziny 2+2 lub 2+3.
Dla coraz większej liczby osób głównym kryterium 
zakupu nieruchomości stała się tylko i wyłącznie 
cena. Nie można jednak zapominać o tym, że 
dom powinien być także funkcjonalny, atrakcyjny 
wizualnie i tani w utrzymaniu.
Takie wymagania sprawiają, że klienci często szukają 
domów niewielkich jeśli chodzi o powierzchnię, ale 
z drugiej strony, wygodnych i posiadających komplet 

niskie ceny 
- najlepszy czas na zakupy
W chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej zaobserwowaliśmy duży skok cen nieruchomości, 
który wpisywał się w regułę ich stałego wzrostu. 

pomieszczeń dających komfort użytkowania domu. 
Na małych powierzchniach często musimy się 
zmierzyć z wyzwaniem dotyczącym magazynowania 
przedmiotów. W domach na Osiedlu Sasanka 
deweloper proponuje klientom dom 
z pomieszczeniem gospodarczym, schowkiem pod 
schodami, dużą łazienką na piętrze oraz możliwością 
wykorzystania przestrzeni na strychu. 

Nie zapomniano tam także o różnych gustach jeśli 
chodzi o kuchnię. Można ją pozostawić otwartą 
i użytkować jako aneks kuchenny bądź wstawić 
drzwi i uzyskać oddzielną kuchnię. Do wyboru są 
także domy z garażami, wszystkie z utwardzonymi 
podjazdami z płyt typu MEBA i wybrukowanymi 
kostką wejściami do domów.

Jeśli ktoś marzył o własnym domu, to może się okazać, że właśnie teraz jest 
najlepszy czas na zakupy. 
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Tylko w dwóch polskich miastach - Bydgoszczy i Łodzi 
- ceny zmieniły się o więcej niż 5 proc. W większości 
pozostałych zmiana nie przekroczyła 2 proc. 
Lipiec był już 14. miesiącem z rzędu, w którym analiza 
przeprowadzona na podstawie transakcji na rynku 
nieruchomości dokonywanych przez klientów Home 
Broker i Open Finance wskazuje, że wahania cen 
wynosiły średnio zaledwie ok. 2 proc. 
W lipcu to Bydgoszcz była miastem, w którym 
odnotowano największy wzrost średnich cen 

transakcyjnych mieszkań (8,2 proc.), natomiast 
największy spadek cen nastąpił w Toruniu (-2,9 proc.) 
i Gdańsku (-2,2 proc.).
Średnia wartość kredytu mieszkaniowego 
zaciwąganego przez klientów HB i OF to 188,4 
tys. zł. W poszczególnych miastach sytuacja pod 
tym względem jest jednak mocno zróżnicowana. 
Najmniejsze zobowiązania zaciągają mieszkańcy 
Bielska-Białej – średnio 137,7 tys. zł. Jak można się 
domyślać, największe kredyty, ponad dwa razy większe 

niż w Bielsku-Białej, biorą mieszkańcy Warszawy, którzy 
średnio zadłużają się na 280,3 tys. zł. Najbliżej średniej 
krajowej są Toruń i Szczecin (po 191,7 tys. zł).
- W kolejnych miesiącach oczekujemy dalszej 
stabilizacji, coś zmienić może się pod koniec roku gdy 
zbliżać będzie się kolejna zmiana na rynku kredytów 
hipotecznych – od początku 2015 r. wymagane będzie 
10 proc. wkładu własnego – wyjaśnia Marcin Krasoń 
z Home Broker. - Niepewności z kolei dodają możliwe 
zmiany w MdM. Rafał korbut

Stabilne  ceny mieszkań
Ostatnie miesiące przyniosły stabilizację cen na rynku nieruchomości.
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Na pytania o to, jak Polacy odnajdują się w świecie 
nowoczesnych technologii odpowiada Ryszard 
Gembka, dyrektor marketu Media Markt przy ul. 
Kcyńskiej 27c w Gdyni.

- Jak wypadamy na tle innych europejczyków?

Statystyczny Polak w ciągu roku wydaje na 
elektronikę użytkową 210 euro. W Europie mniej 
od nas na ten cel przeznacza jedynie mieszkaniec 
Słowacji (206 €) i Rosji (106 €). Z kolei przeciętny 
Niemiec na sprzęt elektroniczny poświęca 
rocznie ponad 700 euro. Jednak z roku na rok 
wydatki na elektronikę użytkową w Polsce rosną, 
a zainteresowanie nowymi technologiami jest 
ogromne i to nie tylko w segmencie urządzeń 
mobilnych – tabletów i smartfonów. W ostatnich 
miesiącach obserwujemy ożywienie w nowych 
technologiach właściwie we wszystkich kategoriach 
produktowych: dużą popularnością cieszą się 
nowoczesne telewizory 4K, innowacyjne produkty 
AGD, jak np. inteligentne odkurzacze, chłodziarki, 
czy pralki sterowane za pomocą smartfonów. 
Wyposażając dom, czy biuro klienci zwracają 
szczególną uwagę na funkcjonalność, ale coraz 
częściej również i na efektywność energetyczną 
kupowanych urządzeń. 

- Jak zmienia się podejście do zakupów?

Rozwój nowych technologii wpływa na styl i jakość 
naszego życia, a tym samym na oczekiwania wobec 
sprzedawców. Chodzi tu nie tylko o dostępność 
najnowszych, najbardziej zaawansowanych 
technologicznie urządzeń, ale również formę 
ich prezentacji. Właściwa ekspozycja ułatwia 
klientom porównanie właściwości i cen produktów, 
a tym samym zakup sprzętu dopasowanego do 
realnych potrzeb, możliwości finansowych i ich 
indywidualnego stylu życia. Media Markt zapewnia 
to wszystko i dlatego klienci chętnie dokonują 
zakupów właśnie w naszym sklepie.

- czy korzystając z nowych technologii nie 
łatwiej kupować przez internet?

Wielu klientów wybiera właśnie taką formę 
zakupów, a nasz sklep mediamarkt.pl cieszy się 

Polacy kochają 
nowe technologie
Mimo że, Polacy nie należą w Europie do liderów w wydatkach na nowy sprzęt elektroniczny, 
nie ma wątpliwości, że z dużym zainteresowaniem śledzą nowinki i wybierają coraz bardziej 
funkcjonalne i dostosowane do indywidualnych potrzeb urządzenia.

dużym zaufaniem internautów. Zdecydowana 
większość konsumentów decyduje się jednak na 
wizytę w sklepie stacjonarnym, gdzie porównuje 
urządzenia i od często razu zabiera zakupiony 
sprzęt ze sobą. Istotnym elementem dla klientów 
jest też profesjonalne doradztwo naszych 
sprzedawców – również w zakresie akcesoriów czy 
produktów powiązanych z kupowanym sprzętem.  

- Na co jeszcze klienci zwracają uwagę?

Liczy się przede wszystkim marka i cena, 
ale nie tylko. Polacy świadomie wybierają 
produkty uznanych producentów, dlatego 
mamy najszerszy na rynku wybór markowych 
urządzeń w konkurencyjnych cenach. Poza 
ofertą wiodących producentów, w sklepie Media 
Markt można znaleźć również cieszące się coraz 
większą popularnością produkty marek własnych: 
KOENIC, ok., PEAQ oraz ISY, będące ciekawą 
propozycją dla osób szukających nieco tańszych 
rozwiązań. Cenimy też czas naszych klientów, 
dlatego oferujemy im szereg usług dodatkowych, 
jak np. wywoływanie zdjęć, dostawę i instalację 
sprzętu w domu klienta, zwrot zużytego sprzętu, 
przedłużoną i rozszerzoną gwarancję na większość 
produktów, sprawną obsługę serwisową 
i kredytową. To w Media Markt jest oczywistym 
standardem.

- czym wyróżnia się sklep Media Markt w gdyni?

Media Markt w Gdyni na powierzchni blisko 
5000 m2 oferuje kilkadziesiąt tysięcy produktów 
z branży elektroniki użytkowej. Znajdziemy w nim 
popularne markowe urządzenia, ekskluzywny 
sprzęt dla wymagających, pełną gamę akcesoriów 
oraz nowości technologiczne, z których słynie 
marka. Dodatkowo, istotnym punktem jest też 
dogodna lokalizacja marketu, który położony 
jest przy obwodnicy Trójmiasta. To tu krzyżują się 
ważne szlaki komunikacyjne regionu. Dlatego też 
nasz sklep przyciąga fanów nowych technologii 
nie tylko z Gdyni, ale też z Wejherowa, Redy, Rumii, 
Pucka, Helu i innych miejscowości. Warto też 
podkreślić, że jesteśmy otwarci cały tydzień – od 
poniedziałku do soboty w godzinach 10:00-21:00, 
a w niedzielę od 10:00 do 20:00.fo
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  PRAWO:

AGIS Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz 
zarówno osób fizycznych, jak i prawnych z zakresu wszystkich dziedzin 
prawa. Zespół doświadczonych prawników udziela porad prawnych 
i przygotowuje opinie prawne. Na etapie procesowym AGIS Kancelaria 
zapewnia zastępstwo procesowe przed wszystkimi sądami oraz organami 
administracyjnymi. Prawnicy służą Klientom radą i swoim doświadczeniem 
również w kontaktach z kontrahentami podczas negocjacji biznesowych. 

  PRZEDSIĘBIORCY:

Podmiotom gospodarczym proponujemy zarówno stałą, jak i doraźną 
obsługę w sytuacjach wymagającej fachowej wiedzy. Natomiast mając 
na uwadze trudności jakie towarzyszą założeniu własnej firmy, jak 
i pierwszego okresu jej prowadzenia, początkującym przedsiębiorcom 
oferujemy pakiet usług prawnych na korzystnych warunkach. Korzystanie 
z fachowej pomocy prawnej w początkowym okresie prowadzenia własnej 
działalności gospodarczej może właściwie ukierunkować przedsiębiorcę 
i pomóc w uniknięciu „pułapek prawnych”. 

  WINDYKACJA:

Dodatkowo, AGIS Kancelaria proponuje swoim klientom usługi 
windykacyjne obejmujące windykację pośrednią i bezpośrednią. 
Windykacja pośrednia sprowadza się do nawiązania kontaktów 
z podmiotami, które opóźniają się w spłacie długu za pośrednictwem 
wezwań do zapłaty, telefonów oraz za pomocą poczty elektronicznej. 
W przypadku braku skuteczności, przystępujemy do windykacji 
bezpośredniej, polegającej na uzyskaniu możliwie największej 
ilości informacji o dłużniku. Przewidujemy prowadzenie windykacji 
wierzytelności w trzech etapach:
- Postępowanie polubowne
- Postępowanie sądowe

- Wspomaganie czynności komorniczych

  KSIĘGOWOŚĆ:

W ofercie znajduje się także kompletna obsługa księgowa podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą na podstawie dokumentów 
przekazanych przez Klienta:
- Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą         
   o rachunkowości (pełna księgowość),
- Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR) zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Finansów,
- Prowadzenie ewidencji ryczałtowej,
- Sporządzanie rejestrów sprzedaży i zakupu (w ramach rozliczeń podatku 
VAT)
- Usługa kadrowo-płacowa,
- Sporządzanie deklaracji oraz rocznych zeznań podatkowych,
- Sporządzenia sprawozdań finansowych,
- Pomoc przy zakładaniu i rejestrowaniu nowego podmiotu w CEIDG,  
   KRS (zakładanie spółek), Urzędzie Skarbowym i ZUS,
- Monitoring płatności w rozrachunkach z kontrahentami,
- Analizy finansowo-ekonomiczne firm,
- Usługi w zakresie wykupu wierzytelności.

Siedziba AGIS Kancelaria mieści się w Rumi przy ul. Starowiejskiej 49. 
Jednakże świadczenie usług obejmuje obszar całego kraju. Biuro AGIS 
Kancelaria jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 
do 18.00. Pomoc prawna natomiast świadczona jest nie tylko w ww. 
ramach godzinowych, ale także i poza nimi – a zatem cały czas. Podkreślić 
także należy, że taki sposób funkcjonowania AGIS Kancelaria ma przede 
wszystkim na celu sprawną obsługę Klienta przez cały okres trwania 
umowy i pełną zastępowalność w obsłudze podmiotów gospodarczych.

Zapraszamy do współpracy
Zespół AGIS Kancelaria

OFERTA AGIS KANCELARIA

84-230 Rumia, 
ul. Starowiejska 49 

czynne: pon. - pt. 08:00 - 18:00

Daje to szansę na 
obniżenie rachunku 

za prąd, ale nadal 
z tej opcji korzysta 

relatywnie niewiele 
osób. 

Proces zmiany dostawcy 
prądu nie jest trudny i nie 

powinien trwać dłużej niż 
30 dni. Warto wiedzieć, że 
bez względu na wszystko, 

prąd w gniazdkach mamy 

dzięki dwóm firmom: jedna produkuje energię, 
a druga zajmuje się jej sprzedażą. Tej pierwszej 
zmienić nie możemy - na rynku działa pięć spółek, 
każda obsługuje inny obszar kraju i ma tam monopol. 
Ale już w kwestii sprzedaży energii mamy coś do 
powiedzenia, możemy wybrać firmę, z którą chcemy 
współpracować.
Najtrudniejsze w całej operacji jest… podjęcie decyzji 
o tym, którego dostawcę wybrać. Różni operatorzy 
oferują bowiem swoje usługi w poszczególnych 
obszarach kraju, a taryfa zależy od tego ile prądu 
i w jaki sposób zużywamy. Nie ma zatem jednego 

najtańszego operatora, bo nawet w tej samej 
lokalizacji użytkownikom pasować będą inne taryfy.
Jak więc wybrać dostawcę energii? Najlepiej 
skorzystać z jednej z kilku dostępnych w internecie 
porównywarek. Ta przygotowana przez Urząd 
Regulacji Energetyki znajduje się pod adresem www.
maszwybor.ure.gov.pl. 
Zmieniając operatora większość osób może 
zaoszczędzić od 10 do 15 procent. Biorąc pod uwagę 
fakt, że przeciętny rachunek za prąd w Polsce to 
około 1200 zł rocznie, oznacza to roczną oszczędność 
w kwocie około 150 złotych. (źródło: Home Broker)

Płać mniej za prąd
Już od siedmiu lat Polacy mają możliwość samodzielnego wyboru dostawcy 
energii elektrycznej. 

Sprawdź informacje 
gospodarcze z Pomorza na www.pomorski.info.plfo
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Oferty „przekrzykują się” w swoich propozycjach, 
opisy, zdjęcia (ale często też ich całkowity 
brak), używane hasła, które mają przyciągnąć 
zainteresowanie klientów.

W rzeczywistości wszystkie te działania mogą nie 
przynieść żadnych efektów. Przyczyn takiego stanu 
rzeczy jest wiele. Lecz jak temu zaradzić? 
Oczywiście jest na to pewien sposób, o którym 
już wcześniej pisałem. Przede wszystkim zmiana 
myślenia i nastawienia polegająca na ustaleniu, że 
nasza nieruchomość nie jest już do mieszkania dla 
mnie, ale jest do sprzedania. Z pomocą przychodzi 
HOME STAGING. Przypomnę, że Home Staging 
jest  zespołem wielu czynności wspomagających 
sprzedaż nieruchomości. Stosując różne techniki 
dekoratorskie, marketingowe home staging 
wprowadza spójność, funkcjonalność nieruchomości.
Jeśli pomyślimy o mieszkaniach, to sprawa wydaje 
się być łatwiejszą. Ale i w tym przypadku nie trudno 
o błędy.

Lecz, gdy chcemy sprzedać szybko np. dom, 
to pomyśl o swojej nieruchomości w sposób 
kompleksowy, nie zapominaj o żadnej nawet 
wydającej się z pozoru błahej sprawie. Zacznijmy 
może od początku a konkretnie od otoczenia domu.
Dzisiaj słów kilka o ogrodach.

Ostatni okres czasu dzięki naszym wspaniałym 
klientom zajmujemy się dużo DOMAMI. A więc 

budynki jednorodzinne na działkach, mniejszych 
lub większych, lecz każda w swoim rodzaju inna, 
o różnych możliwościach aranżacyjnych. Jednak 
zauważyłem, iż nasi klienci zapominają, że otoczenie 

ich domu jest bardzo często kluczowym elementem 
przy podejmowaniu decyzji. 
 
Okazuje się, że sprzedający zapomnieli, choćby 

Tajemnica ogrodu
Jak szybko sprzedać nieruchomość? Na rynku panuje RUCH! Dzieje się dużo, lecz jak widzimy 
zdecydowanie więcej po stronie podaży. Jak się wyróżnić w niezliczonej ilości ofert?

o motywach dla jakich sami lubili przebywać  
w ogrodzie, spędzać czas z rodziną.
A ogród trzeba potraktować jak każde inne 
pomieszczenie swojego domu. Porządek, określone 
funkcje w przestrzeni ogrodu, KOLOR.

Aaa... jeszcze jedna ważna sprawa!  
Ogród rozpoczyna się już przy wejściu na posesję - 
w furtce ogrodzenia, a w zasadzie powiedziałbym, że 
jeszcze przed ogrodzeniem. Warto choćby sprawdzić 
czy domofon lub dzwonek przy furtce jest sprawny. 
Jeśli tak nie jest, koniecznie to napraw aby ustrzec się 
późniejszych kłopotliwych i żenujących tłumaczeń.
Jeśli sprawia Ci trudność spojrzenie na swoje 
mieszkanie lub dom krytycznym okiem, spojrzeniem 
kupującego znajdź kogoś z zewnątrz, kto będzie 
potrafił ocenić nieruchomość, a tym kimś może 
być profesjonalny Home Stager. To nie tylko osoba 
znająca się na aranżacji wnętrz, lecz znająca również 
aktualne trendy, posiadająca wiedzę na temat rynku 
nieruchomości.

Autor: Tomasz Ziemann – Home stager,  odbył 
szkolenia w HouseDoctorPolska, pośrednik w obrocie 
nieruchomości, członek Stowarzyszenia Pomorskiego 
Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Ostatnie 
realizacje spowodowały sprzedaż mieszkań w 3 dni, 17 
dni, a domu czasie 43 dni.
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Tymczasem okazuje się, że można mieć własny dom za cenę 
mieszkania!
Taką ofertę przygotowała firma RBR-Invest, która 
wybudowała nowe osiedle domów jednorodzinnych 
w Kębłowie Nowowiejskim. Osiedle Tilia Residence 
zaczerpnęło swą nazwę od drzewa, które rośnie na terenie 
inwestycji (czyli od lipy, której łacińska nazwa to tilia). Przy 
wjeździe na teren kompleksu znajduje się bowiem stara 
lipa, będąca symbolem miejsca oraz charakterystycznym 
punktem odniesienia.
Osiedle zlokalizowane jest w samym centrum wsi Kębłowo 
Nowowiejskie, w bezpośrednim sąsiedztwie Lęborka. 
Zabudowa osiedla tworzy wpisujący się w krajobraz spójny 
w charakterze zespół architektoniczny, składający się z 12 
domów w zabudowie szeregowej ulokowanej w trzech 
grupach.
Powierzchnia użytkowa domów waha się od 130 m2 do 146 
m2. Poprzez prostotę w rozplanowaniu oraz przemyślanym 
metrażu domy zdają się być wypadkową między miejskim 
mieszkaniem a typowym domem jednorodzinnym. Mała, 

aczkolwiek dobrze rozplanowana powierzchnia domów 
oraz odpowiednio dobrane powierzchnie działek stanowią 
doskonałą alternatywę dla tych wszystkich osób, które chcą 
zaznać uroki mieszkania na wsi, bez konieczności rezygnacji 
z miejskiego stylu życia.
- Kupujący w dobie kryzysu szukają przede wszystkim 
atrakcyjnych cenowo domów – wyjaśnia Michał Baranowski, 
przedstawiciel inwestora. - Badając dogłębnie rynek 
nieruchomości w rejonie Lęborka oraz wychodząc 
naprzeciwko oczekiwaniom klientów postanowiliśmy 
zrealizować inwestycję polegającą na budowie zwartego 
osiedla składającego się z domów w zabudowie szeregowej. 
Przemyślany rozkład domów oraz ich odpowiednia 
powierzchnia, adekwatna do potrzeb rodziny 2+2, pozwalają 
nam na przedstawienie oferty cenowej odpowiadającej 
cenie mieszkania w mieście, za to w niepowtarzalnej 
atmosferze przedmieścia oraz w otoczeniu zieleni.
Każdy z domów posiada od nasłonecznionej strony ogród, 
pozwalający w pełni wykorzystywać atrybuty mieszkania 
poza miastem. (raf)

Lipowa rezydencja
Wiele osób marzy o własnym domu będąc jednocześnie przekonanym, że te marzenia się nie 
spełnią, ponieważ dom przecież dużo kosztuje. 
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Jednocześnie, pod względem liczby i wartości 
wniosków, było to najsłabsze 31 dni od 
początku działania programu, który pojawił się 
na rynku z początkiem 2014 roku.

902 wnioski na łączną kwotę 20,5 mln zł – 
to sierpniowy bilans działania programu 
rządowych dopłat Mieszkanie dla Młodych. 
Łącznie od początku roku, kiedy to program 
został uruchomiony, do Banku Gospodarstwa 
Krajowego trafiły 10184 wnioski na kwotę 
dopłat przekraczającą 231,7 mln zł. Składane 
przez kredytobiorców wnioski są przypisane na 
poszczególne lata – w zależności od tego, kiedy 
mieszkanie ma zostać oddane do użytkowania. 
Na 2014 r. zarezerwowano póki co 176,7 mln 
zł, co stanowi 29,45 proc. kwoty zapisanej 
w ustawie na ten rok. Wszystko wskazuje na 
to, że połowa lub więcej pieniędzy z puli nie 
zostanie wykorzystana i wróci do kasy skarbu 
państwa.
Najwięcej chętnych na rządowe 
dofinansowanie cały czas jest w województwie 
pomorskim. Od początku roku do BGK trafiło 

stamtąd 1805 wniosków. Z woj. mazowieckiego 
było to 1698 wniosków, a z wielkopolskiego 
1614. Wśród miast prym wiedzie Warszawa, 
gdzie złożono 1093 wnioski. W Gdańsku 
było ich 916, a w Poznaniu 581. Przyczyny 
popularności programu w tych miejscach 
są różne. W Gdańsku i Poznaniu oraz 
w województwach, których są one stolicami, 
nie ma problemu z dostępnością mieszkań 
spełniających warunki ustawy, więc chętnych 
nie brakuje. Warszawa to z kolei sam w sobie 
tak duży rynek, że nawet przy relatywnie 
niewielkiej dostępności dopłat, liczba chętnych 
na dopłaty jest w skali kraju duża.
Niższa od oczekiwanej popularność rządowych 
dopłat wynika przede wszystkim z ograniczeń 
jakie na potencjalnych beneficjentów oraz 
ich kupowane mieszkania nakłada ustawa. 
Wiele osób spełniających warunki programu 
nie potrafi jednak znaleźć odpowiedniego 
mieszkania. Cały czas trwają prace nad 
nowelizacją ustawy, która miałaby zwiększyć 
dostępność programu. Rafał korbut
(źródło: Marcin Krasoń, Home Broker)

Mieszkanie dla Młodych do poprawki
Sierpień był trzecim z rzędu miesiącem spadku popularności programu Mieszkanie dla Młodych. 
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Zamieszkać 
w pięknej i spokojnej okolicy
Poszukiwanie mieszkania to złożony i długotrwały proces. Dla większości klientów kluczowe są 
lokalizacja w relacji do miejsca pracy, a przede wszystkim cena. Tymczasem trzeba przyjrzeć się 
dokładniej także lokalizacji. Home Broker podpowiada, na co zwrócić szczególną uwagę.

dokładNie RozeJRzyJ Się

Jeśli mieszkanie lub jego okolica mają jakąś poważną wadę, to zapewne 
sprzedający będzie chciał ją ukryć lub przynajmniej zmarginalizować znaczenie. 
Trzeba więc dokładnie obejrzeć nie tylko lokal, ale i cały budynek z każdej 
strony. Jeśli jesteśmy poważnie zainteresowani daną nieruchomością, warto 
sprawdzić historię remontów budynku i zorientować się, jak wygląda kwestia na 
przykład izolacji termicznej ścian czy dachu.

pozNaJ SąSiadów

Choć kupujemy mieszkanie dla siebie, to nie można zapominać, że z dniem 
zakupu stajemy się członkami lokalnej społeczności. Bloku, osiedla, ulicy 
i dzielnicy. Wspólnoty mieszkaniowe regularnie spotykają się na zebraniach. 
Dowiedz się, czy jest możliwość nieoficjalnego wejścia na takie spotkanie 
jako słuchacz. Pozwoliłoby to zapoznać się z codziennością z jaką borykają się 
mieszkańcy.

poMyśl o pRzySzłości

Mówi się, że lokalizacja mieszkania to źródło przyszłej jego wartości. Patrz więc 
na nią nie tylko z perspektywy dnia dzisiejszego, ale i wybiegając w przyszłość. 
Chodzi o to, by zobaczyć, czy lokalizacja z biegiem czasu będzie zyskiwać czy 
tracić na atrakcyjności. Jeśli w okolicy planowana jest linia metra – to dobrze. 
Ale gdy gmina ma w planie zbudowanie niedaleko wysypiska śmieci – to już 
nie jest dobra wiadomość. Aby poznać przyszłość okolicy trzeba przyjrzeć się 
planowi zagospodarowania przestrzennego (dostępny w urzędzie gminy), 
warto także poszperać w internecie i podpytać mieszkańców. Lokalizacja 
(zarówno z perspektywy obecnej jak i przyszłej) powinna być dostosowana do 
stylu życia i potrzeb oraz oczekiwań kupującego.

iNFRaStRuktuRa i obiekty publiczNe

Osoby z dziećmi zwracają zwykle uwagę na bliskie sąsiedztwo takich obiektów

jak przedszkole, szkoła czy przychodnia lekarska. Przed podjęciem decyzji 
o zakupie warto jeszcze sprawdzić, jak wygląda dojazd do miejsca pracy 
w godzinach szczytu (zarówno komunikacją publiczną jak i samochodem) oraz 
powrót z niej. Mało kto lubi bowiem spędzać kilka godzin dziennie w korkach. 
Kosztują nie tylko paliwo czy bilety, ale i czas, który zamiast bezproduktywnie 
spędzać w korku, można by poświęcić bliskim czy pasji. Najlepiej by mieszkanie 
było dobrze skomunikowane z kilkoma najważniejszymi punktami miasta 
istotnymi z punktu widzenia wszystkich członków rodziny.

bezpieczeńStwo RodziNy i MieNia

Przed podjęciem decyzji o zakupie nieruchomości istotne jest, abyśmy czuli 
się tam nie tylko komfortowo, ale i bezpiecznie. Policja publikuje co jakiś czas 
raporty o bezpieczeństwie w poszczególnych dzielnicach, mogą one być 
źródłem cennych informacji o tym, co się dzieje na danym obszarze. Do tego 
rozejrzyjmy się po okolicy któregoś wieczora – czy nie kręcą się tam jacyś 
podejrzani ludzie? Czy ulice są dostatecznie oświetlone? Czy zaparkowany pod 
blokiem samochód będzie bezpieczny, a wracającemu ze szkoły dziecku nic się 
nie stanie?

chłodNa kalkulacJa

Analiza wybranych ofert powinna być jak najbardziej obiektywna. Warto zrobić 
sobie listę wad i zalet poszczególnych lokali. Na chłodno oceń, które z tych wad 
są dla Ciebie istotne, a przy któryś jesteś skłonny do kompromisu. Pamiętaj, 
że ściany można przemalować, kuchnię czy łazienkę przerobić, ale trajektorii 
lądowania samolotów na pobliskim lotnisku zmienić się nie da. Podobnie jak 
nie pozbędziemy się położonego w sąsiedztwie stadionu sportowego czy ramp 
dla dostaw do hipermarketu, pod który TIR-y podjeżdżają każdego dnia o 5 
rano. Jeśli jesteś zdecydowany na dany lokal – obejrzyj go raz jeszcze. Najlepiej 
z osobą trzecią, a wcześniej poproś ją o to, by skupiła się na wyszukiwaniu wad 
lokalizacji nieruchomości.

(oprac. Rafał korbut, źródło: M. krasoń, home broker)
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• Cisza i spokój? Czy znajdziesz je tylko w mieszkaniu za miastem?
• Mieszkanie na targach. Jak kupić je skutecznie?
• Salon marzeń. Komfort, nowoczesność a może po prostu wygoda?
• Podłoga idealna. Gdzie ją znaleźć?
• Design XXI wieku. Nowoczesność razem z komfortem

A w nim:

dowiedz się więcej:
tel. 791 764 155
e-mail: b.stanalowska@expressy.pl


