
Wystarczy spojrzeć choćby 
na ubiegły miesiąc – we 
wrześniu aż o 43,1 proc. 
wzrosła liczba mieszkań, 
których budowę rozpoczęli 
deweloperzy. A to nie koniec. 
Eksperci przewidują, że 
ten trend jeszcze potrwa, 
zaś dalsze obniżanie się 

kosztu pieniądza powinno 
pozytywnie wpłynąć na skalę 
działalności deweloperów 
i ożywienie notowane na 
tym rynku.
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Ożywienie na rynku trwa

więcej str. 3

Już od 15 miesięcy deweloperzy nie 
mają powodu do narzekań. Po długim 
zastoju i kryzysie, który dotknął m.in. 
branżę budowlaną, od ponad roku 
analitycy obserwują ożywienie na rynku 
nieruchomości.

Budownictwo społeczne powraca
Aż 10 tys. lokali ma powstać do 2020 
r. w ramach działalności Towarzystw 
Budownictwa Społecznego. Czy 
to triumfalny come back TBS-ów? 
Analitycy twierdzą, że tak. Ma się 
tak stać m.in. z powodu programu 
wsparcia takiego budownictwa, który 
ma być opracowany w przyszłym 

roku. Wdrożenie programu umożliwi 
budowę do końca dekady właśnie 
około 10 tys. lokali. Pierwszeństwo 
w nim będą miały takie inicjatywy, jak 
wspieranie polityki mieszkaniowej 
przez samorządy gminne, mieszkania 
dla rodzin z dziećmi i młodych ludzi 
oraz rewitalizacje. (raf)

Zdolność kredytowa będzie rosła
Podjęta na początku października 
przez Radę Polityki Pieniężnej decyzja 
o obcięciu stóp procentowych przez aż 
o 0,5 punktu procentowego zaskoczyła 
wiele osób i spowodowała niemałe 
zamieszanie na rynku kredytów. Niższe 
oprocentowanie decyduje o niższej 
racie kredytu, a zarazem zwiększa 

zdolność kredytową. Zmieniły się też 
wskaźniki, które będą obowiązywać 
w tym kwartale w programie 
„Mieszkanie dla Młodych” - zostały 
podwyższone, co oznacza, że w ramach 
programu będą się kwalifikować 
droższe nieruchomości oraz że będzie 
można uzyskać wyższe dopłaty. (raf)
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Metraż, winda, 
czy dobra okolica?
Połowa nieruchomości do wynajęcia to lokale 
2-pokojowe, natomiast cena za metr kw. mieszkania 
na wynajem przeważnie mieści się w przedziale 
26-35 zł (37% wszystkich ogłoszeń) – wynika 
z raportu przygotowanego przez firmę Gumtree 
we współpracy z partnerami. Jedynie w Trójmieście 
i Łodzi ceny w zdecydowanej większości nie 
przekraczają 25 zł. Z wyższymi cenami można się 
spotkać przede wszystkim w Warszawie, gdzie ceny 
oscylują w przedziale 36-45 zł/m kw. 
- Jeśli chodzi o stawki najmu, to – podobnie 
jak w przypadku cen zakupu – najdrożej jest 
w Warszawie, co nie powinno dziwić – komentuje  

Marcin Krasoń, analityk Home Broker. – Warto 
zauważyć, że metraż nie musi być bardzo duży, aby 
wynajem był rentowny, zaś mieszkania oferowane 
bezpośrednio przez właścicieli zwykle są mniejsze 
od tych oferowanych przez agencje nieruchomości.

Pokój czy mieszkaNie?

W przypadku pokoi na wynajem najwięcej ofert 
znajdziemy w przedziale 451-600 zł. Relatywnie 
najtańsze oferty wynajmu pokoi znajdują się 
w Trójmieście, gdzie ponad 40% ofert mieści 
się w cenie do 450 zł. Mniejsze 
mieszkania częściej wynajmowane 
są w całości, natomiast w większych 
wynajmowane są osobno 
poszczególne pokoje. Większość to 
przestrzenie od 11 do 18 metrów kw. 
- Wiele mieszkań jest doskonale 
przygotowanych do wynajmu, 
szczególnie te, które „pracują” 
w trybie najmów krótkoterminowych 
– ocenia Maria Semczyszyn, dyrektor 
generalna Home Stagers Network 
Polska. - W przypadku najmu 
długoterminowego rynek jest mocno 
podzielony. Ewidentnie widać, że 
niektórzy właściciele tylko w wyniku 
przypadku zajęli się biznesem pt. 
wynajem 

Niewielkie, ale urządzoNe

Potencjalni najemcy, poza ceną, 
najbardziej szukają informacji 
o metrażu mieszkania, wyposażeniu i lokalizacji. 
Informacje o wyposażeniu pojawiają się jednak 
dosyć rzadko i opisują tylko meble podstawowe. 
Bywa, że pojawia się informacja o możliwości 
dostawienia swoich mebli. Z kolei potencjalni 
najemcy ocenili informowanie o wyposażeniu 

Cena czy lokalizacja? Balkon czy dobre sąsiedztwo? Co jest decydujące dla osób szukających mieszkań 
na wynajem oraz jakie mieszkania  realnie są dostępne na rynku? 

pokoju czy reszty mieszkania jako kwestię dość 
istotną. 
– Zainteresowaniem cieszą się przede wszystkim 
mieszkania kompaktowe, co wynika głównie 
z wysokich cen mieszkań w relacji do zarobków 
Polaków – wyjaśnia Marcin Krasoń.
- Szukający mieszkania chce przede wszystkim: 
czystego, funkcjonalnego lokalu, o współczesnym 
designie i co ważne z wygodnym i zachęcająco 
wyglądającym łóżkiem – podsumowuje Maria 
Semczyszyn. rafał korbut

Wygodne i zachęcająco wyglądające 
łóżko to jeden z najważniejszych 
elementów, na który zwracają uwagę 
wynajmujący
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W tym czasie tylko raz dynamika wzrostu liczby 
rozpoczynanych budów była niższa niż dwucyfrowa 
(w listopadzie 2013 r. wynosiła 2 proc.), a raz wyniosła 
aż 115 proc. (w styczniu 2014 r.; porównanie do 
stycznia 2013 r.)! Najnowsze dane opublikowane 
przez GUS pokazują, że firmy budujące mieszkania 
rozpoczęły tworzenie kolejnych 7,6 tys. lokali - to 
wynik o 43,1 wyższy, niż w analogicznym okresie 
przed rokiem. Warto podkreślić, że skoro ożywienie 
w tym segmencie trwa już od 15 miesięcy, to ponad 
40 proc. dynamika wzrostu nie wynika z efektu niskiej 
bazy przed rokiem.

- Obserwowanemu ożywieniu w obszarze nowych 
budów sprzyjają: tani kredyt, nisko oprocentowane 
lokaty oraz, w znacznie bardziej ograniczonym 
zakresie, także program dopłat do nowych 
mieszkań – wyjaśnia Bartosz Turek z Lion’s Bank. - 
Przekłada się to na wolumen sprzedaży, którego 
deweloperzy nie notowali na tak wysokim poziomie 
od czasów przed kryzysem. Ożywienie widoczne 
jest też w obszarze liczby pozwoleń na budowę. We 
wrześniu deweloperzy otrzymali ich tyle, że mogliby 
zbudować aż 7 tys. mieszkań. To o 17 proc. więcej, niż 
w analogicznym okresie przed rokiem. We wrześniu 

deweloperzy dostali co prawda mniej pozwoleń na 
budowę niż rozpoczęli budów, ale wciąż posiadają 
bardzo dużo decyzji, które z dnia na dzień pozwalają 
przystąpić do prac budowlanych. 
Pozytywne informacje płyną też z obszaru liczby 
mieszkań oddanych do użytkowania przez 
deweloperów. Ci we wrześniu ukończyli 4,7 tys. 
lokali. To o 13,3 proc. więcej, niż w analogicznym 
okresie przed rokiem. Przez 9 miesięcy 2014 roku 
deweloperzy oddali do użytkowania 39,1 tys. lokali. 
Na całym rynku było to ponad 100 tys. mieszkań.  
rafał korbut

Znów buduje się 
coraz więcej
Najnowsze dane o budownictwie mieszkaniowym, które opublikował Główny Urząd Statystyczny, pokazują, 
że wrzesień był już 15 z rzędu miesiącem ożywienia.

za hektar dobrej ziemi trzeba już 
płacić ok 40 tys. zł. Najmocniej 
zyskuje na wartości ziemia 
o najniższej jakości. 

Średnio za hektar ziemi rolnej płacono 
w Polsce 29,8 tys. zł. To o ponad 2 
tys. zł więcej, niż jeszcze 3 miesiące 
temu. Szczególnie mocno ziemia 
rolna podrożała w drugim kwartale 
bieżącego roku. Choć - statystycznie 
rzecz biorąc - drugi kwartał jest 

okresem wyraźnych wzrostów cen 
ziemi rolnej, to dynamika może 
zaskakiwać. Pomiędzy kwietniem 
i czerwcem za hektar ziemi rolnej 
płacono w obrocie prywatnym 
przeciętnie 29 826 zł - wynika ze 
stworzonego przez Lion’s Bank 
indeksu wartości ziemi rolnej w Polsce. 
To aż o 2021 zł (7,3 proc. ) więcej niż 
kwartał wcześniej i 5481 zł (22,5 proc. 
) więcej niż w analogicznym okresie 
przed rokiem. (r)

2,8 mln osób w wieku 24 – 35 lat 
mieszka w Polsce z rodzicami. 

Na drodze do usamodzielnienia 
się przeważnie nie stoi brak pracy, 
ale za drogie nieruchomości 
w porównaniu do zarobków osób 
młodych. Drugim z powodów 
takiego stanu rzeczy jest wciąż zbyt 
mała ilość mieszkań. 
Z najnowszych danych Eurostatu, 

wynika, że nad Wisłą aż 60,3 
proc. osób w wieku od 18 do 
34 lat mieszka z rodzicami. Dla 
porównania w całej Europie średnia 
to 48,2 proc. Jeszcze gorsza jest 
sytuacja mieszkaniowa w grupie 
wiekowej 25-34, a więc wśród osób, 
które teoretycznie zakończyły już 
edukację akademicką. W Polsce 
aż 43,5 proc. absolwentów uczelni 
wciąż mieszka z rodzicami. (r) 

Wciąż mieszkają z rodzicami

Ziemia rolna znowu droższa
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Wyższe limity ułatwią dostęp do dopłat, ale nie 
zmienią faktu, że 3,5 mld zarezerwowane na ten 
cel raczej nie zostaną w pełni spożytkowane, a do 
tego można było wydać je efektywniej. Poznaliśmy 
najnowsze dane na temat wykorzystania programu 
„Mieszkanie dla młodych” oraz niemal komplet 
nowych limitów cen kwalifikujących do dopłat 
w tymże programie. W trzech czwartych przypadków 
ceny, jakie będzie można zapłacić za nieruchomość 
kupowaną na kredyt z dopłatą, są wyższe niż jeszcze 
we wrześniu. Limity średnio wzrosły o 1,75%, choć 
nie brak i znacznie bardziej spektakularnych zmian. 
Wykorzystanie dopłat będzie dzięki temu tylko 
trochę lepsze, a dotychczasowe dane pokazują, 
że program cieszy się o ponad połowę mniejszym 
zainteresowaniem, niż zakładał ustawodawca.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że przyszły rok 
może przynieść dalszy ciąg zmian w programie 
„Mieszkanie dla młodych”. Trwają bowiem prace 
nad nowelizacją tego systemu. Zakładają one 
dopuszczenie do dofinansowania osób, które chcą 
kupić mieszkanie od spółdzielni lub od dewelopera, 

  Nowe limity 
„Mieszkań dla młodych”
W miastach wojewódzkich 
ceny kwalifikujące do dopłat 
w programie „Mieszkanie dla 
młodych” wzrosły od początku 
października przeciętnie o 1,75%.

który zrewitalizował kamienicę. Na większe 
dopłaty mogą też liczyć rodziny z przynajmniej 
dwójką dzieci. Problem w tym, że beneficjentów 
posiadających dwie pociechy do końca lipca było 
tylko 4%, a beneficjentów, którzy mają zyskać 
najwięcej (rodziny z trójką dzieci) było przez pół 
roku jedynie 17. Nowelizacja ustawy ma także 
wprowadzić jeszcze bardziej kontrowersyjne 

zmiany. Beneficjenci, których na kredyt nie stać 
(niemający zdolności kredytowej), będą mogli 
poprosić osoby niespokrewnione o wspólne 
przystąpienie do kredytu (podżyrowanie). Może 
więc dojść do kuriozalnej sytuacji, w której ktoś 
chcąc dostać kilkadziesiąt tysięcy złotych z budżetu 
weźmie kredyt, na który go nie stać.
oprac. dk 
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o 60 tys. złotych wzrosły możliwości kredytowe Polaków na przestrzeni ostatnich dwóch lat – wynika z analizy lion’s House. Potencjał zakupowy 
może być rekordowy jeśli rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na kolejną obniżkę stóp procentowych. w odpowiedzi można się spodziewać 
podniesienia marż kredytowych przez banki komercyjne.

Zdolność kredytowa bliska rekordu

Gdyby na początku września trzyosobowa rodzina 
o dochodach 5 tys. zł netto zaciągnęła kredyt na 
zakup mieszkania to mogłaby otrzymać przeciętnie 
do 416 tys. zł. Wymagałoby to zadłużenia się na 
30 lat, a także założenia rachunku bankowego 
i karty kredytowej. W niektórych przypadkach 
niezbędnym okazałoby się również opłacenie 
ubezpieczenia. 
Wrześniowy wynik (mediany zdolności kredytowej) 
jest zatem o 21 tys. zł wyższy niż w analogicznym 

okresie przed rokiem oraz o blisko 60 tys. zł wyższy 
niż w we wrześniu 2012 roku. Oznacza to jednak 
spadek o 2,5 tys. zł względem sierpnia. Dzieje się 
tak pomimo niewielkiej obniżki marż bankowych. 
Te bowiem we wrześniowym odczycie spadły o 
0,3 pkt proc. względem poprzedniego miesiąca. 
Może być to efektem coraz większej konkurencji 
na rynku kredytów hipotecznych. Bez wątpienia 
bowiem rekordowe wyniki sprzedaży deweloperów 
są między innymi efektem większych możliwości 

zakupowych Polaków. W walce o klienta banki 
komercyjne prawdopodobnie starają się zachęcić 
do siebie niższą marżą. Niemniej od ponad 3 lat 
zaobserwować można proces podwyższania marż. 
Naturalnym zachowaniem banków komercyjnych 
jest bowiem podnoszenie marż kredytowych, gdy 
stopy w banku centralnym maleją. Jeśli zatem 
RPP znów obniży stopy procentowe, możemy 
spodziewać się jednoczesnego wzrostu marż 
naliczanych przez banki. (raf)
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Na piękno położenia mieszkań 
i apartamentów właśnie w takiej lokalizacji 
wpływają między innymi wzgórza z leżącymi 
w ich rynnach Jeziorami Klasztornym, 
Karczemnym, Cichym i Mielonko oraz 
strome pagórki, pokryte gęstymi, bukowo - 
sosnowymi lasami.
Kartuzy posiadają dogodne połączenie 
komunikacyjne z Gdynią, Gdańskiem, 
Słupskiem, Bytowem, Lęborkiem, Kościerzyną 
i Wejherowem. Znajdujący się w odległości 20 
km od Kartuz Międzynarodowy Port Lotniczy 
w Rębiechowie to gwarancja szybkiego 
połączenia z krajami Europy. Sąsiedztwo 
Miejskiego Parku Krajobrazowego i jeziora 
Karczemnego pozwoli natomiast w pełni 
korzystać z walorów przyrodniczych tego 

miejsca. 
W „Kamieniczkach na Jeziorem” znajduje się 
łącznie 25 mieszkań o różnej powierzchni 
i zróżnicowanych układach architektoniczno-
funkcjonalnych. Pozostało do sprzedaży 
jeszcze sześć apartamentów, gotowych 
do odbioru. Co ciekawe – jedno z nich 
można wynająć; jest ono przygotowane 
do wynajmu: z wykończoną łazienką, 
kuchnią, podłogami, itd.  Na atrakcyjność 
lokali wpływa piękny widok z balkonów na 
taflę jeziora Karczemnego oraz możliwość 
zaparkowania auta w podziemnej hali 
garażowej.
Kamieniczki to idealne rozwiązanie dla osób 
ceniących spokój, bezpieczeństwo, komfort 
i piękno przyrody.

Kamieniczki nad jeziorem
Czy można mieszkać w centrum miasta i jednocześnie mieć przepiękny widok na jezioro? Tak – w Kartuzach 
przy ul. Jeziornej 6 deweloper Margo wybudował „Kamieniczki nad jeziorem”.

Przedsiębiorstwo Budowlane 
marGo

Biuro obsługi klienta:
tel.: 58 341-73-50 / tel.: 58 341-83-02

Pon. - Pt.    8:00 - 17:00
sobota     10:00 - 14:00

ul. redłowska 52/9, 81-450 Gdynia
e-mail: bok@margopb.pl
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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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czy drewniany dom może być tylko 
domkiem letniskowym, 
czy może stać się także 
całoroczną rezydencją 
z prawdziwego zdarzenia? 

Z pewnością drewniane konstrukcje mają 
wiele zalet sprawdzają się jako domy 
całoroczne. Najważniejszym plusem jest bez 
wątpienia cena, która może być znacznie, bo 
nawet o jedną trzecią, niższa w stosunku do 
tradycyjnego budownictwa. 
Zdarza się, że dom z drewna przepuszcza 
mniej hałasu i lepiej utrzymuje temperaturę. 
I – co ważne – powstaje znacznie szybciej, 

niż budynek murowany. Są jednak 
i wady. Drewniane obiekty mieszkalne 
wymagają w większym stopniu bieżącej 
konserwacji i szybszej renowacji. Ochrona 
przeciwpożarowa to również problematyczna 
kwestia. 
Przed wyborem drewnianej chaty koniecznie 
trzeba sprawdzić jakość oferowanych przez 
dewelopera prefabrykatów. Chodzi o to, by 
dom służył długie lata, a nie – nadawał się 
szybko do rozbiórki.
Na razie domy jednorodzinne z drewna 
widuje się głównie na Podhalu. Jednak trend 
wskazuje, że liczba tego typu budynków 
będzie rosła także w pobliżu większych 
aglomeracji.

W drewnianej chacie
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- Wykonując na zlecenie inwestorów czy 
deweloperów opinie czy ekspertyzy dotyczące 
posiadanych przez nich nieruchomości 
zabytkowych odnoszę wrażenie, że nie wszyscy 
orientują się, jakie obowiązki niesie za sobą 
bycie właścicielem zabytku – zauważa Tomasz 
Błeszyński, doradca rynku nieruchomości. - Brak 
elementarnej wiedzy jest czasem widoczny 
gołym okiem. Wielu z nich kupiło za bezcen 
nieruchomości i kombinuje, jak szybko się na 
nich wzbogacić. Nie interesuje ich historyczny 
charakter budynków, siła tradycji czy unikatowa 
architektura. Z góry zakładają, że zabytek to 
kłopot, którego trzeba się go jak najszybciej 
pozbyć by bez przeszkód zagospodarować 
oczyszczoną działkę. 
Najpopularniejszą metodą przez nich 
stosowaną jest odbudowywanie zabytkowej 
nieruchomości poprzez jej... rozbieranie. 

Wszyscy myślą, że obiekt odzyska dawną 
świetność, a on sukcesywnie popada w ruinę. 
Tymczasem nieruchomości zabytkowe mogą 
być i są fantastycznym „materiałem” na dobrą 
inwestycję. 
- Niestety odrestaurowywanie zabytków 
wymaga bardzo dużych pieniędzy i czasu – 
mówi Tomasz Błeszyński. - Dlatego też moda 
na posiadanie zabytkowej nieruchomości nie 
cieszy się teraz dużą popularnością. Obecnie 
mamy do czynienia wręcz z wysypem takich 
nieruchomości, specjalistyczne portale 
internetowe wprost uginają się od ofert. 
Można kupić praktycznie wszystko: od zespołu 
pałacowego z zabytkowym parkiem do 
eklektycznej willi miejskiej. Nieruchomości 
te oferowane są w bardzo różnym stanie 
technicznym a ich ceny wywoławcze podczas 
transakcji podlegają znacznym negocjacjom.

Okiem eksperta: zabytki
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Posiadanie zabytkowej nieruchomości to z jednej strony prestiż i oryginalność. 
Ale z drugiej – kłopot. Regulacje prawne dotyczące ochrony nieruchomości zabytkowych 
nie są bowiem przyjazne dla inwestorów. 
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Początek zmian rynkowych w Polsce około 
w 1998 roku oraz  po wstąpieniu Polski do Unii 
to czas napływu zagranicznego kapitału, a wraz 
z nim wiedzy, technologii oraz specjalistycznego 
sprzętu. Jakość produktów została dostosowana do 
wymogów europejskich, a wraz z nią w większości 
nowoczesnych firm pojawił się nowy model 
biznesowy w coraz bardziej konkurencyjnym 
otoczeniu.
Najważniejsze nowości na rynku usług 
budowlanych, które pojawiły się w ciągu 
ostatnich 10 lat to przede wszystkim nastawienie 
proekologiczne oraz budownictwo o wyższym 
standardzie. Postęp technologiczny powoduje, 
że zaledwie kilkuletni budynek może 
sprawiać wrażenie znacznie starszego niż jest 

w rzeczywistości, na przykład ze względu na 
wykorzystane do jego wykończenia materiały 
czy architekturę, która szybko wychodzi z mody. 
Zmienia się również stosunek firm budowlanych do 
wykonawców i podwykonawców, którzy realizują 
wspólnie projekt na partnerskich zasadach. 
W ostatnich latach można mówić o znaczącym 
wzroście świadomości konsumenckiej. Z roku na rok 
klienci mają coraz większe oczekiwania względem 
produktów. Dotrzymanie terminowości jest już 
obligatoryjne. 
- Dla klienta jest to prawdopodobnie najważniejsze 
kryterium. Kiedyś klienci mniej zwracali uwagę 
na jakość wykonania usługi,  najważniejsze 
było żeby w ogóle odebrać mieszkanie. Firmom 
wystarczyła nieduża hala produkcyjna, narzędzia 

czy magazyn. Te czasy należą już do przeszłości. 
Dziś klienci nareszcie oczekują wysokiej jakości 
usług z zachowaniem wysokich standardów 
bezpieczeństwa, estetyki czy ekologii - komentuje 
Jens Winter, Prezes Zarządu Copla Construction 
Management.
W ostatnim czasie boom przeżywa budownictwo 
energooszczędne, a także modułowe oraz 
ekologiczne domy pasywne. Coraz więcej klientów 
przywiązuje wagę do wysokiej jakości materiałów 
budowlanych i wykończeniowych, spełniających 
wymogi budownictwa energooszczędnego. 
Dzięki standardom Unii Europejskiej możliwe 
jest zastosowanie technologii oraz materiałów 
budowlanych z innych państw członkowskich, 
bez konieczności wykonywania dodatkowych 
badań w Polsce. Polskie prawo budowlane jest 
natomiast nadal bardzo restrykcyjne, dlatego 
też przetrwają tylko te firmy, które oferują 
rzetelne usługi i są wypłacalne. Spółki powinny 
dotrzymywać planowanych terminów, budować 
zgodnie z zamierzonym harmonogramem oraz 
dbać o jakość używanych materiałów. Nie mogą też 
przekraczać zaplanowanego budżetu. Ważne jest 
również, by kadra była odpowiednio przeszkolona. 
Należy pamiętać, że sukces firmy zależy w dużej 
mierze od podejścia do klienta – dodaje Jens 
Winter.
Obecnie coraz mniej firm na rynku usług 
budowlanych radzi sobie dobrze. Powody są 
różne. Zamówienia publiczne wydają się być 
bardzo rygorystyczne nawet dla uznanych 
i doświadczonych firm na rynku budowlanym. 
Sytuacja ta ma zmienić się w przyszłym roku, dzięki 
wejściu w życie fundamentalnych ustaw oraz aktów 
wykonawczych. Co za tym idzie, budownictwo 
powinno mieć znacznie lepsze warunki działalności. 
Funkcjonowanie branży na polskim rynku różni się 
od działalności zagranicznej. W Polsce gospodarka 
wolnorynkowa działa zasadniczo krótko, stąd 
widoczna jest duża rywalizacja między firmami. 
Często mówi się o braku współpracy pomiędzy nimi 
oraz braku stosowania podstawowych zasad Fair 
Play. (źródło:  copla construction management)

Ekologia, terminowość 
i wysoka jakość
Porównując kilkanaście ostatnich lat, można zauważyć duże zmiany na rynku usług budowlanych. Są 
to zmiany korzystne zarówno z punktu widzenia firm, jak i klientów. Jedną z najbardziej znaczących 
zmian jest na pewno ogromna konkurencyjność tej branży.
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Retro w naszych domach
Inspiracje minionymi dekadami to nie tylko rewolucja w świecie mody. Trendseterzy i projektanci 
wnętrz sięgnęli pamięcią do lat 40-, 50- i 60-tych minionego stulecia i sprawili, że styl vintage 
wkrada się także do naszych mieszkań, zaglądając nam do łazienek, salonu czy sypialni, ale przede 
wszystkim do kuchni.

i przestrzenne pomieszczenia 
kluczowe w uzyskaniu pożądanego 
efektu powinny być dodatki 
nawiązujące do dawnych lat. 
Pomysłowym akcentem retro 
są winylowe płyty na ścianie. 
W poszukiwaniu perełek rodem 

z lat 50- i 60-tych warto odwiedzić 
antykwariaty lub przejść się na pchli 
targ, jednak zarówno tradycyjne 
sklepy z dodatkami do wnętrz jak 
i te internetowe oferują szeroki 
asortyment pamiątek sprzed kilku 
dekad. rafał korbut

Moda na styl retro powróciła i nie 
zanosi się aby kiedykolwiek minęła, 
gdyż estetyka tamtych czasów 
zdecydowanie wyznacza ścieżki 
rozwoju trendów aranżacji wnętrz. 
– Wnętrza w stylu retro co prawda 
nawiązują do przeszłości, ale nie 
wykluczają awangardowych wariacji 
i oryginalnych rozwiązań – komentuje 
Monika Szczęsny, projektantka z firmy 
Komandor. - Projektowanie w stylu 
vintage to projektowanie zgodnie 
z zasadą kontrastu i przeciwieństw. 
Z jednej strony nowoczesność 
i minimalizm, z drugiej bezpośrednie 
nawiązania do przeszłości poprzez 
charakterystyczne elementy wystroju 
wnętrz. Taki eklektyzm i mieszanka 
stylów nastraja optymizmem 
i zdecydowanie ożywia wnętrza. 
Aranżacja gwarantuje zabawę 
żywymi oraz intensywnymi kolorami. 
Co więcej, jak się okazuje dodatki 
wykorzystane podczas dekoracji, 
wcale nie wymagają wysokich 
nakładów finansowych.

TeraPia kolorem

Istotnym aspektem jest kolorystyka 
pomieszczeń. Powrót do retro to 
powrót jasnych barw i radosnych 
kolorów pastelowych. Typowe 
barwy dla tego stylu to stonowane 
kolory zarówno na ścianach jak 
i meblach. Biele, beże i szarości 
wnętrz przełamać można dodatkami 
i sprzętem o odważniejszej, 
intensywnej kolorystyce. 
Pomarańczowa lodówka, błękitny 
okap kuchenny czy stylizowana na 
retro kuchenka ożywią niejedno 
wnętrze i nadają mu oryginalnego 
charakteru. Eksperymentować 
można także z kolorem ścian. 
Wzorzyste tapety, ściany w różnych 
kolorach czy wyraźna fototapeta 
na jednej z nich to niewątpliwe 
wyznaczniki stylu retro. Zasłony, 
pościele, obrusy, dywany czy 

narzuty gęsto usiane kwiecistym 
lub modnym geometrycznym 
„printem”, nawiązującym do estetyki 
dawnych lat, z pewnością przywołają 
niepowtarzalny klimat minionych 
dekad. 

sPrzęT w sTylu reTro

Proste, nowoczesne meble 
i sprzęt w starym stylu to strzał 
w dziesiątkę i te stylizacje cieszą 
się największym powodzeniem. 
Najlepszym pomieszczeniem 
i wizytówką stylu nadającym się na 
wkomponowanie elementów retro 
jest kuchnia. Stylizowane urządzenia 
AGD, obok dodatków i „starych” 
mebli podkreślają niezwykły klimat 
kuchni w stylu retro. Nowoczesne 
i jednocześnie stylizowane urządzenia 
AGD będą doskonałym dopełnieniem 
wyposażenia wnętrz i połączeniem 
pierwiastków tradycyjnych 
z nowoczesnymi. Miłośnicy tego typu 
aranżacji, nie będą mieli problemu 
ze znalezieniem odpowiednich 
urządzeń. Producenci, wychodząc 
naprzeciw zapotrzebowaniu, 
proponują stylizowane na lata 
50-te i 60-te serie sprzętów, które 
stanowią idealne rozwiązania dla 
wielbicieli oryginalnego wyglądu 
i stylizacji. Są to charakterystycznie 
wyglądające lodówki, kuchenki, 
piekarniki, zmywarki, czy okapy 
i roboty kuchenne. Sprzęty te przy 
zachowaniu stylizowanego na 
„starodawny” design, pozwalają 
na wykorzystanie ich w pełni 
nowoczesnych funkcji użytkowych. 

zaBawa w dodaTki

Gładkie ściany można 
również ciekawie wzbogacić 
wielkoformatowymi plakatami, 
obrazkami czy metalowymi 
tabliczkami z ikonami ówczesnej 
popkultury. Aranżując jasne 
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Dobra passa dla deweloperów
Tani kredyt, rządowe dopłaty i niskie koszty transakcyjne to główne powody, dla których deweloperzy 
nie mają problemów ze sprzedażą swoich mieszkań. Niektóre giełdowe firmy notują dwu-, a nawet 
trzycyfrową dynamikę sprzedaży. Wszystko wskazuje na to, że passa ta trwać będzie przez dłuższy 
czas.

podstawowa stopa procentowa wynosi 2%, 
podczas gdy na początku listopada 2012 
r. było to jeszcze 4,75%). W konsekwencji 
oprocentowanie lokat skłania wiele osób 
posiadających kapitał do poszukiwania bardziej 
zyskownej przystani dla swoich pieniędzy (np. 
inwestowania w nieruchomości), a z drugiej 
skłania do skorzystania z rekordowo taniego 
kredytu hipotecznego. Przy niższych ratach 
coraz więcej osób stać też na zadłużenie się. 
Przykład? Trzyosobowa rodzina z dochodem 5 
tys. zł netto we wrześniu br. mogła pożyczyć na 
mieszkanie (na 30 lat) 418,5 tys. zł. Było to o 23,5 
tys. zł więcej niż w analogicznym miesiącu rok 
wcześniej oraz o 61,5 tys. zł więcej niż w sierpniu 
2012 r., kiedy gracze rynkowi nie spodziewali się 

jeszcze mających niebawem nadejść obniżek stóp 
procentowych.

Poza tym do biur sprzedaży deweloperów 
przyciąga możliwość skorzystania z dopłat 
w programie „Mieszkanie dla młodych” oraz niższe, 
niż w przypadku mieszkań używanych, koszty 
transakcyjne. Trzeba bowiem pamiętać, że kupując 
nowe „M” nie trzeba płacić 2-proc. podatku PCC, 
kosztami notarialnej umowy deweloperskiej 
nabywcy dzielą się z deweloperem, a do tego 
korzystający z pomocy pośrednika przy nabyciu 
nowego mieszkania nabywca przeważnie nie musi 
płacić prowizji, bo pośrednik jest wynagradzany 
przez dewelopera. 
oprac. dk

     jesT ProGres

Wzrost sprzedaży o 9% – tak dobrym wynikiem 
sprzedaży mieszkań zamknęło trzeci kwartał br. 9 
firm deweloperskich, notowanych na warszawskim 
parkiecie. Porównując wynik trzeciego kwartału br. 
do analogicznego okresu przed rokiem, progres 
można oszacować na 8,4%. Warto zauważyć, 
że nie mamy tu do czynienia z efektem niskiej 
bazy, bo ożywienie na tym rynku widoczne 
jest już od ponad roku (od drugiego kwartału 
2013 r.). Najnowsze dane o dynamice sprzedaży 
potwierdzają więc, że znalezienie nabywców na 
nowe mieszkania nie nastręcza deweloperom 
nadmiernych trudności. Aby zaspokoić 
obserwowany popyt, firmy budujące mieszkania 
nie szczędzą nakładów na nowe inwestycji. 
Z danych GUS wynika, że przez 8 miesięcy br. 
deweloperzy rozpoczęli budowę o 38,9% większej 
liczby mieszkań niż przed rokiem (43,2 tys. lokali), 
a także uzyskali pozwolenia na budowę kolejnych 
51,6 tys. mieszkań, co oznacza wzrost względem 
analogicznego okresu przed rokiem o 45,9%.

     liderzy Na ryNku

Z grona przebadanych firm najwięcej mieszkań 
w trzecim kwartale sprzedał Robyg (513 
mieszkań). Na podium firma ta stanęła już po 
raz 7 z rzędu. Na drugim miejscu uplasował 
się Dom Development z 495 umowami, a na 
trzecim Budimex Nieruchomości (478 umów). 
W porównaniu do trzeciego kwartału przed rokiem 
najmocniej wzrosła liczba mieszkań sprzedanych 
przez Budimex Nieruchomości (123% r/r), a więc 
utrzymała ona sporą dynamikę sprzedaży 
zanotowaną w poprzednim kwartale. O 21% więcej 
mieszkań (r/r) sprzedał Ronson, a o 20% (r/r) więcej 
umów podpisał Dom Development. W trzecim 
kwartale br. mniej mieszkań niż w analogicznym 
okresie przed rokiem sprzedał natomiast Marvipol 
i Atal.

    Trzy czyNNiki

Dobre wyniki sprzedaży deweloperzy zawdzięczają 
m. in. trzem ważnym czynnikom. Po pierwsze 
jest to oczywiście rekordowo niski poziom stóp 
procentowych (po decyzji RPP z 8 października 
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Lokum pod samym 
niebem
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Panoramiczny widok na miasto to jedna z wielu zaletmieszkania na ostatnim piętrze, 
ale taki lokal ma też trochę wad. 

Mieszkania na najwyższych piętrach często cechuje wysoki standard

NajlePszy PeNTHaus

W inwestycjach o podwyższonym standardzie, 
deweloperzy najlepsze i najdroższe lokale 
umieszczają właśnie na ostatnim piętrze. Taki 
luksusowy apartament nazywany jest penthausem 
i zwykle jest to największy lokal w całym budynku, 
z podniesionym sufitem, panoramicznymi oknami, 
tarasem, a czasami nawet windą, która dociera 
bezpośrednio do niego.
Jednak ostatnie piętro to nie tylko zalety. Trzeba 
pamiętać, że mieszkanie na ostatnim piętrze, oprócz 
wielu plusów, ma też minusy. 

kłoPoTliwe sTare Bloki

Mieszkanie na ostatnim piętrze, szczególnie 
jeśli będzie jeszcze szczytowe, narażone jest 
na nagrzewanie się latem i wychładzanie zimą.  
W przypadku awarii windy należy liczyć się 
z koniecznością wejścia po schodach o własnych 
siłach, co może być szczególnie kłopotliwe dla osób 
z dziećmi lub po większych zakupach. W niektórych 
blokach (szczególnie starszych) mieszkania na 
ostatnim piętrze mają niezadaszone balkony. Część 
osób zwraca też uwagę na kwestię obniżonego 
ciśnienia wody. Większość wad związanych 
z mieszkaniem na ostatnim piętrze dotyczy lokali 
w starszym budownictwie. Nowe inwestycje są 
najczęściej ich pozbawione. 
oprac. dk

Pierwsze, z czym kojarzy się mieszkanie na ostatnim 
piętrze, to niezmącony niczym widok. Pamiętajmy 
jednak, że miejsce miejscu nierówne. Czasem 
zdarzy się tak, że z ostatniego piętra nie będzie 
wiele widać, bo obok będą wyższe budynki, które 
panoramę zasłonią. Nie należy się jednak zrażać, 
bo lista pozytywów takiej miejscówki jest znacznie 
dłuższa.

mNiej Hałasu

Przede wszystkim odpadają hałasy sąsiadów z góry. 
Ryzyko, że ktoś będzie nam tupał nad głową wynosi 
zero, nie narażamy się też na zalanie. Na dodatek 
im wyżej tym też ciszej, do takiego mieszkania nie 
dochodzą hałasy z podwórka czy ulicy. Znaczenie 
ma też ruch na klatce. Na ostatnie piętro udają się 
tylko jego mieszkańcy, w związku z tym łatwiej jest 

wyłapać potencjalnego intruza. Osoby ceniące sobie 
prywatność docenią zapewne fakt, że mieszkając 
ponad innymi nie musimy pilnować zasłaniania 
okien, a i tak nikt nam w nie nie zajrzy.

więcej słońca

Ważnym aspektem jest nasłonecznienie takich 
mieszkań. W zdecydowanej większości lokale te są 
bardzo widne i nie ma w nich problemu ze światłem 
dziennym. Warto też zwrócić uwagę, że okna na 
górnych piętrach można rzadziej myć, gdyż brudzą 
się one mniej, niż te na dole. W wielu nowych 
budynkach deweloperzy przygotowują na górze 
większe balkony, a w niektórych przypadkach nawet 
tarasy. Zwrócić uwagę warto też na mieszkania 
ze skosami, które mają niepowtarzalny klimat 
i pozwalają na stworzenie unikalnego wnętrza.
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Chcesz wynająć? 
Nie winduj czynszu!
Wiarygodni najemcy o niższych wymaganiach względem właściciela i krótsze okresy bez najemców 
– na takie korzyści może liczyć właściciel, który zaoferuje swoje mieszkanie do wynajmu w atrakcyjnej 
cenie. Jak wynika z doświadczeń doradców Lion’s House oferowanie lokali poniżej średniej stawki 
rynkowej może się opłacać.

Po gorącym okresie studenckiego najmu na rynku 
zapanowało uspokojenie. Nie znaczy to jednak, 
że właściciel niewynajętego lokum musi się na 
najbliższe miesiące obejść smakiem. Oczywistym 
rozwiązaniem, aby zainteresować nieruchomością 
na wynajem jest obniżenie ceny ofertowej. Nie 
jest to jednak strategia, którą można stosować 
jedynie w okresach mniejszego ruchu na rynku 
najmu, ale część właścicieli stosuje ją stale. Wbrew 
pozorom takie rozwiązanie ma sporo zalet, które 
paradoksalnie przełożyć się mogą na większą 
rentowność wynajmu niż w przypadku oferowania 
mieszkania do wynajęcia za cenę wyższą niż 
rynkowy standard.

Niższy czyNsz, 
więcej cHęTNycH

Każdemu 
wynajmującemu zależy, 
aby lokal jak najkrócej 
stał pusty. Jest to jeden 
z najważniejszych 
elementów 
wpływających na 
rentowność inwestycji 
obok czynszu i wartości 
nieruchomości. Jeśli 
bowiem przykładowe 
mieszkanie o wartości 
250 tys. zł można 
wynająć za 1500 
zł miesięcznie, to 
w skali roku może 
ono wygenerować 
przychód na poziomie 
18 tys. zł (rentowność 
brutto 7,2%). Wystarczy 
jednak dwumiesięczny 
okres bez najemcy, 
aby przychód spadł do 
15 tys. zł (rentowność 
brutto 6%), czyli byłby 
taki sam jak przy 
wynajęciu przez cały rok 

mieszkania z czynszem na poziomie nie 1500, ale 
1250 zł miesięcznie. Co więcej, w czasie gdy lokal 
nie jest wynajęty, opłaty za media musi ponosić 
właściciel, co dodatkowo obniża zyskowność.
Dane Lion’s House i Home Broker potwierdzają, że 
mieszkania o niższym czynszu ofertowym znajdują 
lokatorów wyraźnie szybciej niż te o cenach 
wyższych niż średnia.

sPrawdź Najemcę Na FaceBooku

Oferując mieszkanie trochę tańsze w wynajmie 
niż konkurencja, ma się gwarancję większego 

zainteresowania ze strony potencjalnych 
lokatorów. To powinno pozwolić wybrać z grona 
najemców tego najbardziej wiarygodnego. Warto 
więc poprosić o dokument, który świadczyć 
będzie o osiąganych przez potencjalnego 
najemcę zarobkach. Niezłym pomysłem 
jest też sprawdzenie najemcy w internecie 
– ze szczególnym uwzględnieniem portali 
społecznościowych, aukcyjnych, jak i powoli 
rodzących się serwisów, które publikują informacje 
o nierzetelnych najemcach. Takie działanie daje 
właścicielowi większą pewność, że podpisuje 
umowę z wiarygodnym partnerem, który 

terminowo opłacać 
będzie czynsz.

Niższa ceNa, To 
Niższe wymaGaNia

Podczas negocjowania 
warunków umowy 
potencjalni najemcy 
mając świadomość, 
że inne podobne 
mieszkania są w okolicy 
droższe, mogą stawiać 
mniejsze wymagania. 
– uważa Rafał Gójski, 
dyrektor oddziału Lion’s 
House z Warszawy. 
- Z mniejszym 
prawdopodobieństwem 
będą więc od właściciela 
wymagali dalszej 
obniżki stawki czynszu, 
odświeżenia lokalu 
lub np. wymiany 
wyposażenia (mebli 
czy sprzętu AGD). To 
w oczywisty sposób 
pozytywnie wpłynie na 
rachunek opłacalności 
wynajmu mieszkania.
(oprac. raf, źródło 
lion’s Bank)fo
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Biura wciąż zmieniają swoje oblicze – powstające 
obecnie budynki są coraz nowocześniejsze, oferują 
najnowsze rozwiązania techniczne coraz bardziej 
wymagającym klientom. Ale oprócz wyglądu 
i funkcjonalności zmienia się także przeznaczenie 
takich obiektów i powierzchni. 
Głównymi powodami zmian w użytkowaniu 
powierzchni biznesowych są kurcząca się populacja 
oraz rozwój alternatywnych metod pracy (takich, 
które nie wymagają przebywania w biurze 
w określonych godzinach, często jest to praca 
„w terenie”, chałupnicza, poza tym nowoczesne 
rozwiązania technologiczne – np. możliwość 
przeprowadzania telekonferencji z niemal każdego 
miejsca czy nieograniczony dostęp do internetu – 
umożliwiają pracę zdalną). 
Czy te czynniki nie spowodują zatem w najbliższej 
przyszłości spadku zainteresowania powierzchnią 
biurową? Specjaliści firmy Colliers, zajmujący się 
m.in. analizą rynku, przekonują, że liczba osób 
pracujących w tradycyjnych biurach będzie maleć, 
ale poziom zapotrzebowania na nowoczesną 
przestrzeń biznesową w przeciągu kolejnych dwóch 

Biura zmieniają oblicze
Popyt na nowoczesną 
powierzchnię biurową 
wciąż rośnie. Analitycy 
przewidują, że nawet rozwój 
alternatywnych metod pracy 
nie spowoduje znaczących 
zmian w zapotrzebowaniu na 
powierzchnię biurową przez 
najbliższe kilkanaście lat. 

dekad utrzyma się.
- Uważamy, że zapotrzebowanie na przestrzeń 
biurową w tradycyjnym kształcie nie zmieni się 
znacząco w przeciągu następnych 15-20 lat, nawet 
pomimo spadku liczby osób pracujących w biurach 
- mówi Damian Harrington, dyrektor działu 
Doradztwa i Badań Rynku na Europę Środkową 
i Wschodnią w Colliers International.
W znacznym stopniu zmieni się natomiast wygląd 
i użycie przestrzeni biurowej. 
- Ze względu na rosnącą potrzebę ograniczenia 
kosztów najmu coraz większy nacisk będzie 
położony na optymalne rozwiązania technologiczne 
i elastyczne zagospodarowanie przestrzeni 

biurowej z jednoczesnym uwzględnieniem wygody 
i potrzeb pracowników - uważa Harrington. - 
Opracowanie dobrej strategii miejsca pracy będzie 
kluczem do sukcesu danej firmy na coraz bardziej 
konkurencyjnym rynku. Najważniejszym kryterium 
dla deweloperów i właścicieli biurowców będzie 
zapewnienie przestrzeni, w ramach budownictwa 
zrównoważonego, dającej się łatwo dostosować 
do zmieniających się wymagań inwestorów 
i najemców. Spełnienie owych warunków będzie 
kluczowe dla atrakcyjności danego biura, nie tylko 
z perspektywy założeń korporacyjnych, ale również 
z punktu widzenia samych pracowników.
(źródło: propertynews.pl)
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