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- Coraz częściej obserwujemy zmianę 
w podejściu Polaków do tego, jak ma 
wyglądać ich mieszkanie – mówi Marcin 
Krasoń z Home Broker. - Pierwszą zmianą 
jest dążenie do otwarcia przestrzeni we 
wnętrzach. Drugim ważnym trendem jest 
większa odwaga klientów i projektantów 
w stosowaniu nietypowych materiałów 
i rozwiązań. Chodzi m.in. o beton archi-
tektoniczny, biokominki, czy „zielone 
ściany”, czyli tzw. wertykalne ogrody.

Otwarta kuchnia

Coraz popularniejsze otwarte kuchnie 
wymagają porządku i dobrej wentylacji, 
ale przynosi korzyść w postaci optycznie 
większego mieszkania i szerszych możli-
wości aranżacji przestrzeni. Na popular-
ności zyskują coraz bardziej niestandar-
dowe rozwiązania, np. bary czy wyspy. 
W otwartej kuchni większą uwagę przy-

wiązujemy do detali i jakości materiałów, 
bo przecież taka kuchnia jest widoczna 
z reprezentacyjnego salonu, a czasami 
nawet z wejścia. Rośnie popularność 
materiałów naturalnych często pojawiają 
się blaty laminowane o strukturze drewna 
lub kamienia.

Praktyczna łazienka

Zmiany zachodzą także w łazience. Dziś 
stawia się przede wszystkim na wygodę 
i funkcjonalność. Pozwala na to np. wanna 
z parawanem, z której można korzystać 
jak z prysznica. To kompromis dla osób, 
które nie mają tyle miejsca, by móc sobie 
pozwolić na posiadanie wanny i prysznica 
jednocześnie. Jeśli chodzi o prysznice, to 
rośnie popularność kabin bez brodzika 
z odpływem liniowym w podłodze. To 
pozwala na budowę prysznica w niestan-
dardowym kształcie i unikalną aranżację 

łazienki. Spory nacisk stawia się obecnie 
na funkcjonalność, pożądane jest dużo 
szafek i półek do przetrzymywania rzeczy.

Jasne kolory w salonie

W pokojach dostrzegalne jest inne podej-
ście do kolorów. 
– Coraz rzadziej wybierane są inten-
sywne kolory ścian lub innych dużych 
powierzchni. Zaczynają dominować biel 
i szarość – zwraca uwagę Jakub Szeląg 
z Urzadzamypodklucz.pl. - Takie rozwią-
zanie pozwala na zdecydowanie więcej 
fantazji przy doborze dodatków, zarówno 
pod względem formy jak i koloru. Do sza-
ro-białych ścian pasuje prawie wszystko.
Wśród niestandardowych elementów 
coraz częściej pojawia się goła betonowa 
ściana. Do betonu idealnie pasuje natu-
ralne drewno, które ociepla i scala prze-
strzeń w spójną całość.

Każdy marzy o tym, aby mieszkać w ładnym, praktycznym i oryginalnym oto-
czeniu. Czasy, gdy w pokojach ustawiało się meblościanki, a ilość upchniętych 

do małego pokoju mebli wyznaczał status społeczny, minęły bezpowrotnie. Te-
raz liczy się przestrzeń, funkcjonalność i nowoczesność. 
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Osoby, które planują zakup wyma-
rzonego mieszkania lub domu już tej 
wiosny swoje poszukiwania mogą 
rozpocząć na pierwszej w tym sezo-
nie edycji Targów Mieszkań i Domów 
nowyadres.pl
- Wszystko wskazuje na to, że 2015 bę-
dzie dobrym rokiem na zakup wyma-
rzonego M – mówi Andrzej Łuczyszyn, 
dyrektor zarządzający firmy Nowy 
Adres S.A., organizatora targów. - Ceny 

utrzymują się na akceptowalnych 
poziomach, kryteria przyznawania 
dopłat w „MdM” mają zostać jeszcze 
poluzowane, a deweloperzy wprowa-
dzają do sprzedaży kolejne inwestycje. 
Idealnym miejscem do poszukiwań 
wymarzonego mieszkania czy domu 
są nasze targi.
Już 21. i 22. lutego w hali AmberE-
xpo przy ul. Żaglowej 11 w Gdańsku 
będzie można zapoznać się z ofertą 

blisko 70 wystawców, spośród których 
wielu przygotowało unikalne oferty, 
dostępne tylko dla uczestników im-
prezy. Promocje przygotowały m. in. 
City House, Nordcoop czy PB Górski. 
Jak zwykle będzie można zapoznać 
się z ofertą największych trójmiejskich 
deweloperów - stałych bywalców Tar-
gów Mieszkań i Domów, w tym takich 
firm jak Inpro, PB Eko, PB Kokoszki, 
Robyg i in. Liczni wystawcy w swojej 

Ubiegły rok był bardzo dobry zarówno dla deweloperów, jak i kupujących – 
sprzedaż mieszkań osiągnęła wyniki z rekordowych lat przed spowolnieniem 
gospodarczym. Dzięki utrzymującym się niskim stopom procentowym kredyty 
wciąż pozostają bardzo tanie, młodzi nabywcy mogą dodatkowo skorzystać 
z programu rządowych dopłat do kredytów „Mieszkanie dla młodych”. 

TEKST: Rafał Korbut
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ofercie posiadają domy i właśnie tego typu nierucho-
mości będzie prezentować na targach.
Warto zapoznać się też z możliwościami zakupów na 
rynku wtórnym – swoje stoiska na targach mają takie 
agencje nieruchomości, jak Home Broker, Tyszkiewicz 

Nieruchomości i in. Na stoiskach banków i pośredni-
ków finansowych (wśród nich Bank BZ WBK Santan-
der, PKO Bank Polski, Bank Pekao, Open Finance i in.) 
zwiedzający dowiedzą się, jak sfinansować planowa-
ny zakup nieruchomości. 

Z myślą o najmłodszych 
uczestnikach targów 
organizator wraz z firmą 
Topus przygotował ko-
lorowy plac zabaw.

”
Wszelkie zawiłości prawne i problemy dotyczące 
transakcji mieszkaniowych – w tym zasad uczest-
nictwa w rządowym programie dopłat do kredytów 
hipotecznych „Mieszkanie dla Młodych” - pomogą 
rozwikłać podczas bezpłatnych prelekcji specjaliści 
lokalnego rynku nieruchomości. 
Oprócz specjalnego przewodnika, ułatwiającego 
poruszanie się po targach wszyscy odwiedzający im-
prezę otrzymają również bezpłatny „Album Targowy 
– Trójmiasto i okolice, wiosna 2015”. 
Z myślą o najmłodszych uczestnikach targów organi-
zator wraz z firmą Topus przygotował kolorowy plac 
zabaw. Z kolei rodzice po trudach poszukiwań będą 
mogli znaleźć chwilę wytchnienia nad gorącą kawą 
w eleganckiej kawiarence targowej.
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Drzwi to jeden z podstawowych elementów wyposażenia wnętrz, znajdują 
się w każdym domu czy mieszkaniu. Nawet otwarte wnętrza, gdzie 
pomieszczenia nie są od siebie oddzielone, muszą być wyposażone 
chociażby w drzwi wejściowe czy łazienkowe. I tak, jak meble czy dobór 
kolorystyki, drzwi także są bardzo istotnym elementem wnętrza. 

praktyczne, 
nowoczesne 
i estetyczne
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- Oddzielają nas od innego, nieraz nieprzyjaznego świata i tworzą funkcjonalny po-
dział naszego mieszkania – podkreślają eksperci z firmy Lastar. - Zawsze jednak są 
tym elementem, na którym choć przez chwile skupia się nasz wzrok, są zauważalne 
i kładą wyraźne piętno na odbiorze estetycznym i emocjonalnym każdego wnętrza.
Dlatego też przy urządzaniu domu czy mieszkania trzeba się zastanowić, jakie 
drzwi wybrać. Powinny być nowoczesne, wykonane z wysokiej jakości materiałów 
i wyposażone w osprzęt uznanych i renomowanych firm europejskich. Niezmiernie 
ważne jest też wzornictwo oraz materiały, a jakich są wykonane. Kolor nie jest pro-
blemem, gdyż producenci oferują szeroką gamę kolorystyczną. 
Warto się zastanowić, na co warto zwrócić uwagę kupując drzwi. Składają się one 

przecież z kilku elementów. Największy z nich i najbardziej widoczny to oczywiście 
skrzydło – może być wykonany z drewna, tworzywa sztucznego, metalu, itp. Ważne 
jest też wypełnienie, wewnątrz może się np. znajdować wkład stabilizująco-usz-
tywniający tzw. plaster miodu. Zastosowane materiały i technologia ma wpływ nie 
tylko na wygląd, ale i na sztywność, poziom dźwiękoszczelności czy właściwości 
izolacyjne. Powierzchnię zarówno skrzydła, jak i ościeżnicy, pokrywa się zazwyczaj 
lakierem, olejami naturalnymi czy odpowiednimi farbami. 
Kolejny element to ościeżnica, najczęściej jest ona zintegrowana ze skrzydłem i wy-
posażona w odpowiednie akcesoria, takie jak zawiasy, zamki, uszczelki, a czasami 
także w progi, tuleje wentylacyjne oraz oczywiście klamki.

R E K L A M A



Spokój i jasne tony 

w stylu skandynawskim
Prosta forma, jasne kolory, naturalne meble o surowych kształtach i nowoczesna technologia – 
to najważniejsze cechy stylu skandynawskiego. Taki wystrój wnętrz coraz częściej spotykany 
jest w polskich domach i mieszkaniach. 

R E K L A M A



Dla mieszkańców północnej Europy domy w tym stylu 
to pewnego rodzaju antidotum na depresyjną aurę. 
Ale też sposób na pogodne i rozświetlone wnętrza. 
Natomiast w Polsce - jak podkreślają eksperci - styl 
skandynawski kojarzy się z wypoczynkiem i oderwa-
niem od zgiełku dnia codziennego. Jak urządzić takie 
wnętrze i na co zwrócić uwagę? Radzą projektanci 
wnętrz z firmy Komandor oraz znawcy i miłośnicy stylu 
skandynawskiego.

Dużo światła i przestrzeni

Krótkie dni z małą ilością naturalnego światła oraz dłu-
gie, mroźne zimy, sprawiły że skandynawskie wnętrza 
aranżowane są w jasnej kolorystyce. Dominują tutaj 
różne odcienie bieli i  błękitu.  
– Takie barwy zwiększają optycznie przestrzeń nasze-
go mieszkania czy domu, a wykorzystanie drewnia-
nych elementów nadaje wnętrzu przytulnego cha-
rakteru – wyjaśnia Anna Wróbel projektantka z firmy 
Komandor. - Warto podkreślić, że styl skandynawski 
nie jest chłodny. Obok zimnych barw funkcjonują 
pastelowe róże, ciepłe odcienie ecru i beżu, szarości, 
a w nielicznych dodatkach soczysta żółć, a nawet 
granat, które idealnie wpasowują się w ten styl. Już co 
trzeci klient, z którym wspólnie projektujemy wnętrze 
jego domu czy mieszkania, zainteresowany jest stylem 
skandynawskim lub chciałby posiadać elementy na-
wiązujące do krajów Europy Północnej. Dzieje się tak, 
ponieważ meble w stylu skandynawskim mają proste, 
praktyczne formy najwyższej jakości, wzbogacone 
nielicznymi, ale oryginalnymi dodatkami i ciekawym 
oświetleniem. Młode osoby, które w ostatnim czasie 
kupiły swoje własne wymarzone M, coraz częściej 
chcą, by wnętrze ich domu czy mieszkania było proste 
i zarazem intrygujące, jasne i wzbogacone o nieszablo-
nowe dodatki. Wszystkie te cechy idealnie wpisują się 
w styl skandynawski.

Kreatywnie i bez zagracania

Jeszcze kilka lat temu styl skandynawski w Polsce uwa-
żany był za nudny i bez wyrazu, a dziś coraz częściej 
dostrzegamy jego potencjał i urok. 

- Coraz kreatywniej podchodzimy do miejsc, w któ-
rych mieszkamy i coraz bardziej nie jest nam obojętna 
przestrzeń, w której żyjemy – podkreśla Kamila Mate-
uszczyk, miłośniczka stylu skandynawskiego i bloger-
ka z skandichic.pl. –  W stylu skandynawskim bardziej 
chodzi o powściągliwość niż ekscentryzm, spokój a nie 

zagracone wnętrze, jasne tony a nie bogactwo moc-
nego koloru. Mieszkanie urządzone według tych zasad  
jest jasne i przestronne, ilość mebli ograniczona jest 
do minimum, a istotne role odgrywają detale, kolory-
styka i wykończenie. Jasny kolor to podstawa aranżacji 
wnętrz, a biel wykorzystywana jest niemal wszędzie. 
Główny nacisk kładzie się na białe ściany, które au-

tomatycznie zwiększą przestrzeń 
naszego mieszkania. Biel dodatkowo 
rozprasza światło, co wpływa na odpo-
wiednią jasność mieszkania. 
– Styl skandynawski w nowoczesnym 
wydaniu to białe meble z wysokim 
połyskiem. Lśniące powierzchnie 
mebli odbijają światło i rozjaśniają 
wnętrze. Takie meble, czy nawet duże 
szafy, dają też wrażenie lekkości i efekt 
wizualnego powiększenia przestrzeni. 
Działają podobnie jak lustra, wyraźnie 
zaznaczając swą obecność – dodaje 
Anna Wróbel.

Drewno i kominek 
ocieplą wnętrze

Styl skandynawski to nie tylko biel, ale 
także drewno, które znacznie ociepla 
wnętrze i sprawia, że mieszkanie staje 
się bardziej przytulne. Trudno wyobra-
zić sobie mieszkanie naszych północ-
nych sąsiadów bez drewnianej podło-
gi. W zależności od upodobań można 

pozostawić ją w naturalnym kolorze lub pomalować 
na biało. Ciekawym rozwiązaniem są również drew-
niane belki na suficie lub ścianie skośnej na poddaszu 
o takim samym odcieniu jak podłoga. Obowiązkowym 
elementem domu w stylu skandynawskim jest komi-
nek w jasnych lub szarych odcieniach.

Ciepłe i industrialne dodatki 

Kolorystyczne akcenty i urokliwe dodatki są mile 
widziane w skandynawskiej aranżacji, jednak bez 
zbędnego przepychu.  Dodatki mają być pożyteczne 
i przyciągać uwagę. 
– W tym roku królują dodatki w kolorach ciemno-
niebieskich, chabrowym lub indygo i te najchętniej 
znajdują swoich nabywców, również w stylu skandy-
nawskim – wyjaśnia Magdalena Białowicz, ze sklepu 
ScandiShop.pl. - Pasjonaci stylu skandynawskiego 
najczęściej wybierają dekoracyjne święcące kule, które 
dodają blasku w salonie, sypialni czy pokoju dziecka. 
Dużą popularnością cieszą się także tabliczki z inspi-
rującymi napisami, dodatki ze złotem, oryginalne 
skandynawskie chlebaki czy ekologiczne materiałowe 
kosze na pranie.
W skandynawskim wnętrzu dekoracją może być od-
restaurowany wiekowy zegar, industrialna lampa lub 
graficzne dekoracje, które można wieszać na ścianach, 
ustawiać na półkach lub zastosować jako podpórki 
do książek. Niezwykłego uroku dodają np. narzuty 
w paski lub kratkę, a także delikatne wzory na podusz-
kach. Miękkie poduchy w soczystym odcieniu żółci 
czy granatu sprawiają, że surowa, szara sofa staje się 
bardziej przytulna. 
– Prostota jest jednym ze sposobów na zmaksyma-
lizowanie poczucia przestrzeni w małym otoczeniu 
– wyjaśnia Kamila Mateuszczyk. - Oszczędność w do-
borze akcesoriów dekoracji ścian, nasyconych kolorów 
czy wzorów oczyszcza przestrzeń i zmysły. Wydaje mi 
się, że w dzisiejszych czasach w natłoku informacji 
szukamy ostoi i spokoju, którą daje nam dom w stylu 

skandynawskim. Właśnie w takim domu  możemy się 
wyciszyć i odpocząć od zgiełku dnia codziennego.

Przejrzyste materiały 
i proste lampy

Skandynawowie zakochani są w naturalnych mate-
riałach, które tworzą w domu niezwykle przytulną 
i przyjazną aurę. Okna z reguły nie są zasłaniane, by 
zdobyć jak najwięcej promieni słonecznych. Jeśli 
jednak pojawią się zasłony to są dobierane z lekkich, 
przejrzystych materiałów lub w pastelowych barwach. 
Jak w każdej aranżacji wnętrz należy zadbać również 
o odpowiednie oświetlenie. W stylu skandynawskim 
dominują lampy wykonane w prostej i surowej styli-
styce. Z reguły wykorzystywane są okrągłe, metalowe 
lub szklane abażury. Częstym elementem wystroju są 
metalowe lampki biurowe.

Pasjonaci stylu skandynawskie-
go najczęściej wybierają dekora-
cyjne święcące kule, które doda-
ją blasku w salonie, sypialni czy 
pokoju dziecka. ”



Okno                nierówne
Dobra izolacja cieplna, mikrowentylacja oraz nieszkodliwe dla zdrowia materiały – to najważ-
niejsze cechy, jakimi musi wyróżniać się nowoczesne okno. Wybór tego elementu podczas budo-
wy czy remontu mieszkania lub domu jest bardzo ważny.

oknu
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Okna wymienia się przecież raz na wiele lat, a to m.in. 
od nich zależy, ile będziemy płacić za ogrzewanie, czy 
w pomieszczeniach będzie ciepło i czy nie będzie pro-
blemu z wiecznie psującymi i zacinającymi się mecha-
nizmami.- Dzisiejsze, nowoczesne okna muszą przede 
wszystkim być ciepłe – wyjaśnia Aleksander Piszczek, 
partner firmy Delta. - Oznacza to, że muszą chronić 
pomieszczenie przed utratą ciepła. Aby uzyskać odpo-
wiednie parametry stosuje się odpowiednią grubość 

ramy i skrzydła. Do tego profil ramy i profil skrzydła 
podzielone są na kilka komór. Od grubości profili 
i ilości komór zależy m.in. jak „ciepłe” będziemy mieli 
okno. Najlepsze profile, które obecnie się stosuje przy 
konstruowaniu okien PCV, sprowadzane są z Niemiec. 
Do ścisłej czołówki jakościowej należą: KOEMMERLING, 
TROCAL I KBE. 
Ale profile to nie wszystko. Bardzo ważnym elemen-
tem są też pakiety szybowe i uszczelki. Kilkanaście lat 
temu używało się zwykłych pakietów dwuszybowych 
i zwykłych uszczelek gumowych. Obecnie stosowana 
technologia jest całkowicie inna. 

Pakiety szybowe składają się z trzech szyb z dwiema 
przestrzeniami międzyszybowymi wypełnionymi ga-
zem szlachetnym: argonem. Gwarantuje to oknu naj-
niższy z możliwych współczynnik przenikania ciepła.
Uszczelki nowej generacji są tak trwałe, że nie ma 
potrzeby ich wymieniać, są praktycznie niezniszczal-
ne – mówi  Aleksander Piszczek. - Zachowują swoje 
parametry przez cały okres, na jaki przewidziane są 
okna, czyli 30 lat. 
Kolejny ważny element okien to okucia obwiedniowe. 
To od nich zależy, czy okno będzie się łatwo zamykać 
i otwierać, czy zapewni odpowiednią szczelność, mi-
krowentylację i jaki będzie komfort jego użytkowania. 
I na koniec sprawa, o której klienci czasem zapominają: 
fachowy montaż - podkreśla Aleksander Piszczek. - Je-

żeli okno zostanie źle zamontowane, jego właściwości 
przestają mieć znaczenie, stanie się zwykłym bublem. 
Bo co z tego, że okno będzie szczelne i będzie mieć 
świetne współczynniki przenikalności cieplnej, jeśli 
ciepło będzie uciekać przez nieszczelności spowodo-
wane niewłaściwym montażem.. 
Podczas wyboru okien warto też zwrócić uwagę na 
jeszcze jeden aspekt – materiał, z jakiego są wykona-
ne. Jeszcze niedawno jako stabilizatora PCV używało 
się ołowiu, który jest metalem ciężkim i jest szkodliwy 
dla zdrowia. W nowoczesnych oknach zamiast ołowiu 
używa się stabilizatora cynkowo-wapniowego. Takie 
okna są ekologiczne i całkowicie obojętne zarówno 
dla środowiska, jak i dla zdrowia. A oprócz tego w 100 
procentach można je poddać recyklingowi.

Okno                nierówne
R E K L A M A R E K L A M A



Relaks i odpoczynek
Któż nie marzy 

o tym, aby po 
ciężkim dniu 
pracy usiąść 

w cieniu drze-
wa, wśród śpie-
wu ptaków i za-
pachu kwiatów 

we własnym 
ogrodzie? Wła-
śnie odpoczy-

nek i relaks to 
obecnie główne 

funkcje, jakie 
ma spełniać 
nowoczesny 

ogród. 

w ogrodzie

R E K L A M A R E K L A M A



Czasy, gdy ogród kojarzył się wyłącznie 
z grządkami warzywnymi i drzewami 
owocowymi minął bezpowrotnie. Te-
raz liczy się przede wszystkim estetyka, 
oryginalność i odpowiednio dobrane do 
siebie elementy (roślinność, oczko wodne, 
fontanna, meble, brukowane place i ścież-
ki, itd.). Jedną z najważniejszych rzeczy 
jest dokładne zaplanowanie ogrodu. To 
oszczędzi później wielu rozczarowań, m.in. 
tego, że zamiast relaksu będziemy musieli 
poświęcić swój czas i wysiłek na wieczne 
prace pielęgnacyjne. 
Najmodniejsze obecnie są ogrody, które 
wyglądają, jakby zostały przeniesione 
z naturalnego krajobrazu i zaaranżowane 
na naszej działce. Nic więc dziwnego, że 
podczas urządzania ogrodu właściciele 
i projektanci sięgają coraz częściej i chęt-
niej po materiały naturalne. Ekologiczne 
trendy obowiązujące w projektowaniu 
ogrodów mają być przyjazne środowisku. 
Coraz częściej nacisk kładziony jest też na 
recykling (przykładem takiego podejścia 
może być wykorzystanie drewnianych 
palet do budowy mebli ogrodowych). 
Zbliża się wiosna, czyli czas, aby zrobić po-
rządki w ogrodzie. Jest to też świetna oka-
zja na zmianę aranżacji. Może więc warto 
pomyśleć nad zmianą wyglądu ogrodu 
i stworzenie oryginalnego i modnego oto-
czenia wokół domu? A jeśli mowa o mo-
dzie – w ogrodnictwie (oprócz wspomnia-
nych wyżej elementów ekologicznych) 

bardzo popularne ostatnio stały się naturalne krajobrazy, 
pełne omszonych głazów, żwiru i wody. Projektanci coraz 
częściej proponują by ogród był harmonijny i stonowany, 
a jaskrawe barwy aby pochodziły tylko od kwitnących 

i ozdobnych krzewów i kwiatów. 
Warto też pamiętać o latarenkach lub innym oświetleniu 
– nastrojowe światło doda klimatu i umili czas spędzony 
w ogrodzie w ciepłe, letnie wieczory i noce.

R E K L A M A



Docieramy do źródeł, prezentujemy fakty, fachowe opinie.

To idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.

e-mail: redakcja@expressy.pl, 
fax. 58 736 16 92 

Redakcja NORDAPRESS, 
Al. Zwycięstwa 24, 89-219 Gdańsk
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O wpływie PKM na rynek nieruchomości 
mówi raport „Pomorska Kolej Metropolitalna 
– nowe perspektywy rozwoju pomorskiego 
rynku nieruchomości” stworzony przez 
międzynarodową firmę doradczą JLL, przy 
wsparciu Invest in Pomerania oraz firmy 
REAS.
Według autorów raportu inwestycja  
wpłynie m.in na geografię rynku 
nieruchomości.
Kolej zwiększy siłę oddziaływania 
Trójmiasta w południowo-zachodniej części 
aglomeracji oraz w powiatach kartuskim 
i kościerskim, wpływając na rozwój 
tamtejszego rynku nieruchomości oraz 
zwiększając dopływ mieszkańców obrzeży 
aglomeracji do centrum.
- Pomorska Kolej Metropolitalna wzmocni 
istniejące lokalizacje biurowe, czyli 
w Gdańsku np. Wrzeszcz, czy w Gdyni 
okolice ul. Łużyckiej - dzięki stacji 
Stadion. Ma też szansę przyspieszyć 

rozwój zabudowy terenów przy lotnisku 
w Gdańsku - twierdzi Magdalena Reńska, 
dyrektor trójmiejskiego oddziału JLL
W rejonie Wrzeszcza i Oliwy znajduje się nie 
tylko największe skupisko nowoczesnych 
budynków biurowych w Trójmieście, ale 
również popularne galerie handlowe 
(m.in. Galeria Bałtycka, CH Manhattan czy 
powstająca obecnie Galeria Metropolia). 
PKM dzięki stacji Gdańsk Wrzeszcz ma 
szansę zapewnić dodatkowy dopływ 
klientów do galerii handlowych w tych 
okolicach.Wzdłuż Obwodnicy Trójmiasta 
istnieje także wielki potencjał dla projektów 
magazynowo - przemysłowych. Wprawdzie 
największe skupiska tego typu obiektów 
w Trójmieście znajdują się obecnie 
znacznie dalej na południe od budowanej 
linii PKM, jednak także w okolicach 
lotniska są zlokalizowane rozległe grunty 
inwestycyjne, odpowiednie dla tego typu 
przedsięwzięć. Dostęp do przystanków 
PKM w okolicy może być więc argumentem 
dla firm logistycznych lub produkcyjnych 
poszukujących pracowników.
Inwestycja może mieć duże znaczenie 
dla developerów mieszkaniowych.
Nowe przystanki, w szczególności Jasień 
i Kiełpinek otwierają drogę do ekspansji 

inwestycji mieszkaniowych na dotychczas 
mało dostępnych terenach. Również 
okolice stacji Brętowo mają potencjał dla 
rozwoju rynku mieszkaniowego. PKM 
spowoduje szybszy rozwój budownictwa 
mieszkaniowego na terenach położonych 
na zachód od Obwodnicy Trójmiasta.
-Dla rynku wielorodzinnego budownictwa 
mieszkaniowego największe znaczenie 
będą miały przystanki Jasień i Kiełpinek 
– znacznie ułatwiające dojazd do 
centrum nowym mieszkańcom osiedli, 
jakie powstają na południe od linii PKM. 
Natomiast znaczenie przystanku Brętowo 
trzeba oceniać w kontekście wielu zmian 
w zakresie obsługi komunikacyjnej osiedla 
Piecki-Migowo, które zwiększą dostępność 
tego osiedla i atrakcyjność, niestety 
nielicznych, lokalizacji pod nową zabudowę 
wielorodzinną. Realizacja PKM będzie także 
impulsem dla rozwoju nowej zabudowy 
jednorodzinnej, realizowanej zarówno 
przez inwestorów indywidualnych w formie 
domów wolnostojących, jak i zespołów 
zabudowy szeregowej i bliźniaczej, 
budowanych przez firmy deweloperskie, np. 
w rejonie Matemblewa czy Osowej – uważa 
Katarzyna Kuniewicz,d yrektor Działu Badań 
i Analiz Rynku w REAS

TEKST: Grzegorz Bryszewski 
               g.bryszewski@expressy.pl

PKM zmieni 
obraz Trójmiasta

pomorska kolej Metropolitalna nie tylko usprawni komunikację publiczną, ale także przyczyni się do 
umocnienia istniejących lokalizacji oraz wykreowania nowych kierunków rozwoju rynku nieruchomości 
komercyjnych i mieszkaniowych.  inwestycja ma także rozszerzyć zasięg rynku pracy -twierdzą analitycy 
z firmy jones lang lasalle.

Nieruchomości 
         & wnętrza




