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Szanowni Czytelnicy
Życie nie stawia pytań, ale podsuwa nam sprzyjające
ku temu okoliczności. Ceny mieszkań rosną, w III kw.
2019 r. metr kwadratowy w Krakowie kosztował
średnio prawie 8 tys. zł. Jednocześnie poprawia się
sytuacja materialna krakowian — jeszcze kilka lat
temu za średnią pensję w mieście można było nabyć
0,34 mkw., dzisiaj już 0,84 mkw. Warto zapytać, czy
to dobry moment, żeby poważnie zastanowić się nad
zakupem mieszkania? Od czego zacząć i co trzeba
wiedzieć? Jak szukać, żeby znaleźć ofertę dla siebie?
Ilu ludzi, tyle doświadczeń. Jedni chętnie korzystają
z rad ekspertów, z pomocą rodziny gromadzą większy
wkład własny i jeśli ich planów nie zweryfikuje
rynek, wydaje się, że mają niemal nieograniczone
możliwości. Inni chcą dojść do wszystkiego sami
i stopniowo nabierają wprawy w wyciąganiu
wniosków z własnych i cudzych błędów. Z reguły
zanim znajdziemy swoje bezpieczne miejsce na
ziemi, musimy nauczyć się twardo po niej stąpać.
Mimo wyraźnego wpływu czynnika
psychologicznego na decyzje o zakupie mieszkania,
inwestycja w nieruchomości to biznes jak każdy
inny. Niech emocje nie przesłonią racjonalnego
osądu — przeanalizujmy rynek, sprawdźmy plany
zagospodarowania przestrzennego, dokładnie
przeczytajmy umowy przed podpisaniem (szerzej na
ten temat w artykułach ekspertów z dziedziny prawa
nieruchomości), złóżmy wniosek kredytowy w więcej
niż jednym banku, porównajmy oferty, a dopiero

później z przyjemnością dyskutujmy o kolorach
i kształcie lampy (po inspiracje wnętrzarskie
i architektoniczne zapraszam na strony 62-64, 70-71
oraz 72-75).
Na łamach Poradnika eksperci zalecają na każdym
etapie zakupu, odbioru technicznego mieszkania
i prac wykończeniowych — stosowanie zasady
ograniczonego zaufania. Czujności nie należy
jednak mylić z wrogością wobec deweloperów.
W rozmowie z Magdaleną Hojniak, prezes
Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań
Marek Bolek wyjaśnia, z czego wynikają aktualne
ceny, podkreśla też, że inwestycja mieszkaniowa
jest złożonym procesem, wymagającym uzyskania
pozwoleń budowlanych, przeprowadzenia procedur
administracyjnych oraz spełnienia kryteriów
ustawowych i jakościowych.
Rozwój urbanistyczny musi być planowany na wiele
lat do przodu. W Krakowie do rozwiązania są przede
wszystkim takie problemy, jak niska jakość powietrza,
niedobór miejsc parkingowych i niewystarczający
odsetek terenów zielonych. Jeśli jako mieszkańcy
mamy wysokie wymagania wobec deweloperów,
wymagajmy więcej także od administracji miejskiej
i od siebie. Ostatecznie, wszyscy chcielibyśmy
zostawić po sobie miasto, w którym da się fajnie żyć.
Życzę przyjemnej lektury
Joanna KUS
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ANALIZA CEN W KRAKOWIE
Od początku 2019 r. na krakowskim rynku pierwotnym
utrzymywała się tendencja wzrostowa. Równolegle do
rosnącego popytu odnotowujemy wzrosty średnich cen
mieszkań. Na koniec września przeciętny koszt zakupu metra
kwadratowego mieszkania w Krakowie niebezpiecznie zbliżył
się do granicy 8000 zł. Według raportu ronin24.pl,
opracowanego na podstawie ofert zamieszczonych na stronie
portalu KRN.pl, przeciętna cena mieszkania o powierzchni
40–60 mkw. wyniosła w III kw. 2019 r. — 7934 zł/mkw.
Z czego wynikają różnice cenowe?
W porównaniu do poprzedniego kwartału podwyżka kształtuje się na poziomie 0,8 proc. Oznacza to,
że w drugim półroczu dynamika wzrostu cen
jest nieco mniejsza niż jeszcze kilka miesięcy
wcześniej. W okresie od kwietnia do końca czerwca rosły one o ok. 3 proc.
w stosunku do I kw. 2019 r.
Na zmianę średnich
stawek wpływa wprowadzanie na rynek nowych, droższych inwestycji. Widać to na przykładzie Grzegórzek, gdzie
ceny ofertowe nie są stabilne. W II kw. metr kwadratowy mieszkania o powierzchni w przedziale 40–60 mkw.
kosztował 9367 zł (był o ok.
3 proc. tańszy niż w marcu tego samego roku),
ale na koniec III kw. nabywcy musieli już liczyć się z kwotą średnio 10 104 zł. Powyżej
10 tys. zł za metr kwadratowy trzeba zapłacić
również w Zwierzyńcu, gdzie jeszcze kilka
miesięcy wcześniej analitycy stwierdzili spadek poniżej progu 9000 zł.

Gdzie najdrożej i najtaniej?

Na przykład w dzielnicach Łagiewniki-Borek Fałęcki i Prądnik Biały średnie ceny mieszkań kształtują
się na podobnym poziomie. Z raportu ronin24.pl wynika, że w III kw. 2019 r. wynosiły odpowiednio: 7811
i 7853 zł/mkw.
Dostęp do Starego Miasta wraz z jego ofertą turystyczną i kulturalno-rozrywkową przestał być jedynym wyznacznikiem prestiżu. Wielu mieszkańców
decyduje się nawet na „ucieczkę” z centrum, narzekając na hałas, zanieczyszczenia powietrza i tłok. Obecnie dla nabywców liczy się przede wszystkim bliskość
terenów zielonych i dobra komunikacja.

Patrząc na mapę Krakowa ze wskazaniem średnich
cen mieszkań, można zadać pytanie, czy w mieście istnieją jeszcze tanie dzielnice, zarezerwowane dla osób,
które niską cenę uznają za najważniejsze kryterium.
Granica między drogim centrum a tanimi obrzeżami
zaczyna się zacierać, luksusowe apartamentowce powstają w mniej oczywistych lokalizacjach. W najtańszych rejonach miasta wyraźnie zarysowuje się tendencja do podnoszenia cen. Dzielnice położone poza
centrum zyskują na atrakcyjności przede wszystkim
dzięki sąsiedztwu dużych terenów zielonych.
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Krowodrza jest natomiast docelową lokalizacją
zarówno dla osób, które inwestują w mieszkania na
wynajem długoterminowy (np. najem studencki), jak
i poszukujących nieruchomości dla siebie. Sąsiedztwo historycznej części miasta, komunikacja miejska, bliskość uczelni, szkół i przedszkoli, infrastruktura
usługowo-handlowa oraz liczne parki i skwery — to
główne zalety dzielnicy, które procentują w postaci
dużego zainteresowania nabywców mieszkań i najemców. Z tego względu ceny ofertowe w Krowodrzy
przekraczają średnią dla całego miasta. Jak wynika
z raportu ronin24.pl, w III kw. przeciętna stawka wynosiła 9383 zł/mkw.
Średnie ceny poniżej 7 tys. zł dotyczą tylko inwestycji realizowanych w czterech krakowskich dzielnicach: Wzgórzach Krzesławickich (6189 zł/mkw.),
Bieńczycach (6825 zł/mkw.), Bieżanowie-Prokocimiu
(6657 zł/mkw.) oraz Swoszowicach (6242 zł/mkw.).
Wartość nieruchomości w tych lokalizacjach zmieniła się na korzyść nabywców, którzy kilka lat temu,
w okresie niższych cen, kupowali mieszkania z zamiarem późniejszej sprzedaży.

Największy wybór ofert na rynku
pierwotnym
Największą podażą inwestycji na rynku pierwotnym
charakteryzuje się Podgórze, gdzie w ciągu kilku miesięcy średnia stawka ofertowa sięgnęła 8649 zł/mkw.
Stosunkowo dużo projektów deweloperskich powstaje w Dębnikach i Bronowicach. W wymienionych
dzielnicach ceny również kształtują się powyżej średniej dla miasta — 8080 i 8989 zł/mkw.
Warto na bieżąco analizować zmiany, które zachodzą w Nowej Hucie, Czyżynach i Mistrzejowicach. Dotąd uchodzące za gorsze lokalizacje w porównaniu
do popularnych Dębnik, Krowodrzy czy Podgórza,
obecnie cieszą się dużym zainteresowaniem osób inwestujących w nieruchomości. Przychylność krakowian odzwierciedlają ceny mieszkań. W III kw. 2019 r.
za metr kwadratowy mieszkania w Nowej Hucie płaciliśmy 7059 zł, w Mistrzejowicach — 7048 zł, a w Czyżynach — 7591 zł.

Nie zmienia to jednak faktu, że inwestycje realizowane w Starym Mieście mają wierną grupę odbiorców.
Lokalizacja ta jest lubiana m.in. przez osoby szukające
luksusu — podaż projektów z segmentu premium jest
tu bowiem najwyższa. Odbiorcami inwestycji deweloperskich w tej części Krakowa są także osoby inwestujące w lokale z przeznaczeniem na najem krótkoterminowy oraz zagraniczni inwestorzy — zamożni nabywcy
inwestujący w duże apartamenty na swoje potrzeby.
W III kw. 2019 r. średnia cena mieszkania w Starym Mieście wynosiła 11 539 zł/mkw., tym samym była o kilkaset
złotych niższa niż w marcu tego samego roku.
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MAPA INWESTYCJI
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ZESTAWIENIE INWESTYCJI

1

2

Tetmajera Residence, ul. Tetmajera
Logi Development

Park Leśny Bronowice, ul. Starego Dębu
Quelle Locum

str. 51

3

str. 41

4

Jesionova, u.l Jesionowa 19
Fracthon Development

Browar Kleparz, ul. Zbożowa 2
Fracthon Development

okł. II

5

str. 1

6

Park Zaczarowanej Dorożki, ul. Dominikanów
HSD Inwestycje/Arrow Development

Bonarka (II etap), ul. Strumienna
HSD Inwestycje/Arrow Development

str. 49

7

str. 49

8

Okulickiego-Fatimska, ul. Okulickiego
HSD Inwestycje/Arrow Development

Osiedle Klonowe, Wieliczka ul. Zbożowa / Kraków ul. Bogucicka
Savan Investments
okł. III

str. 49
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9

10

Osiedle Podgaje, ul. Mariana Domagały
Instal Kraków

okł. IV

11

Agatowa II, ul. Opalowa 2
Spółdzielnia Mieszkaniowa Śnieżka

str. 21

Zaczarowany Młyn, ul. J. Kaczary
Dom-Bud M. Szaflarski

str. 23

Reduta, ul. Reduta
Dom-Bud M. Szaflarski

str. 23

29 listopada / Meiera, al. 29 listopada / Meiera
Dom-Bud M. Szaflarski

str. 23

12

Białe Piaski Apartamenty, ul. Piaskowa
Realimpex

str. 5

13

14

Głowackiego, ul. Głowackiego
Dom-Bud M. Szaflarski

str. 23

15

16

Ułanów, ul. Ułanów
Dom-Bud M. Szaflarski

str. 23
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AKTUALNA OFERTA KRAKOWSKICH
DEWELOPERÓW — PRZEGLĄD
Na mapie inwestycji realizowanych w Krakowie i okolicach można
znaleźć projekty dostosowane do różnych potrzeb nabywców.
W sprzedaży są kawalerki, popularne mieszkania 2- czy 3-pokojowe,
jak i większe, przestronne apartamenty. Deweloperzy wychodzą
naprzeciw oczekiwaniom klientów, tworząc osiedla dla rodzin, singli,
miłośników natury i aktywnego wypoczynku. Inwestycje powstają
w atrakcyjnych lokalizacjach, dobrze skomunikowanych ze ścisłym
centrum i innymi rejonami miasta, w pobliżu infrastruktury.
OSIEDLE PODGAJE,
Instal Kraków

budynki B3 oraz B4. Dzielnica Podgórze, w jakiej powstaje zabudowa, jest jednym z najatrakcyjniejszych
rejonów Krakowa, co ma szczególne znaczenie, jeśli
chodzi o skomunikowanie tego obszaru. Działają tutaj liczne połączenia komunikacji miejskiej. Zróżnicowane metraże pozwolą na dopasowanie lokalu zgodnie z indywidualnymi potrzebami klientów. Do mieszkań zlokalizowanych na najniższych kondygnacjach
przyporządkowano tarasy, natomiast mieszkańcy
lokali usytuowanych na piętrach będą mieli do dyspozycji przestronne balkony. Miejsca postojowe i komórki lokatorskie znajdą się w garażu podziemnym.
Przestrzeń pomiędzy budynkami została zagospodarowana rekreacyjnie — mieścić się tu będą siłownie
zewnętrzne i kort. W najbliższym sąsiedztwie inwestycji znajdują się liczne punkty handlowo-usługowe,
w tym centrum handlowe Atut Złocień. Termin oddania do użytkowania wyznaczono na I kw. 2021 r.

Przy ul. Domagały Instal Kraków realizuje Osiedle
Podgaje. Inwestycję cechuje kameralny charakter, co
w połączeniu ze spokojną okolicą stwarza optymalne
warunki do życia. Jednocześnie lokalizacja gwarantuje dobre skomunikowanie z pozostałymi częściami miasta. Kupując mieszkanie na Osiedlu Podgaje,
klienci zyskują miejsce postojowe w cenie. Co ważne, liczba stanowisk parkingowych przewyższa liczbę
mieszkań. Lokale dostępne w ofercie zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający ich łączenie oraz
aranżację wnętrza zarówno z otwartą, jak i zamkniętą kuchnią. W planach inwestycyjnych dotyczących
pobliskiej infrastruktury znalazły się prace związane
z przedłużeniem linii tramwajowej. Nieopodal osiedla powstaje także nowy przystanek kolei aglomeracyjnej. Na terenie inwestycji zaplanowano obszary rekreacyjne, w tym ciągi piesze i place zabaw dla dzieci. Mieszkania z I etapu realizacji zostaną oddane do
użytkowania w 2019 r.

Agatowa II

BIAŁE PIASKI APARTAMENTY,
Realimpex Inwestycje

Osiedle Podgaje

W północno-zachodniej części Krakowa przy ul. Piaskowej powstaje kameralna inwestycja mieszkaniowa. W kompleksie do każdego z apartamentów przynależy ogródek. W architekturze bryły zastosowano
liczne przeszklenia, dzięki czemu wnętrza zyskują dostęp do optymalnej ilości dziennego światła. W projekcie zastosowano rozwiązania wpływające na komfort

AGATOWA II,
Spółdzielnia Mieszkaniowa Śnieżka
Spółdzielnia Mieszkaniowa Śnieżka przygotowuje kolejny etap inwestycji na osiedlu Złocień. W ramach Agatowej II do użytkowania zostaną oddane
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GŁOWACKIEGO,
Dom-Bud M. Szaflarski

mieszkańców, w tym inteligentne i energooszczędne instalacje. Lokalizacja Białych Piasków sprzyja rodzinnej rekreacji. W niewielkiej odległości od inwestycji
znajdują nie tylko obiekty sportowe, ale przede wszystkim obszary zielone, tj. Tenczyński Park Krajobrazowy,
Dolinki Podkrakowskie czy Ojcowski Park Narodowy.
Mieszkańcy Białych Piasków z łatwością przemieszczą się w dowolne rejony Krakowa nie tylko za pomocą
miejskiej komunikacji, ale również własnymi środkami
transportu. Bliskość ronda Katynia pozwala na sprawne włączenie się do ruchu na najważniejszych trasach.
Za projekt odpowiada Realimpex Inwestycje.

Dom-Bud M. Szaflarski realizuje projekt mieszkaniowy również przy ul. Głowackiego w dzielnicy Bronowice. Inwestycja obejmuje 5-kondygnacyjne budynki
wielorodzinne, w których powierzchnia mieszkań liczy
od 38 do 105 mkw. W lokalach zapewniono możliwość
strefowania funkcji, dzięki czemu wnętrza będzie można przystosować do indywidualnych potrzeb mieszkańców. Oprócz tego do mieszkań przyporządkowano balkony, loggie lub tarasy, w zależności od poziomu
usytuowania w budynku. W kondygnacji podziemnej
wygospodarowano garaż z miejscami postojowymi.
Lokalizacja gwarantuje dostępność miejsc kluczowych
dla codziennego funkcjonowania i organizacji dnia.
Istotne znaczenie w tej kwestii ma m.in. sprawnie działająca komunikacja miejska, która przy ul. Głowackiego jest bardzo dobrze rozwinięta. Oprócz licznych linii
tramwajowych kursują tutaj również autobusy.

Białe Piaski Apartamenty

ZACZAROWANY MŁYN,
Dom-Bud M. Szaflarski
W okolicy ulic Lublańskiej i Kaczary osoby poszukujące mieszkania w Krakowie będą mogły skorzystać
z oferty inwestycji Zaczarowany Młyn. Niska zabudowa osiedla przekłada się na jego kameralny charakter.
Z myślą o komforcie mieszkańców budynek garażowy
został usytuowany wzdłuż południowej granicy kompleksu, by w ten sposób pełnić funkcję izolatora akustycznego. Od strony północnej inwestycję otaczają
tereny parkowe, natomiast od południowo-wschodniej ogródki działkowe. Na codzienną wygodę przełoży się również jakość wykorzystanych materiałów
oraz bogata infrastruktura. Liczne sklepy i oferta kulturalno-rozrywkowa ułatwią atrakcyjne zaplanowanie
czasu wolnego. W sąsiedztwie znajduje się park Zaczarowanej Dorożki oraz Smoczy Skwer — plac zabaw
dla dzieci. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców
Zaczarowanego Młyna teren inwestycji został objęty
monitoringiem i ogrodzony.

Głowackiego

REDUTA,
Dom-Bud M. Szaflarski
W budowie pozostaje również inwestycja przy ul.
Reduta. Kolejne etapy przedsięwzięcia będą sukcesywnie oddawane do użytkowania, a ostatni termin
wyznaczono na maj 2021 r. Oferowane mieszkania
mają zróżnicowane metraże mieszczące się w granicach od 32 do 86 mkw., a przy tych usytuowanych na
parterze zaprojektowano tarasy, co pozwoli na posiadanie własnego ogródka w centrum miasta. Zarówno w garażu podziemnym, jak i przy klatkach schodowych znajdą się komórki lokatorskie. Klienci będą
mieli również możliwość wykupienia garażu na poziomie podziemnym. W pobliżu inwestycji znajdują
się nie tylko placówki edukacyjne, centra handlowe
czy kompleks Multikina, ale także biurowce. Wkrótce obszar obejmie rozbudowa sieci drogowej oraz realizacja linii tramwajowej. Okazje do rekreacji i sportu stwarza też pobliski park Reduta, gdzie znajdą się
atrakcje dla czworonogów. Na najmłodszych mieszkańców z kolei czeka pobliski Smoczy Skwer.

Zaczarowany Młyn

M I E S Z K A N I E O D D E W ELO P ER A
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loggie bądź balkony. Każdy z lokali został zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkowania i funkcjonalności. Zaletą inwestycji jest również jej usytuowanie
na mapie Krakowa, gwarantujące połączenie z pozostałymi rejonami miasta oraz dostęp do niezbędnej
infrastruktury.

Reduta

UŁANÓW,
Dom-Bud M. Szaflarski
Połączenie wielkomiejskiej wygodny ze spokojną aurą
bliskości natury rzadko występuje w dużych miastach.
Kluczowa jest w tej kwestii lokalizacja. Bliskość parku
i niewielka odległość do centrum Krakowa charakteryzuje inwestycję przy ul. Ułanów. Sąsiadując z parkiem Lotników, gwarantuje dostęp do atrakcyjnych
terenów zielonych. Lokalizacja sprzyja również dogodnym opcjom komunikacyjnym. Kameralny charakter
przedsięwzięcia wynika m.in. z niewielkiej zabudowy,
tworzonej przez 1 niski budynek. To pozwoli mieszkańcom zyskać prywatność i cieszyć się domowym zaciszem. W apartamentach na ostatniej kondygnacji
przewidziano antresole, dzięki czemu wnętrze zyska
nie tylko nowoczesny design, ale również większą przestrzeń. Na 2 podziemnych poziomach mieścić się będą
miejsca garażowe oraz komórki lokatorskie.

29 Listopada, Meiera

TETMAJERA RESIDENCE,
Logi Development
W dzielnicy Bronowice Logi Development oferuje
mieszkania z inwestycji Tetmajera Residence. Ta nowoczesna realizacja dostarcza klientom apartamenty
w najwyższej jakości wykonania, o czym świadczy już
sama bryła budynków wchodzących w skład zabudowy. Uwagę przykuwa oryginalna architektura, a także
liczne przeszklenia, które oprócz funkcji estetycznej
pozwalają na optymalne doświetlenie wnętrz. Dzięki
zastosowanym rozwiązaniom projektowym, pomieszczenia są nie tylko funkcjonalne, ale przede wszystkim
przestronne. Wygodę zwiększają przyporządkowane
do apartamentów indywidualne ogródki lub balkony. Mieszkańcy zyskają poczucie prywatności, gdyż
teren inwestycji jest zamknięty, a przestrzeń otaczająca budynki zaaranżowana zielenią. Okolica, w jakiej
powstaje Tetmajera Residence, obfituje w niezbędne
elementy infrastrukturalne, a także sprawnie działającą komunikację miejską.

Ułanów

29 LISTOPADA, MEIERA,
Dom-Bud M. Szaflarski
W lipcu 2021 r. zakończy się realizacja ostatniego z 3
budynków wchodzących w skład inwestycji 29 Listopada. Przedsięwzięcie realizuje Dom-Bud M. Szaflarski u zbiegu ulic 29 listopada i Meiera. Zabudowa odpowiada dynamicznemu charakterowi okolicy, dlatego też budynki liczą 10 pięter. Mieszkania z tej oferty
cechują przytulne wnętrza, co wynika z ich optymalnych powierzchni zajmujących od blisko 35 do ponad
51 mkw. Kameralne metraże uzupełniają przestronne
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PARK LEŚNY BRONOWICE,
Quelle Locum
Kolejną z inwestycji powstających na terenie Bronowic jest Park Leśny Bronowice, za który odpowiada
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Quelle Locum. Przedsięwzięcie zostało zaprojektowane z myślą o rodzinach. Mieści się w cichej i spokojnej
okolicy przy ul. Starego Dębu. Atutem Parku Leśnego
Bronowice jest jego zielone otoczenie. Pobliskie szlaki
spacerowe oraz ścieżki rowerowe zachęcają do podejmowania aktywności na otwartej przestrzeni. Mieszkańcy będą mogli ciekawie spędzać czas również
w sąsiadującym z inwestycją Jurajskim Parku Krajobrazowym. Rodzinny klimat osiedla podkreśla jego
niska zabudowa oraz zastosowane rozwiązania architektoniczne. Mieszkania posiadają bowiem możliwość łączenia, a na terenie inwestycji znajdują się aleje parkowe. Dzięki temu mieszkańcy zyskają nie tylko
miejsce na przydomowy relaks, ale także przyjemny
widok, tym bardziej, że lokale mają tarasy lub balkony.
Co ważne dla rodzin z dziećmi, w ramach przedsięwzięcia powstanie przedszkole oraz place zabaw.

Browar Kleparz

JESIONOVA,
Fracthon Development
Fracthon Development ma również propozycję
mieszkaniową dla osób poszukujących mieszkania
poza ścisłym centrum Krakowa. Na wymagających
klientów czekają apartamenty Jesionova zlokalizowane w jednej z najbardziej zielonych dzielnic Krakowa, czyli Zwierzyńcu. Niska zabudowa charakteryzująca Wolę Justowską oraz bogate tereny przyrodnicze
stanowiące jej znaczną część pozwalają odpocząć od
miejskiego zgiełku. Z kolei wysoka jakość budownictwa cechująca inwestycję Jesionova zapewnia komfort na co dzień. Jednocześnie bliskość centrum i dogodne z nim skomunikowanie pozwalają na korzystanie z pełni wygody, jaką daję życie w mieście. Budynki
będą harmonijnie wkomponowane nie tylko w otaczający je krajobraz, ale także w strefę wypoczynku,
jaką przewidziano na obszarze zabudowy. Bliskość
malowniczego brzegu Rudawy czy Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego dodatkowo sprzyjają
odpoczynkowi i aktywności na łonie natury.

Park Leśny Bronowice

BROWAR KLEPARZ,
Fracthon Development
W pobliżu Starego Miasta przy ul. Zbożowej w budowie jest projekt mieszkaniowy Browar Kleparz. Tuż
przy zadrzewionym Parku Kleparskim historyczne budynki uatrakcyjni nowoczesna zabudowa inwestycji
realizowanej przez Fracthon Development. Miłośnikom wydarzeń kulturalnych lokalizacja Browaru Kleparz ułatwi uczestnictwo w tego typu wydarzeniach,
a zwolennicy miejskiego stylu życia nie będą musieli
rezygnować z dostępności terenów zielonych na rzecz
wielkomiejskiej wygody. Mieszkania powstają w nowoczesnych budynkach uzupełniających kompleks
Browaru Arcyksiążęcego rodziny Habsburgów, który został odrestaurowany. Na terenie inwestycji udostępnionych zostanie 97 mieszkań oraz 19 lokali usługowych. Niektóre z apartamentów będą liczyć blisko
103 mkw., co stanowi odpowiedź na potrzeby osób
szukających komfortowych przestrzeni mieszkalnych. Kompleks mieści również bawialnię dla dzieci,
strefę relaksu, siłownię, a nawet salę kinową. Zarówno
ze względu na lokalizację, jak i charakter inwestycji,
sprawdzi się ona jako zakup inwestycyjny lub w celu
zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.
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Jesionova

PARK ZACZAROWANEJ DOROŻKI,
HSD Inwestycje/Arrow Development
W II kw. 2022 r. ma zostać wydane pozwolenie na użytkowanie mieszkań w inwestycji Park Zaczarowanej
Dorożki powstającej przy ul. Dominikanów. Nazwa
projektu nawiązuje do sąsiadujących z nim terenów
należących w przeszłości do zakonu Dominikanów,
które tak właśnie są nazywane. Bliskość atrakcyjnych
obszarów zielonych, przestrzeń sprzyjająca aktywności to aspekty doceniane przez rodziny z dziećmi. Park
Zaczarowanej Dorożki jest kameralnym przedsięwzięciem, którego oferta obejmuje 33 mieszkania — będą
to zarówno kawalerki, jak i duże, przestronne apartamenty. Dodatkowo w hali garażowej powstanie 41
miejsc parkingowych, a parter zostanie wzbogacony
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o lokal użytkowy. Dla zwiększenia bezpieczeństwa
mieszkańców teren osiedla będzie ogrodzony. Istotną
informacją jest fakt, że woda oraz ciepło są dostarczane do mieszkań z sieci miejskiej.

2-poziomowych mieszkań (o niestandardowej wysokości salonu — ponad 5,5 m). Do lokali na parterze
przyporządkowano prywatne ogrody. Na wyższych
piętrach mieszkańcy będą mieć dostęp do balkonów
lub tarasów. W hali garażowej wygospodarowano 162
miejsca parkingowe. Na terenie inwestycji powstanie
plac zabaw dla dzieci. Przewidziano również elementy architektury zieleni. Idealnym miejscem do wypoczynku i spacerów będą pobliskie Planty Bieńczyckie,
Planty Mistrzejowickie oraz Fort Mistrzejowice. W okolicy znajdują się także sklepy, punkty usługowe, przychodnia i poczta oraz przystanki komunikacji miejskiej.

Park Zaczarowanej Dorożki

BONARKA, UL. STRUMIENNA II ETAP,
HSD Inwestycje/Arrow Development
W ofercie dewelopera jest także II etap inwestycji przy
ul. Strumiennej w pobliżu centrum handlowego Bonarka City Center oraz centrum biurowego Bonarka
for Business. Na okoliczną infrastrukturę składają się
także restauracje, apteka, urząd pocztowy, Biedronka.
Inwestycja sąsiaduje z niską zabudową jednorodzinną.
Zaletą lokalizacji jest dobry dojazd do centrum miasta i autostrady oraz trasy nr 7. Projekt obejmuje budowę 3-piętrowych budynków z częściami wspólnymi o podwyższonym standardzie. Do mieszkań będą
przylegać duże balkony, a na dachach zaprojektowano
przestronne tarasy widokowe. Ze względu na usytuowanie inwestycji na wzniesieniu mieszkańcy zyskają
widok na panoramę Krakowa. W ofercie są mieszkania
w różnych rozkładach: od 1- do 5-pokojowych. Teren
osiedla będzie ogrodzony. W budynku „E” przewidziano dodatkowo miejsce na lokal użytkowy. Harmonogram inwestycji zakłada, że do końca 2021 r. budynki
zostaną wybudowane i oddane do użytkowania.

Okulickiego-Fatimska

OSIEDLE KLONOWE,
Savan Investments
W Wieliczce, na południowo-wschodnich obrzeżach Krakowa (150 m od granicy miasta) położone
jest Osiedle Klonowe — kameralny kompleks domów wielorodzinnych. Cicha i spokojna okolica, zielone otoczenie oraz wydzielona strefa rekreacyjna —
to główne atuty inwestycji. Komunikację usprawniają połączenia drogowe: droga krajowa E2 i autostrada
A4 oraz Szybka Kolej Aglomeracyjna. Dojazd do obwodnicy trwa nie dłużej niż 5 minut. Osiedle Klonowe
zostało zaprojektowane jako ogrodzona, urbanistyczna całość. Inwestycja posiada wewnętrzny układ drogowy, miejsce na segregację odpadów, oświetlenie.
Inwestor zadbał o infrastrukturę rekreacyjną — do
dyspozycji nabywców mieszkań będą wiaty rowerowa
i grillowa, boisko, park kieszonkowy z 50-letnimi dębami oraz plac zabaw dla dzieci. Do każdego mieszkania
prowadzi niezależne wejście. W środku znajdują się 3
pokoje, kuchnia i łazienka. W mieszkaniach na piętrze
dodatkową powierzchnię do zagospodarowania stanowią strychy, a do parterów przylegają ogródki.

Bonarka, ul. Strumienna II Etap

OKULICKIEGO-FATIMSKA,
HSD Inwestycje/Arrow Development
Osiedle Okulickiego-Fatimska przy ul. Okulickiego
to 2 nowoczesne 4-piętrowe budynki, których budowa zakończy się w IV kw. 2020 r. Projekt wyróżnia bryła z dużymi przeszkleniami oraz szeroki wybór mieszkań. Lokal dla siebie mogą znaleźć zarówno osoby potrzebujące kawalerki, jak i poszukujące dużych
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MIASTO TRZEBA PLANOWAĆ
NA WIELE LAT DO PRZODU
O sytuacji na krakowskim rynku mieszkaniowym, oczekiwaniach
nabywców mieszkań i o rozwoju miasta, z prezesem Stowarzyszenia
Budowniczych Domów i Mieszkań Markiem Bolkiem
rozmawia Magdalena Hojniak.
Skąd takie podwyżki cen w ostatnim
czasie?
Nie ma terenów pod zabudowę i są bardzo drogie. Cena terenu nawet w średniej lokalizacji to jest
min. 1700–2000 zł/mkw. Koszt wybudowania 1 metra mieszkania z garażem podziemnym w budynku
wielorodzinnym wynosi między 4200 a 4600 zł. Po
dodaniu tych dwóch cen z uwzględnieniem kosztów obsługi kredytowej, technicznej inwestycji suma
wzrasta. Mamy jeszcze marżę dewelopera, która naprawdę jest już niewielka, a przekonanie, że na deweloperce dużo się zarobi, to mity sprzed 10, 12 lat. To jest
normalny biznes jak każdy inny.
Czy w najbliższym czasie można
spodziewać się dalszego wzrostu cen bądź
ich obniżki?
Myślę, że ceny będą się powoli stabilizowały, może
minimalnie spadną, może minimalnie wzrosną.
Gwałtownych ruchów bym się nie spodziewał, dlatego, że ustabilizował się rynek pracy. Trochę też
mniej budujemy. W Krakowie z 210 budynków wielorodzinnych (inwestycji), które były w budowie, obecnie mamy 117, więc nie ma takiej presji na wzrost cen
wykonawstwa.
Czy można mówić o jakimś kryzysie na rynku
deweloperskim?

nie jest już niebezpieczne. Namawiam na zakup na
tym etapie i klientów, i swoich znajomych. Wtedy
mamy większy wybór i — choć nieco dłużej czekamy
— mamy możliwość wybrania takiego mieszkania, jakie chcemy.

Już mamy sytuację, w której popyt przewyższa podaż. Są lokalizacje, gdzie niektóre mieszkania wolniej
się sprzedają, ale naprawdę bardzo trudno jest kupić
gotowe mieszkanie od dewelopera. Raczej kupuje się
je na etapie budowy, przede wszystkim jeśli chodzi
o inwestycje dobrze skomunikowane, w atrakcyjnych
lokalizacjach.

W takim razie jak znaleźć nowe gotowe
mieszkanie, jeśli z jakichś powodów klient
jest zainteresowany tylko taką opcją?
Tutaj mogę zachęcić do odwiedzania targów domów i mieszkań, jakie organizuje SBDiM i polecam
kontakt osobisty ze sprzedawcą, z tym, co oferuje.
Nie sposób pominąć również internetu, choć tak jak
powiedziałem, naprawdę trudno jest kupić gotowe
mieszkanie.

Zatem klienci powinni się już przyzwyczaić do
kupowania dziury w ziemi?
Na rynku praktycznie nie ma gotowych mieszkań, bo
albo są to mieszkania bardzo drogie, albo już przebrane, niezbyt ustawne, a klienci jednak bardzo zwracają
uwagę na to, jak mieszkanie jest rozkładowo wykonane. To decyduje o tym, że atrakcyjnych, gotowych
mieszkań raczej teraz nie ma.
Mamy ustawę o ochronie praw nabywcy, która
dobrze funkcjonuje, nie było trudnych przypadków,
odkąd weszła ona w życie. Myślę, że obydwie strony
są zadowolone — zarówno deweloperzy, jak i nabywcy, ponieważ gwarantuje ona pełne bezpieczeństwo.
W ten sposób kupowanie na etapie dziury w ziemi
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Jakiego mieszkania szuka dzisiejszy nabywca?
Przede wszystkim klienci zaczęli szukać trochę większych mieszkań. Obserwujemy, że coraz mniej jest
nabywanych lokali na wynajem, ale za to zwiększyła
się liczba zakupów dla młodych ludzi, mieszkań docelowych, w których chcą mieszkać, żyć. Kwestia lokalizacji nadal pozostaje kluczowa, podobnie jak dobre
skomunikowanie czy zieleń w pobliżu.
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Czy zatem słabnie zainteresowanie
kawalerkami?

rewitalizacja pokazuje, że nie możemy się bać takich
rozwiązań, że takie wyzwania trzeba podejmować.

Kawalerki jeszcze cieszą się zainteresowaniem, ale to
powoli się zmienia. Jest na nie popyt, jeśli chodzi o wynajem, choć coraz częściej poszukiwane są mieszkania 2-pokojowe. Klienci szukają też mieszkań 3-pokojowych z aneksem kuchennym lub wydzieloną kuchnią, ale o małym metrażu, niedużej powierzchni, żeby
cena nie była zbyt wysoka. Dzisiaj najlepiej sprzedają
się mieszkania dobrze rozplanowane.

Na Zabłociu powstaje też prywatny akademik.
Czy takie projekty są dobrą opcją dla
deweloperów?
Akademik w tej lokalizacji na pewno jest potrzebny, bo mamy tam dużą szkołę wyższą, która takie
potrzeby generuje. Takie rozwiązanie jest dobre, bo
ten budynek od początku do końca został zaprojektowany jako akademik. Ja nie jestem zwolennikiem

Mieszkańcy szukają osiedli
zamkniętych czy otwartych?
To jest dość drażliwy temat, ponieważ mamy nieco inny stosunek do
tego tematu niż nasi klienci. Osobiście nie jestem zwolennikiem osiedli zamkniętych. Ogrodzenie osiedla
tak naprawdę niewiele daje. Byłbym
ewentualnie za postawieniem szlabanu, który uniemożliwiłby parkowanie
osobom niepowołanym, bo miejsca
parkingowe w Krakowie to pewnego
rodzaju dobro. Natomiast dlaczego
grodzić osiedla, jeśli mamy tam usługi? Przez to, że powstają ogrodzenia,
zamiast dochodzić do tramwaju 150–
200 m, czasami idziemy 1 km. W ten
sposób sami sobie utrudniamy życie.
Miasto musi żyć, stanowi tkankę, która jest ze sobą powiązana — mamy
komunikację, dostęp do niej, do parku, do zieleni, do wypoczynku, do
urządzeń sportowych. Jeśli to wszystko sobie pogrodzimy, poszatkujemy
to miasto, straci ono charakter miejskości, a on właśnie na tym polega,
że wszędzie możemy dojść. Mamy
zabudowę zwartą, mniej zwartą, tym
jest miejskość i szanujmy to.

mieszania funkcji. Jeżeli budujemy akademik, aparthotel, to niech to będzie prawdziwy aparthotel, a nie
dom studencki. Nie twórzmy tam mieszania funkcji.
Nie udajmy, że budujemy akademik, jeśli chcemy wybudować budynek mieszkalny. Jeśli chcemy wybudować akademik, to ma to być akademik. Jeśli chcemy wybudować aparthotel, ma być aparthotel. Nie
mówmy naszym klientom, że budujemy im mieszkania na terenie, który jest przeznaczony pod usługi, bo to na pewno się nie sprawdzi i doprowadzi do
konfliktów.

Pana zdaniem projekty wielofunkcyjne to
dobre rozwiązanie?
Inwestycje mieszkalno-usługowe się sprawdzają. Nie
jestem z kolei zwolennikiem mieszania funkcji aparthotelowej z mieszkalną, bo to prowadzi do konfliktów. Jeden chce mieszkać, a drugi wynajmować, więc
mamy nocne wyjścia, terkoczące walizki, już nie mówiąc o jakichś hałaśliwych spotkaniach towarzyskich.
Jeśli mieszać funkcje, to rozsądnie i w ramach pewnych obszarów miejskich. Nie możemy tworzyć takich
enklaw. Wszystkich namawiam, żeby pojechali na pętlę na Czerwonych Makach, gdzie są same budynki
biurowe. Tam po godzinie 19 jesienią jest jak po wybuchu bomby jądrowej, nie ma nikogo, nawet kotów
tam nie widziałem. Jeśli budujemy biurowce, mieszajmy je z funkcją mieszkaniową, usługową, twórzmy usługi przyjazne i biurowcom, i mieszkaniom, np.
gastronomiczne, kawiarnie itp. Wtedy to miasto będzie żyło. Twórzmy też enklawy zieleni, fajne parkingi. Ciekawie rozwija się Zabłocie. To przykład dobrej
rewitalizacji, gdzie miasto wykonało obiekty kulturalne, a deweloperzy części mieszkaniowe, usługowe. Ta
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Czy którąś z zaobserwowanych przez Pana
zagranicznych praktyk dobrze byłoby
zaadaptować na polski grunt?
Nasze wyjazdy na warsztaty dewelopera odbywają się
w dużych europejskich miastach. W tym roku byliśmy
w Hamburgu. W październiku pojedziemy do Łodzi,
żeby zobaczyć, jak się rozwija. Najważniejszym wnioskiem, jaki przywozimy, jest to, że miasto trzeba dobrze planować na wiele lat do przodu. Nasze dyskusje, czy to z wydziałem planowania, czy z władzami
miasta, idą w tym kierunku, by namówić ich do długofalowego, długoterminowego planowania. Tak, aby
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zarówno deweloperzy, jak i mieszkańcy wiedzieli, co
i w jakiej okolicy powstanie, w jakiej perspektywie, jak
miasto chce się rozwijać, jak widzi swoje szanse, czego chce unikać, na co stawia w zakresie rozwoju. To
pozwala miastom, które są dobrze zarządzane, rozwijać się w sposób równomierny, bezkonfliktowy.

Sporo mieszkań nadal kupują klienci z Ukrainy. Osiedlają się tutaj, rynek pracy ich potrzebuje, ponieważ
brakuje nam pracowników, co też jest determinantem wzrostu cen mieszkań, a na budowach pracuje
spora liczba osób zza wschodniej granicy. Uważam
to za dobry trend, ponieważ demografii nie da się
oszukać. Rzeczywiście, pojawiają się nabywcy zdecydowani na zakupy mieszkań na wynajem, ale ten
długoterminowy.

Pogłoski o betonowaniu miasta to wydumany
problem czy smutna rzeczywistość?
Co znaczy to opowiadanie, że deweloperzy betonują
Kraków? My po prostu budujemy mieszkania dla ludzi,

		

Jak wygląda sytuacja
z budowaniem na
obrzeżach Krakowa,
gdzie mogą się pojawiać
problemy z dostępnością
infrastrukturalną, czy takie
tereny są atrakcyjne dla
deweloperów?
Na pewno są atrakcyjne, bo w ogóle
są, a powierzchni do zabudowy brakuje. Tym bardziej rośnie ich atrakcyjność, im więcej infrastruktury
utworzyło miasto. Deweloperzy nie
uciekają od tego, że za pewne rozwiązania komunikacyjne, jeśli budują w mieście, też powinni ponosić nakłady finansowe i ponoszą, i to
wcale nie małe. Jest na ten temat
raport dostępny na stronie SBDiM,
dotyczący tego, jak przez ostatnie 5
lat i ile pieniędzy deweloperzy wyłożyli na różne elementy infrastruktury drogowej, cieplnej, wodociągowej. To są naprawdę znaczące kwoty i my się na to godzimy, ale też
uważamy, że planowanie, przygotowanie tych inwestycji leży po stronie miasta, bo taka jest jego funkcja.

Czy w tym kontekście deweloperzy mogą
liczyć na wsparcie miasta? Jak wygląda
komunikacja na tym poziomie?

którzy chcą je kupować, a jak widzimy, jest ich za mało.
Stąd też te wyższe ceny. Może gdyby było ich troszkę
więcej, stawki byłyby niższe. Opowiadanie ludziom, że
deweloperzy betonują miasto, to jest jakaś bzdura. Deweloperzy budują, a przynajmniej powinni budować
tam, gdzie miasto z wieloletnim wyprzedzeniem zaplanowało tereny pod zabudowę mieszkaniową. I do tego
dążymy. Wówczas też nie będzie konfliktów, bo kupując
mieszkanie, klient będzie wiedział, że kupuje na terenie,
gdzie wkrótce powstaną inne budynki, bo taki jest plan.
Nikt nie będzie wtedy zdziwiony, że na działce obok zostanie wzniesiony kolejny budynek. Warto wspomnieć,
że wytworzyło się przekonanie, iż należy protestować do
upadłego, jeżeli ktoś chce po sąsiedzku wybudować budynek. Jeśli ktoś chce mieszkać w mieście, to chyba rozumie, że obok będą budynki. Jeśli ktoś chce mieszkać
z dużą przestrzenią, musi sobie kupić domek w podmiejskiej dzielnicy i wtedy będzie miał, i przestrzeń,
i dużo zieleni dookoła. Kupując mieszkanie w mieście,
należy rozumieć, że żyje się wśród innych ludzi.

Komunikacja jest nawet nie najgorsza, czasami daje
się nawet jakieś problemy rozwiązać, ale daleko do
doskonałości.
Jakich zmian zatem chcieliby deweloperzy?
Dobrego planowania z dużym wyprzedzeniem, tworzenia terenów już uzbrojonych w infrastrukturę, żeby
nie było trudności z uzgodnieniem później tej infrastruktury. Ponadto usprawnienie funkcjonowania poszczególnych wydziałów związanych z planowaniem
i z uzyskiwaniem zgód budowlanych. Chcielibyśmy
być traktowani po partnersku i przyjaźnie. Tego oczekujemy od miasta.
Pana zdaniem plany miejscowe powinny być
szczegółowe czy dawać większą swobodę
deweloperom?
Jestem zwolennikiem szczegółowych planów. Tak
też wygląda to w dobrze zaplanowanych miastach,
gdzie praktycznie wszystko jest podane w planach, z uwzględnieniem lokalnych standardów

Czy w klientach zagranicznych można dostrzec
nowy potencjał, czy to jedynie tymczasowy
trend rynkowy?
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urbanistycznych. Nie wszyscy koledzy się ze mną
zgadzają, ale uważam, że jest to dobre rozwiązanie.
Wtedy nie ma dyskusji, byle były one jednoznaczne,
czytelne. Wtedy szybko uzyskuje się pozwolenie na
budowę.

użytkowania, a takie instytucje jak Tauron czy gazownia przyłączają nam media w terminie 2-letnim.
I teraz co mamy zrobić? Wykonać budynek, a później czekać cierpliwie, aż zostaniemy przyłączeni do
mediów. To jest trochę niepoważne, że deweloperzy
potrafią wybudować potężny obiekt w takim czasie,
a na wykonanie przyłączy tyle się czeka, kiedy tak
naprawdę powinna to być kwestia kilku tygodni. Tutaj problemem jest uzyskiwanie zgód budowlanych.
Liczyłem na to, że ustawa lex deweloper umożliwi
wykonywanie tych sieci w uproszczony sposób, bo
można by ją tak wykorzystać i byłoby to dobre dla wszystkich, również dla tych, którzy dostarczają
media. Może w ten sposób trzeba
popatrzeć na tę ustawę i nie mówić, że ona jest zła, że deweloper
jest w stanie wybudować wszystko i wszędzie, tylko szukać tam dobrych stron. Tymczasem nie szybko
jakiś inwestor cokolwiek zrealizuje
w ramach tej ustawy. Jedyne czemu może ona służyć dobrze w ten
sposób, jest budowa „Mieszkania
Plus”. Nie jesteśmy przeciwnikami tego programu. Takie mieszkania powinny powstawać i z uwagą
przyglądamy się temu, co się dzieje
w tym segmencie.

To, że obecnie ponad 64 proc. powierzchni
Krakowa jest objęte planami miejscowymi, to
Pana zdaniem pozytywny stan?
Dążmy do tego, żeby było 100 proc. i mam nadzieję,
że to jest ścieżka, którą miasto podąża.

A czy deweloperzy mają jakieś
oczekiwania wobec swoich
klientów?
Chciałbym więcej zrozumienia od
mieszkańców dla deweloperów, bo
tak naprawdę my tworzymy i budujemy produkt, który jest przecież kupowany i większość nabywców kupuje mieszkania właśnie od deweloperów. To nie miasto buduje, to nie państwo buduje
te mieszkania, tylko my. A to naprawdę ciężka praca
związana z uzyskiwaniem wszystkich zgód, ze spełnieniem wymagań formalnych. Staramy się, żeby otoczenie naszych budynków, zieleń, którą wykonujemy
na własnych działkach, żeby to wszystko było technicznie dobre, a architektura jak najładniejsza. Takie
są nasze prawdziwe potrzeby i tak chcemy budować
dla naszych klientów.

Jak na działalność deweloperów wpływa czas
ustalania planów?
W naszej branży ścigamy się z czasem. Jeśli po zakupie nieruchomości wydłuża się czas wybudowania inwestycji, to cena mieszkań jest później wyższa.
I klient musi zapłacić więcej, i marża dewelopera jest
niższa. Dlatego też jesteśmy zwolennikami planów.
Uzyskiwanie WZ w Krakowie trwa minimum rok,
a maksimum jest chyba nieograniczone. Słyszałem
o WZ 5-, 6-letnich, które ktoś z trudem uzyskiwał. Na
pewno są i starsze.

W kontekście zachodzących zmian
deweloperzy są gotowi na ekodriving? Bo
to wymaga wygospodarowania stacji do
ładowania pojazdów elektrycznych?

Czy są zmiany, których można się spodziewać
w najbliższym czasie, a ich konsekwencje
byłyby niekorzystne dla klientów?

Z szybkimi stacjami jest kłopot, dlatego, że wtedy potrzebna jest dodatkowa ilość mocy. Gdyby wszyscy
deweloperzy nagle chcieli tworzyć stacje szybkiego
ładowania, to myślę, że Tauron miałby kłopot ze swoją infrastrukturą, mogłoby braknąć przekrojów kabli.
Tworzymy gniazda z możliwością ładowania samochodów, niektórzy deweloperzy organizują takie stanowiska w swoich inwestycjach. Na pewno jest to jakaś przyszłość. Ja też chciałbym swoim dzieciom zostawić po sobie miasto, w którym da się fajnie żyć.

Słyszymy, że cały czas jest procedowany nowy kodeks budowlany. Podobno opiera się on o stare założenia, które nie były złe, więc może nie przyniesie negatywnych skutków. Szczerze mówiąc, spodziewałem się po ustawie tzw. lex deweloper, że dzięki niej
uda się przyspieszyć kwestie tworzenia infrastruktury. Od momentu uzyskania pozwolenia na budowę,
w ciągu 14 miesięcy jesteśmy w stanie wybudować
budynek 4-, 5-kondygnacyjny, wykończyć, oddać do
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EKOLOGIA NA OSIEDLACH — DOBRE
PRAKTYKI W TROSCE O ŚRODOWISKO
Współpraca deweloperów i ekologów to nie mit, a rzeczywistość,
dziejąca się na naszych oczach. Dzięki inicjatywie Polskiego Związku
Firm Deweloperskich powstała wyjątkowa drużyna superbohaterów,
nazywana „Eco Avengers”, „zielonymi burakami” oraz „eko ekipą”.
Ten nieprzeciętny zespół ekologiczny pracuje nad wprowadzeniem
łatwych i tanich rozwiązań dla inwestycji deweloperskich, które już
dzisiaj mogą zazielenić nasze miasta oraz uczynić przyszłe inwestycje
bardziej ekologicznymi.

W

skład 9-osobowego teamu wchodzą naukowcy, tacy jak antropolożka, architekt,
przyrodnik i hydrolożka. Studenci i licealiści, Polacy i obcokrajowcy, miłośnicy mięsa i wegetarianie, eko aktywiści oraz pracownicy firm deweloperskich. Wszyscy oni chcą żyć inaczej i przeciwdziałać
zwiększającemu się kryzysowi środowiskowemu i klimatycznemu. Zespół ten doskonale rozumie zagrożenia oraz potrzeby, jakie niesie ze sobą postępująca
urbanizacja naszej planety.
Eco Avengersi przeciwdziałają degradacji naszego
środowiska i niczym bohaterowie z filmów Marvela
nie chcą pozwolić na doprowadzenie Ziemi do stanu
znanego z katastroficznych i post-apokaliptycznych
hollywoodzkich produkcji, takich jak: „Interstellar”,
„Pojutrze”, „Wodny Świat” czy „Mad Max”.
Eko ekipa bada i tworzy szereg innowacyjnych
eko-rozwiązań dla inwestycji deweloperskich, dzięki
którym nasze miasta będą bardziej zielone, a kolejne
przedsięwzięcia deweloperów, posłużą mieszkańcom
i środowisku. Zespół opisze je wszystkie w darmowym
eko-przewodniku, dostępnym od jesieni 2019 r. Przewodnik ten pomoże każdej firmie rozpocząć bardziej
ekologiczny rozdział swojej historii oraz posłuży budowaniu wspólnego dobra dla wszystkich mieszkańców.
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Cel — konkretne działania
Eco Avengersi mają jasny cel do zrealizowania. Zależy im na środowisku i włączeniu się deweloperów
w jego ratowanie. Proponują rozwiązania możliwe do
wprowadzenia już dziś — niskim kosztem i bez konieczności zmian legislacyjnych. Nie opisują słomek
z bambusa — przedstawiają tematy środowiskowe
związane bezpośrednio z tym, co nas przeraża i nam
zagraża. Nie walczą z sektorem budowlanym i z zagarnianiem przestrzeni pod nowe place budowy —
działają razem ku chwale miast, by każda nowo powstająca inwestycja była bardziej zielona, przyjazna
środowisku i naszym bliskim.

Najważniejsze tematy
Działania podejmowane przez zespół i opisywane
w przewodniku dotyczą następujących tematów:
■ temperatura — jak obniżać śmiertelne i nieznośne temperatury architekturą?
W przewodniku opisywane są m.in. zastosowania
jasnych materiałów służące do tego, by budynek
jak najmniej nagrzewać. Odpowiednia kolorystyka może obniżyć temperaturę, poziom naszych
zdrowotnych reakcji na upały, potrzebę chłodzenia lokali przy użyciu nieekologicznej i jednocześnie drogiej w eksploatacji klimatyzacji.
■ woda/susza i ulewy — jak przeciwdziałać?
Zakres ten dotyczy formy używania wody deszczowej, a wraz z suszami i upałami pojawia się jeszcze większa konieczność oszczędzania wody i wykorzystywania istniejących w niej zasobów.
■ mobilność — zrównoważony, zdrowy transport
przyszłości, zdrowsi mieszkańcy i klienci, zdrowsze
miasta.
Jedyną drogą do zdrowszych i bardziej odpowiedzialnych klimatycznie miast jest dziś odejście od
samochodów napędzanych paliwami kopalnymi.
Jak mogą pomóc w tym inwestorzy? Zespół rekomenduje kupowanie gruntów przy środkach
komunikacji publicznej, udostępnianie rowerów
osiedlowych, a nawet roweru do każdego mieszkania. Niezbędna jest dziś też infrastruktura powstająca z myślą o rowerzystach — zadaszone parkingi,
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OFERTA SPECJALNA

na oczyszczacze powietrza AeraMax®

ZESTAW 1

ZESTAW 2

AeraMax Pro AM III + AeraMax DX55 za 1 zł netto

AeraMax Pro AM IIIS + AeraMax DX55 za 1 zł netto

+

Polecany do miejsc
użyteczności publicznej,
biur, poczekalni, itp.

Polecany do miejsc
użyteczności publicznej,
biur, poczekalni, itp.

Polecany do domu
lub małego biura

Model wiszący

do pomieszczeń
18 - 28 m 2

do pomieszczeń 28 - 65 m 2

2 499 zł

Cena brutto zestawu 1

Polecany do domu
lub małego biura

Model stojący

do pomieszczeń
18 - 28 m 2

do pomieszczeń 28 - 65 m 2

+

2 999 zł

Cena brutto zestawu 2

ZESTAW 3

AeraMax DX55

AeraMax DX5

AeraMax DX95 + ﬁltry na rok za 1 grosz!

ZA 1 GROSZ!

Polecany do domu
lub małego biura

+

do pomieszczeń
28 - 42 m 2
Cena brutto zestawu 3

679 zł

Polecany do domu
lub małego biura

Dodatkowo do urządzenia:
Zapasowy ﬁltr węglowy - 4 szt.
Zapasowy ﬁltr True HEPA - 1 szt.

Przy zakupie zestawu
ﬁltry do AeraMax® na rok

Polecany do domu
lub małego biura

do pomieszczeń

do pomieszczeń

18 - 28 m 2

8 - 18 m 2

Cena brutto

639 zł

za 1 grosz!

Cena brutto

349 zł

Oferta obowiązuje do 31.12.2019 roku lub do wyczerpania zapasów.

Autoryzowany dystrybutor:
Małgorzata Curyło
www.e-antysmogowe.pl
e-mail: gosia@e-antysmogowe.pl

736 656 875
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■

■

■

■

miejsca napraw, drogi rowerowe. Osobnym, ważnym obecnie wyzwaniem jest też infrastruktura
dla elektrycznych samochodów i tworzenie możliwości ładowania ich prądem z lokalnego alternatywnego źródła energii. To współdzielone samochody elektryczne uratują nasze miasta, planetę
i zdrowie.
rozwój społeczności i więzi lokalnej dzięki inwestycji — szczęśliwsi i zdrowsi, bardziej zaangażowani mieszkańcy i klienci.
Silna społeczność lokalna to społeczność bardziej
ekologiczna — wspierająca się na różnych poziomach. Dlatego w przewodniku znajdą się opisy
m.in. wygodnych i przyjaznych przestrzeni wspólnych oraz narzędzi komunikacyjnych.
dobra energia — zdrowsze miasto, zdrowszy prąd.
Czyli o tym jak oszczędzać energię i robić to z pożytkiem dla planety, społeczności miejsca i portfela wspólnoty.
zwierzęta i zieleń — jak wspierać je i wykorzystywać ich potencjał do lepszej jakości życia w obrębie inwestycji i w mieście? Jakie rośliny wymagają dziś najmniej wody i energii w procesie ich
utrzymania?
Przewodnik opisze m.in. gatunki, które najlepiej
sprawdzą się w polskich miastach – w czasach suszy, gwałtownych ulew i kryzysu klimatycznego.
odpowiedzialna budowa inwestycji — eko procesy przed oddaniem projektu.
Budowa jest jednym z najbardziej niekorzystnych
środowiskowo procesów. Aby to zmienić, podczas
realizacji inwestycji warto zadbać o środowisko poprzez szereg decyzji na każdym etapie produkcyjnym. Aż o 48–60 proc. można zwiększyć produktywność procesu budowy poprzez stosowanie
dobrych praktyk. Potencjalnie skutkuje to zaoszczędzeniem na poziomie nawet 27–38 proc. kosztów realizacji celu inwestycyjnego. Jak to zrobić?
Lepiej planując logistykę w oparciu o wskazówki
Eco Avengers.

sposób mogą być implementowane przez inwestorów. Dodatkowo, dobre praktyki będą zmniejszać negatywny wpływ inwestycji na środowisko i podnosić
jakość oraz komfort życia użytkowników i wszystkich
mieszkańców miast.
Pierwsze pomysły zrewolucjonizowania branży
deweloperskiej pojawiły się już na Venture Café Warsaw, podczas którego zaprezentowano m.in. dachy
i ogrody deszczowe, jasne nawierzchnie obniżające
śmiertelne temperatury, żywopłoty zamiast ogrodzeń
i elastyczne parkingi promujące odchodzenie od ruchu samochodowego.
Oficjalny debiut zespołu odbył się podczas Pikniku z Klimatem — 1 września 2019 r. w Warszawie,
w ramach którego zaprezentowano pierwsze realizacje. Wraz z teorią przyszła praktyka polegająca
na sprzątaniu plaży La Playa z zalegających śmieci. Zwieńczeniem akcji był spływ kajakowy wzdłuż
Wisły. Na pikniku nie zabrakło także atrakcji w postaci warsztatów dla dzieci i ich rodziców, polegających na budowie hoteli dla owadów. Wybudowane
wspólne domki trafią wkrótce na warszawskie osiedla deweloperskie.
Polski Związek Firm Deweloperskich poszedł
za ciosem i ogłosił kontynuowanie akcji sprzątania
plaż w zamian za darmowe przejażdżki kajakami.
Wydarzenia będą odbywały się w miastach oddziałów PZFD (Kraków, Poznań, Trójmiasto, Warszawa,
Wrocław).
Wszystkich, którym zależy na przyszłości polskich
miast, zachęcamy do odwiedzin strony internetowej
Eco Avengers i kontaktu z zespołem.
Zmieńmy miasta na lepsze!
PZFD
www. ecoavengers@pzdf.pl
ecoavengers@pzdf.pl

Przykłady dobrych praktyk
Wyżej wymienione obszary zostaną szczegółowo opisane i rozwinięte w eko-przewodniku. W tani i łatwy
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DEWELOPERZY STAWIAJĄ
NA WSPÓŁPRACĘ — POWSTAŁ
KRAKOWSKI ODDZIAŁ PZFD
Po Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Trójmieście w końcu przyszła pora
na Kraków. Przedsiębiorstwa zrzeszone w ramach Polskiego Związku
Firm Deweloperskich rozpoczynają prace nad poprawą relacji z miastem
i jego mieszkańcami. W tym celu w czerwcu otwarto krakowski oddział
PZFD, na którego czele stanęła Dyrektor Sprzedaży i Marketingu Angel
Poland Group — Małgorzata Nowodworska, a jej zastępcą został
Tomasz Boniatowski z Atal S.A.
Współpraca, która ma przynieść korzyści
miastu i kupującym

Prezes krakowskiego
oddziału PZFD —
Małgorzata
Nowodworska,
Dyrektor Sprzedaży
i Marketingu
Angel Poland Group

Założony w 2002 r. Polski Związek Firm Deweloperskich to największa branżowa organizacja w kraju
zrzeszająca zarówno deweloperów mieszkaniowych,
jak i komercyjnych.
Istotnym zadaniem związku jest wsparcie firm
deweloperskich w rozwoju. Reprezentuje on interesy członków oraz prowadzi prace nad likwidacją barier biurokratycznych. Przede wszystkim jednak dba
o wysoką jakość świadczonych przez firmy usług. To
właśnie na tym mają zyskać mieszkańcy Krakowa.
Zrzeszeni w ramach PZFD pracują w oparciu o Kodeks Dobrych Praktyk zaakceptowany przez UOKiK,
który normalizuje proces zakupowy oraz powstawanie inwestycji.
Od 17 lat dbamy o standardy rynku deweloperskiego i bezpieczeństwo kupujących mieszkanie.
Podpowiadamy, jak sprawdzić uczciwość dewelopera — wyjaśnia Rafał Kus, Zastępca Dyrektora Generalnego PZFD.

rozwiązywać lokalne problemy i dbać o dobre relacje
z mieszkańcami, a także poprawiać wizerunek dewelopera. Jesteśmy odpowiedzialni za rozwój miasta.
Budujemy domy, miejsca pracy, przestrzenie rekreacyjne. Czujemy presję ciążącej na nas odpowiedzialności społecznej i chcielibyśmy w swoich działaniach mocno postawić na konsultacje z Urzędem
Miasta Krakowa i mieszkańcami oraz dialog społeczny. Liczymy na współpracę — wyjaśnia.
Obecnie do członków krakowskiego oddziału należy 8 deweloperów: Atal S.A., Angel Poland Group,
Matexi Polska, Budimex Nieruchomosci, Activ Investment, IC Systems, Cordia Management Polska oraz
Geo, Mieszkanie i Dom. Dołączyć do PZFD mogą doświadczone firmy, które w swoim portfolio posiadają
przynajmniej jedną zrealizowaną inwestycję i są gotowe kierować się Kodeksem Dobrych Praktyk. Członkowie mogą wziąć udział w szkoleniach realizowanych w ramach Grup Tematycznych, dotyczących
aspektów prawnych działalności, a także marketingowych, technicznych, finansowych, komercyjnych
i menedżerskich.
Oddział zaprasza do wspólnego rozwijania dobrych praktyk branżowych i zapowiada konsultacje
społeczne oraz otwartość na dialog.

W Krakowie do zrobienia jest sporo
Krakowski rynek nieruchomości wzbudza wiele kontrowersji, czego przedstawiciele związku mają pełną
świadomość. Nie ma co ukrywać. Obecnie wizerunek
dewelopera w Krakowie jest z wielu powodów kontrowersyjny — komentuje Małgorzata Nowodworska.
Przedstawicielstwo branżowe może w sposób merytoryczny i kolektywny wpływać na rozwój miasta,

Polski Związek Firm Deweloperskich
www.pzfd.pl
biuro@pzfd.pl
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MIESZKANIE JAKO INWESTYCJA
Czy biorąc pod uwagę obecne realia rynkowe,
zakup nieruchomości inwestycyjnych nadal jest
opłacalnym rozwiązaniem?

I

nwestowanie w nieruchomości to jeden z lepszych
sposobów na lokowanie kapitału. Cele inwestycji
mogą być różne. Można inwestować w celu przekazania majątku kolejnym pokoleniom w rodzinie,
w celu zmaterializowania swojego kapitału lub w celu
pozyskiwania kolejnych nieruchomości, budując swoje zasoby finansowe. Taka inwestycja może też być po
prostu zabezpieczeniem na starsze lata. W ostatnim
czasie pojawia się coraz więcej inwestorów, którzy myślą o szybkim zysku z inwestowania w nieruchomości,
w tym celu kupują mieszkania do remontu lub nowe
lokale w stanie deweloperskim, wykańczają je,
a następnie sprzedają
z zyskiem. Wielu postępując w ten sposób, uruchomiło już działalność
gospodarczą i stała się
ona ich sposobem zarobkowania. Cel inwestowania jest bardzo ważny,
ponieważ w istotny sposób wpływa na kryteria
wyboru nieruchomości,
które później będą się
przekładać na zyski.

zwłaszcza w dużych miastach i ośrodkach turystycznych. Jednak lawinowy wzrost takich transakcji spowodował, że konkurencja jest tak duża, że z czasem inwestycje te mogą stać się mniej dochodowe,
zwłaszcza w świetle przewidywanych zmian przepisów dotyczących takiego najmu.

Potencjalne zyski
W ostatnim czasie rosnące ceny mieszkań, zwłaszcza o średnim metrażu, spowodowały, że rentowność inwestycji w lokale pod wynajem spada. Najlepiej opłaca się inwestować w Gdańsku, tam
stopa zwrotu z lokalu
mieszkalnego pod wynajem jest najwyższa,
nieco niższa okazuje się
w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach i Łodzi.
Rentowność
inwestycji na krakowskim rynku nieruchomości nieco spadła ze względu na
wysokie ceny mieszkań,
jednak mimo to w Krakowie wciąż nie brakuje
chętnych na nieruchomości.
Spowodowane
jest to coraz lepszą sytuacją finansową społeczeństwa
— podniósł się standard życia, relatywnie niskie stopy
procentowe w ostatnim czasie pozwoliły na zaciąganie kredytów i inwestowanie w lokale pod wynajem.
Ceny nowych mieszkań w Krakowie są wysokie, ale
trzeba pamiętać, że wzrastają również koszty zakupu
gruntów pod inwestycje deweloperskie, a także koszty robót budowlanych.
Coraz więcej osób decyduje się jednak na zakup
mieszkań pod wynajem z myślą o lokacie długoterminowej, jaką stanowi taki zakup. Niestety przy obecnych cenach czas zwrotu inwestycji znacznie się wydłuża, ale nawet najmniejsza rentowność opłaca się
bardziej niż lokaty w bankach.
Obecnie w Krakowie nie jest już najlepszy czas na
inwestycję w nieruchomości. Kupowanie w najwyższych cenach i problem ze znalezieniem najemców
powodują, że inwestor musi w szczególny sposób
przygotować nieruchomość pod wynajem, lokując
w niej kolejne pieniądze. Współczynnik zwrotu przy
inwestycji w mieszkanie przekracza okres 20 lat. Krakowski rynek najmu czasy świetności ma za sobą, dotyczy to wynajmu długoterminowego domów, mieszkań, lokali, jak i najmu krótkoterminowego. Coraz
trudniej o najemcę, rynek lokali pod inwestycję nasyca się, ale nadal jest popyt. Deweloperzy w Krakowie

Plan inwestycyjny
Inwestujący powinien sporządzić szczegółowy plan
inwestycyjny, aby realnie ocenić zyski i ewentualne straty inwestycji, wziąć pod uwagę kapitał, który przeznaczy na zakup mieszkania. Oprócz kwoty
transakcyjnej, należy wziąć pod uwagę koszty notarialne, podatek, wydatki na remont lub wykończenie
lokalu, wyposażenie, utrzymanie mieszkania podczas remontu lub w okresie bez najmu (jeśli inwestuje się pod wynajem). Przy zakupie nieruchomości
pod wynajem warto pomyśleć o rezerwie finansowej
na wypadek, gdyby z powodu braku najmującego
trzeba było samodzielnie pokryć koszty utrzymania
mieszkania.
Nieruchomości są coraz częściej kupowane nie na
własny użytek, ale w celu generowania korzyści finansowych, poprzez wynajmowanie lokali rodzinom, studentom, menadżerom, turystom na wynajem krótkoterminowy itd. Na rynku można spotkać firmy deweloperskie, które specjalizują się w budowie mieszkań
przeznaczonych od razu pod inwestycje. Nie tylko wykańczają i urządzają takie mieszkania, ale pozyskują
również najemców i zarządzają nieruchomościami
oraz najmem. Jest to bardzo wygodna, kompleksowa
usługa dla kupującego w celach inwestycyjnych, który otrzymuje gotowy produkt. Dużym powodzeniem
cieszą się inwestycje pod najem krótkoterminowy,
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wciąż pozyskują nowe tereny i przybywa coraz więcej
inwestycji na rynku pierwotnym.

warto czasem zaadaptować na mieszkanie 2-pokojowe, mając na celu wyższy czynsz najmu. Poza powierzchnią lokalu pamiętajmy też o innych kryteriach
mających później wpływ na cenę najmu, takich jak
ekspozycja, komunikacja i infrastruktura.
Zaletą inwestycji na rynku pierwotnym jest również brak konieczności inwestowania w kosztowne
remonty mieszkań, instalacji itp. w najbliższym czasie,
a także nowoczesne rozwiązania techniczne, najmujący częściej są nimi zainteresowani.

Ocena ryzyka
Inwestując w mieszkania na rynku pierwotnym, ponosimy znacznie mniejsze ryzyko niż kiedyś, za sprawą znowelizowanej ustawy deweloperskiej, znacznie
chroniącej inwestującego. Pamiętajmy jednak, aby
zawsze przyglądnąć się przed zakupem firmie deweloperskiej i sprawdzić jej zrealizowane inwestycje.
W branży nieruchomości wyznaje się zasadę, że
mieszkanie pod inwestycję w dobrej lokalizacji zawsze się „obroni”. Jeśli kupimy np. lokal w centrum,

Sposób finansowania
Przy zakupie mieszkania warto zapoznać się ze sposobem finansowania. Sprzedający
często oferują atrakcyjne systemy
sprzedaży. Przy wprowadzaniu na
rynek nowej inwestycji często stosuje się promocje cenowe. Atrakcyjne ceny oferowane są również
przy wyprzedaży ostatnich mieszkań, ale tutaj wybór jest już znacznie mniejszy.
Osoby, które postanowiły zainwestować w dom lub mieszkanie
pod wynajem, często widzą, że inwestycja w zakup nieruchomości,
ze względu na odświeżanie i remontowanie w trakcie eksploatacji;
a także spadek cen najmu i podaż
mieszkań na rynku, nie przynosi już
tak lukratywnych i szybkich zysków.
Jednak inwestowanie w lokale pod
wynajem jest jedną z najlepszych
form lokaty kapitału. Przy obecnych, wysokich cenach mieszkań
należy dobrze rozważyć i dokonać
dokładnej analizy przed zakupem
nieruchomości pod inwestycję, zarówno mieszkania
pod wynajem, jak i lokalu komercyjnego. Najlepiej
skorzystać w tym zakresie z porad i analiz profesjonalistów, a po zakupie nie zapominajmy o właściwym zarządzaniu najmem, który również najlepiej powierzyć
profesjonalnym firmom, a one dopilnują należności
dla właściciela i zadbają o sprawną obsługę najemcy.
Pomimo że współczynnik czasu zwrotu przy inwestycji w mieszkanie w Krakowie okazuje się obecnie dość długi ze względu na wysokość cen, to należy
mieć na uwadze, że jest to miasto akademickie, turystyczne, rozwijających się korporacji, przybywających
tu stale nowych mieszkańców, zatem rynek najmu
będzie generował zyski przez długie lata.

stały dochód zapewni nam wynajem krótkoterminowy lub kadra menadżerska, wynajmująca na dłużej.
Klientelą najmu mieszkań w pobliżu uczelni będą zawsze studenci i jej pracownicy. Jednak i tutaj sytuacja
nieco się zmienia, a najemcy są bardziej wymagający
co do standardu nieruchomości. Często, aby zachęcić
odbiorcę oferty, trzeba znacznie podnieść standard,
inwestując kolejne środki finansowe. Najwięcej problemów dla inwestora wiąże się z dużym mieszkaniem, dla rodziny, usytuowanym dalej od centrum, na
osiedlu. Sytuację taką powoduje duża podaż na rynku
wynajmu i korzystne kredyty zachęcające do kupna
własnej nieruchomości.

Lokalizacja i standard

Renata PIECHUTKO
Wiceprezes Zarządu MSPON
Członek Zarządu PFRN

Dokonując zakupu pod inwestycję, należy rozważyć
lokalizację i klienta najmu. Wiąże się to ze standardem wykończenia mieszkania i będzie miało wpływ
na kolejne wydatki. Nieruchomości położone bliżej
centrum można wynająć za wyższą kwotę, ale na ich
zakup i wyposażenie również należy przeznaczyć więcej funduszy.
Oprócz lokalizacji i klienta musimy zdecydować
o samym lokalu. Największym popytem na rynku najmu cieszą się kawalerki i małe mieszkania 2-pokojowe do ok. 38 mkw. Kawalerkę o większej powierzchni
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ZAPARKOWAĆ W WIELKIM MIEŚCIE,
CZYLI JAK KUPIĆ MIEJSCE POSTOJOWE
W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie
bez samochodu. Nawet jeśli do pracy dojeżdżamy, korzystając
z komunikacji zbiorowej, zrobienie zakupów czy wyjazd za
miasto, bez własnych 4 kółek byłyby sporym problemem.
Zewnętrzny parking czy garaż podziemny?
Porównując oferty nieruchomości na rynku pierwotnym, warto zwrócić uwagę, jak został rozwiązany
problem wygospodarowania miejsc parkingowych.
W zależności od inwestycji, możemy mieć do wyboru albo stanowiska zewnętrzne, albo w kondygnacji
podziemnej. Zarówno ze względów estetycznych, jak
i z uwagi na wygodę, jako atrakcyjniejsze postrzegane
są garaże podziemne. Przyjemniej jest wysiadać z samochodu zimną czy w deszczowe dni, gdy znajdujemy się w pomieszczeniu. W mroźne poranki nie tracimy też czasu na zdrapywanie szronu z szyb.
Jednak nie każdy nabywca mieszkania będzie
mógł cieszyć się z takiego komfortu. To, czy w ramach
inwestycji powstanie naziemny czy podziemny garaż,
w znacznym stopniu uzależnione jest nie od dewelopera, a od regulacji, jakie wynikają z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego bądź warunków zabudowy. Dokumenty te zawierają zapisy
informujące o liczbie miejsc postojowych, jaka może
przypadać na 1 mieszkanie. Decydujące są w tym zakresie uwarunkowania terenu — sposób jego zabudowy oraz przeznaczenie. Ze względu na to, że kwestia
ta podlega regulacjom lokalnych władz, może dojść
do sytuacji, w której nawet w tej samej miejscowości
poszczególne inwestycje będą się od siebie pod tym
względem różniły.
Przepisy ogólne określają jedynie wymiary, jakie
musi mieć miejsce postojowe. Ostatnia nowelizacja
z 14 listopada 2017 r. zwiększyła dotychczas obowiązujące wymogi i w ten sposób zmusiła deweloperów
do przeznaczania większych powierzchni na parkingi.
Jak bowiem przyjęto, stanowisko musi liczyć co najmniej 2,5 m szerokości (wcześniej minimum wynosiło
2,3 m). Wymiary zwiększają się jeszcze bardziej, kiedy
w grę wchodzą miejsca dla niepełnosprawnych — tutaj wymóg zakłada 3,6 m szerokości. Ponadto trzeba
wziąć pod uwagę również konieczność zachowania
odstępów od ścian czy innych elementów konstrukcyjnych, które mogłyby utrudniać swobodne otwieranie drzwi. W myśl przepisów odległość od ściany
i boku samochodu oraz dłuższej krawędzi stanowiska
ma wynosić odpowiednio 0,5 i 0,3 m. Po zsumowaniu,
jakby się mogło wydawać niewielu dodatkowych centymetrów, metraż garażu zwiększa się znacząco.
A koszty budowy garażu podziemnego stanowią
poważną barierę. Jak się okazuje, właśnie to przedsięwzięcie jest najbardziej kosztownym etapem całej

N

ie dziwi więc fakt, że samochodów poruszających się po polskich drogach z roku na rok zdaje się być coraz więcej. I nie są to tylko wrażenia.
Jak pokazują badania Polskiego Związku Motorowego, jeszcze w 1990 r. liczba zarejestrowanych samochodów osobowych wynosiła ok. 5 238 000. Po 27 latach urosła do 22 008 000.
Wzrostu liczby samochodów o 16 770 000 nie sposób nie zauważyć nie tylko w ruchu ulicznym, ale także podczas chęci zaparkowania swojego pojazdu.
Problem w największym stopniu dotyka aglomeracje
i jest widoczny również, jeśli chodzi o miejsca postojowe dostępne w inwestycjach mieszkaniowych. Z jednej strony miejsce na samochód na osiedlu wydaje
się czymś oczywistym, ale w rzeczywistości niejednokrotnie bywa to kwestia problematyczna — zwłaszcza
wtedy, gdy i względem tego nabywca mieszkania ma
jakieś oczekiwania.

Miejsce parkingowe — towar luksusowy?
Ceny miejsc postojowych w największych miastach
przyprawiają o zawrót głowy. Komfortowe miejsca
parkingowe często są przedstawiane w ofertach jako
jeden z najatrakcyjniejszych atutów inwestycji. W tej
materii deweloperzy mają trudny orzech do zgryzienia. Oczekiwania klientów trzeba bowiem pogodzić zarówno z możliwościami finansowymi firmy,
jak i uwarunkowaniami lokalizacji. Tymczasem historie o „walkach” o miejsce pod blokiem, kiedy wraca się wieczorem do domu, nie są wyssane z palca,
a konieczność pozostawienia pojazdu o wiele dalej
niż drzwi wejściowe budynku to rzeczywistość wielu
mieszkańców. Kupując mieszkanie z rynku wtórnego,
można się spotkać z takimi realiami.
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Zabytkowy budynek — gdzie zaparkować?

inwestycji. Do koniecznych działań należy nie tylko
samo wygospodarowanie i przygotowanie powierzchni postojowej. W zadaniach inwestycyjnych nie może
zabraknąć realizacji dróg dojazdowych, podjazdów
itp. Kiedy uwzględni się do tego ciągłe podwyżki
usług budowlanych oraz materiałów, ogólne koszty
rosną do niebotycznych rozmiarów. W związku z tym
razem z podwyżkami cen mieszkań w górę szybują
również stawki za dach nad 4 kółkami.
Z kolei naziemne miejsca parkingowe nie zawsze
mają gdzie powstać, bo trudno znaleźć na nie miejsce. Jeśli inwestycja powstaje na dość mocno zabudowanym już terenie, wolna działka może być niewystarczająca na wygospodarowanie stanowisk dla
samochodów. Wtedy jedyną opcją pozostaje garaż
podziemny, gdyż rezygnacja z osiedlowych terenów
zielonych, nawet niewielkich, na rzecz parkingu byłaby nie do zaakceptowania dla części nabywców.

Rezygnacja z garażu podziemnego często wynika
z atrakcyjnej lokalizacji, a konkretnie z adaptacji budynku. Najbardziej pożądane adresy rzadko dysponują już wolnymi działkami, które można byłoby wykorzystać pod zabudowę mieszkaniową. W takiej
sytuacji jedyną alternatywą jest modernizacja już
istniejących budynków i wygospodarowanie w nich
mieszkań. Często tego typu obiekty jako zabytki są
objęte ochroną konserwatorską, dlatego inwestor ma
niewielkie szanse na przeprowadzenie tak zaawansowanych prac jak budowa garażu podziemnego.
Przeszkodą okazuje się niekiedy sąsiadująca zabudowa. Stąd jedyną dostępną opcją będzie parking
zewnętrzny.
Jeśli jest ku temu sposobność — lokalizacyjna i finansowa dewelopera, w ofercie dostępne są zarówno
stanowiska zewnętrzne (z reguły przygotowane z myślą o gościach mieszkańców), jak i garaże podziemne.
Z racji tego, że przepisy nie określają minimalnej liczby miejsc postojowych na liczbę mieszkań, zwyczajowo współczynnik ten wynosi odpowiednio 120/100.
Rzadko zdarza się, że do jednego lokalu są przyporządkowane 2 stanowiska.

Jakie opcje dla rowerzystów i właścicieli
aut elektrycznych?
Dochodzące do głosu eko-trendy również nadkładają na deweloperów obowiązek dostosowania się do
nowych wymagań. Mowa tu oczywiście o stacjach do
ładowania samochodów elektrycznych, które powoli
wkraczają na polskie drogi. W prestiżowych inwestycjach deweloperskich tego typu punkty już można
znaleźć, jednak aby na dobre zagościły w projektach
mieszkaniowych, na pewno trzeba będzie jeszcze poczekać. Standardem poniekąd są za to stanowiska dla
rowerów. Coraz więcej osób wybiera tę formę przemieszczania się, więc zapotrzebowanie jest spore.

Miejsce parkingowe — osobno czy w cenie
mieszkania?
W zależności od oferty miejsce postojowe albo będzie
wliczone w cenę mieszkania, albo zostanie zaproponowane jako dodatkowy zakup. Niestety ceny nie należą do najniższych. W zależności od rodzaju parkingu
(naziemny/podziemny) stawki na krakowskim rynku
nieruchomości oscylują w przedziale 23–45 tys. zł. Co
ciekawe, stanowisko w garażu niejednokrotnie bywa
okazją do zdobycia dodatkowego dochodu. Niektórzy właściciele mieszkań, nie posiadając własnego
samochodu, wykupują miejsce, aby wynająć je zainteresowanym. Przeglądając oferty najmu na jednym
z popularnych portali ogłoszeniowych, spotkamy się
z ceną w granicach 190–250 zł. Do tego należy z reguły doliczyć jeszcze czynsz administracyjny. Bywa też,
że wraz z miejscem postojowym właściciel proponuje
również komórkę lokatorską. W ten sposób koszty poniesione w związku z zakupem mogą w łatwy sposób
się zwrócić, a gdy zajdzie potrzeba korzystania z parkingu, zawsze można rozwiązać umowę najmu.
Magdalena HOJNIAK
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KRAKÓW W OGONIE ZIELONYCH MIAST
Piękny klomb obok wejścia do budynku, las, który można
podziwiać, wyglądając przez okno, odpoczynek na ławeczce
otoczonej krzewami, a może własny ogródek? Zieleń to niezwykle
istotny element, którego obecność w sąsiedztwie inwestycji może
przesądzić o zakupie mieszkania. Eksperci przekonują, że za zieloną
nieruchomość Polacy są skłonni zapłacić więcej.

Z

gdzie udział takiej zieleni w całkowitej powierzchni
miasta wynosi 3,98 proc. Na drugim miejscu jest Lublin (3,47 proc.), kolejno Łódź (3,41 proc.) oraz Sopot
(3,37 proc.). Najmniej zielone są osiedla w Tarnowie
(0,66 proc.) i w Rzeszowie (1,50 proc.), (BIQdata.wyborcza.pl na podstawie danych GUS za 2017 r.).
Sąsiadujący z działką las czy park to niezaprzeczalny atut inwestycji mieszkaniowej. Jednak coraz większą rolę odgrywa kształtowanie przez deweloperów
zielonej przestrzeni na terenie samej inwestycji. Do
dobrych praktyk należy sadzenie nowych drzew, krzewów, całorocznych roślin czy organizowanie wewnątrz
osiedli alejek parkowych,
a na dachach budynków
przestrzeni
biologicznie
czynnej — mówi Anna Gumowska, CEO w Prime
Time PR, agencji zajmującej się marketingiem firm
z branży nieruchomości.

bawienne właściwości roślin można mnożyć.
Przebywanie wśród zieleni wpływa pozytywnie
na zdrowie i samopoczucie człowieka, oddziałuje na układ nerwowy, redukuje stres, wyzwala przyjemne odczucia, przynosi ukojenie po ciężkim dniu. Poza
produkcją tlenu, drzewa i rośliny oczyszczają powietrze
z toksyn, co ma istotne znaczenie w zapobieganiu powstawaniu smogu. Dodatkowo, zwiększają wilgotność
powietrza i przyczyniają się do obniżenia temperatury, przynosząc ulgę w upalne dni. Pozytywne oddziaływanie zieleni doceniamy również zimą. Odpowiednio
zaprojektowana roślinność jest w stanie osłonić budynek przed wiatrem, ograniczając jego ochłodzenie,
a tym samym redukując
koszt ogrzewania nawet
o 10–12 proc. w skali roku
(Szczepanowska 2001).
Co więcej, tereny zielone zmniejszają poziom
hałasu, który jest zmorą
mieszkańców gęstej zabudowy miejskiej, a sam
widok drzew i krzewów
podnosi walory estetyczne
nieruchomości. Wszystko
to sprawia, że coraz więcej osób, które chcą kupić nowe mieszkanie, poszukuje inwestycji położonej
w bezpośrednim sąsiedztwie lasów, parków czy skwerów. W którym mieście takich terenów jest najwięcej?

Zieleń procentuje
Zieleń to ogromny atut
inwestycji nie tylko pod
względem społeczno-kulturowym, ale też ekonomicznym. Z badań przeprowadzonych
przez
Instytut Gallupa w USA wynika, że wartość nieruchomości bądź działki otoczonej terenami zielonymi może
wzrosnąć nawet o 33 proc., a wartość samego mieszkania, znajdującego się w pobliżu np. parku o 15 proc.
Wiedzą o tym deweloperzy, dlatego grunty budowlane sąsiadujące z lasem, parkiem czy zielonym skwerem należą do jednych z najbardziej rozchwytywanych.
Bliskość terenów zielonych bezpośrednio wpływa na ceny inwestycji mieszkaniowych. Najprościej
przedstawiając to zjawisko, można powiedzieć, że
im dalej w las, tym drożej (o ile jeszcze pozostajemy
w granicach miasta). Aktywność krakowskich deweloperów realizujących projekty z segmentu premium
coraz częściej przesuwa się w stronę obrzeży — obszarów położonych bliżej większych terenów leśnych,
zieleni parkowej i niskiej zabudowy jednorodzinnej.
Przykład stanowią okolice Lasu Borkowskiego, w którym ze względu na wprowadzenie na rynek droższych
inwestycji odnotowujemy podwyżki średniej ceny dla
dzielnicy. Rośnie również popularność Nowej Huty,
której charakterystyczny układ urbanistyczny zakłada

Liderem jest Sopot
Jak podaje „Gazeta Wyborcza”, bazując na danych opublikowanych przez GUS w 2017 r., najwięcej terenów
zielonych (w tym lasów, parków, zieleni osiedlowej, zieleni ulicznej, zieleńców, cmentarzy) znajduje się w Sopocie (61,18 proc.). Na drugim miejscu jest Zielona Góra
z wynikiem 55 proc, a następnie Gdynia (48 proc.) i Katowice (45,13 proc.). Podobnie wygląda rozmieszczenie terenów zielonych w Warszawie, Poznaniu i Gdańsku, gdzie zajmują one 23 proc. powierzchni miasta.
Gorzej jest we Wrocławiu i Krakowie, odpowiednio
16,62 proc. i 11,50 proc. Najsłabiej w całym zestawieniu
wypadły Krosno (4,07 proc.), Tarnów (6,34 proc.), Łomża
(6,40 proc.) oraz Rzeszów (7,75 proc.).
Ciekawych danych dostarcza analiza miast pod
względem samej tylko zieleni osiedlowej. Okazuje
się, że najwyżej w rankingu uplasowała się Warszawa,
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duży odsetek terenów zielonych znajdujących się
w sąsiedztwie budynków mieszkalnych. Na wartości
zyskują np. nieruchomości zlokalizowane w pobliżu
Zalewu Nowohuckiego, który dzięki miejskim inwestycjom przekształca się w atrakcyjny teren rekreacyjny.
Warto śledzić poczynania Zarządu Zieleni Miejskiej,
zwłaszcza w kontekście zakładania nowych parków,
ponieważ pomoże nam to przewidzieć, gdzie zakup
mieszkania zaprocentuje w przyszłości — mówi Mateusz Marchewka, manager portalu KRN.pl.
Z raportu przygotowanego przez firmę Husqvarna
wynika, że aż 74 proc. Polaków byłoby gotowych zapłacić wyższą cenę za mieszkanie, jeśli znajdowałoby
się w sąsiedztwie zieleni. Bliskość miejsc związanych
z kulturą wskazało 31 proc., sklepów 22 proc., restauracji 19 proc, a życia nocnego zaledwie 16 proc. (Husqvarna Global Garden Report 2012). Podobnych wniosków
już kilka lat temu dostarczał raport CBOS na temat
kryteriów, którymi kierują się Polacy podczas wyboru
mieszkania. Dla 33 proc. respondentów kluczowe było
położenie budynku — ilość zieleni i wolnej przestrzeni wokół niego. Tyle samo osób uznało za istotne bezpieczeństwo okolicy. Powyżej znalazły się tylko funkcjonalność budynku wewnątrz (56 proc.) oraz niski koszt
utrzymania mieszkania (48 proc.). (CBOS, „Jak Polacy
mieszkają, a jak chcieliby mieszkać”, 2010). Obecnie nabywcy kierują się podobnymi kryteriami.
Rzeczywiście zdarza się, że koszt zakupu mieszkania schodzi na drugi plan, jeżeli klient ma do czynienia
z inwestycją zlokalizowaną w atrakcyjnej, zielonej okolicy. Z naszego doświadczenia wynika, że produktem
szczególnie poszukiwanym na rynku nieruchomości
są mieszkania z przydomowymi ogródkami. Warto
zaznaczyć, że taki luksus wcale nie kosztuje więcej niż
mieszkanie bez ogródka, położone na wyższej kondygnacji. Poza tym takie mieszkanie łatwiej później
sprzedać, ponieważ lokali tego typu w inwestycjach
deweloperów jest niewiele — mówi Grzegorz Woźniak,
prezes spółki Quelle Locum, realizującej inwestycję
Park Leśny Bronowice.
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O krok dalej
Mówiąc o zielonych osiedlach, wielu deweloperów ma
na myśli nie tylko inwestycje zlokalizowane blisko terenów zielonych, ale też osiedla proekologiczne, posiadające szereg rozwiązań spełniających założenia zrównoważonego rozwoju. Jednym z przykładów z rodzimego
podwórka jest śląskie osiedle Siewierz Jeziorna, gdzie
wykorzystuje się odnawialne źródła energii, odzyskuje wodę opadową, stosuje energooszczędne oświetlenie LED, a całość zaprojektowano w zwartej zabudowie. Zielone inwestycje to również miejsca sprzyjające
aktywności fizycznej. Tego typu osiedla pokazują, że
zmienia się w Polsce sposób myślenia o budowie nowych obiektów. Dla wielu deweloperów propagowanie
zasad zrównoważonego rozwoju oznacza przewagę
konkurencyjną.
Jednak Anna Gumowska, CEO w Prime Time PR
podkreśla, że same tereny zielone czy ekologiczne rozwiązania nie wystarczą do tego, aby inwestycja rzeczywiście „procentowała”. Potrzebna jest jeszcze odpowiednia komunikacja oraz spójna identyfikacja wizualna marki.
Nazwa osiedla powinna kojarzyć się z naturą, budzić pozytywne proekologiczne konotacje. Oprócz
tego, warto pójść o krok dalej: możliwość zasadzenia
własnego drzewa, wspólne pielęgnowanie kwiatów
przez mieszkańców, a może angażowanie się dewelopera w akcje na rzecz ochrony środowiska? Pomysłów jest wiele; warto wybrać te, które najbardziej odpowiadają wizji konkretnego osiedla i na nich oprzeć
komunikację marki, aby zielona nazwa inwestycji nie
pozostała jedynie pustym frazesem — mówi Anna
Gumowska.
Aleksandra MAŚNICA
PRIME TIME PR
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NIEZBĘDNIK NABYWCY NIERUCHOMOŚCI
▶ MPZP

czyli Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego lub Plan Miejscowy. Jest to
dokument informujący o rodzaju zabudowy, jaka może powstać na danym terenie. Reguluje
sposób zagospodarowania określonego obszaru i jego przeznaczenie.

▶ KSIĘGA WIECZYSTA

jest rejestrem publicznym pozwalającym na weryfikację stanu
prawnego nieruchomości i jednocześnie zwiększa bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami.
To dokument jawny, dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Składa się z 4 części
poświęconych opisowi nieruchomości, własności, prawom, roszczeniom i ograniczeniom,
a także hipotece oraz wierzycielowi hipotecznemu.

▶ HIPOTEKA

to prawo, zgodnie z którym wierzytelność zostaje zabezpieczona poprzez
obciążenie nieruchomości. Bez względu na to, czyją jest własnością, wierzyciel ma
pierwszeństwo przed wierzycielami osobistymi właściciela w ubieganiu się o zaspokojenie
wynikające z obciążenia.

▶ WKŁAD WŁASNY

to kwota, jaką musi dysponować osoba zainteresowana zaciągnięciem
kredytu hipotecznego. Obecnie, zgodnie z Rekomendacją S, minimalna zalecana suma
konieczna do podpisania umowy kredytowej wynosi 20 proc. wartości nabywanej
nieruchomości.

▶ STOPY PROCENTOWE

na oprocentowanie kredytu wpływa stawka WIBOR, czyli Warsaw
Interbank Offer Rate, zależna od stopy referencyjnej, będącej jedną ze stóp procentowych
ustalanych przez NBP. Dzięki niskim stopom procentowym, niskie są również raty kredytów
mieszkaniowych. Aktualne wartości stóp wynoszą odpowiednio: referencyjna 1,50 proc.,
lombardowa 2,50 proc., depozytowa 0,50 proc., redyskonta weksli 1,75 proc.

▶ RACHUNEK POWIERNICZY

to rodzaj rachunku bankowego, na który nabywcy
mieszkań wpłacają określoną część wartości kupowanej nieruchomości. W ten sposób
deweloper może finansować inwestycję, a bank wraz z ukończeniem kolejnych etapów
budowlanych — w zależności od rodzaju prowadzonego rachunku — wypłaca mu
zgromadzone środki. Rachunek może mieć formę otwartą lub zamkniętą. W pierwszym
przypadku pieniądze nabywców trafiają na konto dewelopera w trakcie budowy, natomiast
w drugim dopiero po przeniesieniu na kupującego prawa własności.

▶ WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

tworzą ją właściciele poszczególnych lokali
wchodzących w skład danej nieruchomości. Aby została zawiązana, nie jest konieczne
zawieranie umów czy uchwał. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawo do własnego
majątku, podejmować zobowiązania czy też pozywać i zostać pozwaną.

▶ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

to podmiot, którego zadanie polega na
zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych swoich członków, dostarczając lokale mieszkaniowe
bądź domy jednorodzinne oraz pomieszczenia dodatkowe. Jej funkcjonowanie reguluje
ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, a także Prawo spółdzielcze.

▶ RĘKOJMIA

to instrument prawny dający zabezpieczenie w sytuacji, kiedy widniejący
w księdze wieczystej stan prawny nieruchomości jest niezgodny ze stanem faktycznym.
Wówczas zapisy z księgi wieczystej rozpatruje się na korzyść nabywcy, który wraz z osobą
uprawnioną nabył własność bądź inne prawo rzeczowe.

▶ STAN DEWELOPERSKI

to standard wykończenia, w ramach którego mieszkanie jest
udostępniane w stanie surowym, umożliwiającym podjęcie prac wykończeniowych.

▶ STAN POD KLUCZ

to standard wykończenia umożliwiający wprowadzenie się. Lokal jest
wykończony kompleksowo.
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transakcyjne koszty zakupu mieszkania
z rynku pierwotnego

TAKSA NOTARIALNA

▶
▶

Od wartości do 3000 zł – 100 zł

▶

Od wartości powyżej 3000 zł do 10 000 zł –
100 zł +3% nadwyżki powyżej kwoty 3000 zł

Od wartości powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł –
1 010 zł +0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł

▶

▶

Od wartości powyżej 10 000 zł do 30 000 zł –
310 zł +2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł

Od wartości powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł –
4 770 zł +0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł

▶

▶

Od wartości powyżej 30 000 zł do 60 000 zł –
710 zł +1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł

Od wartości powyżej 2 000 000 zł –
6 770 zł +0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł,
nie więcej jednak niż 10 000 zł

Wypis aktu notarialnego – 6 zł +VAT za jedną stronę
Otwarcie księgi wieczystej – 60 zł
Wpis prawa własności w księgę wieczystą – 200 zł

DODATKOWE KOSZTY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM MIESZKANIA NA KREDYT
Wszystkie powyższe wydatki dotyczyły zakupu mieszkania ze środków własnych. Podczas zakupu
ze wsparciem kredytu hipotecznego trzeba się liczyć z kosztami dodatkowymi. Oczywistym jest to,
że podstawowym wydatkiem dodatkowym będzie opłacanie prowizji kredytowych. Standardowa
stawka prowizji to ok. 2 % kwoty kredytowej. Czasem trzeba się też liczyć z opłatami za założenie
konta bankowego, wyrobieniem karty itp. Jednak na tym nie koniec wydatków. W przypadku zakupu
mieszkania na kredyt konieczne będzie też uiszczenie opłat za:

▶
▶
▶

Wpis prawa własności w księgę wieczystą – 200 zł

▶
▶

Ubezpieczenie nieruchomości z cesją – wysokość ubezpieczenia ustalana indywidualnie

Wpis hipoteki zwykłej w księgę wieczystą – 200 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych za ustanowienie hipoteki zwykłej – standardowa
stawka podatku to 250 zł
Ubezpieczenie pomostowe – obowiązuje w czasie wpisywania hipoteki (może to zająć kilka tygodni).
Wartość ubezpieczenia pomostowego zależy od ubezpieczyciela przedstawionego przez bank.

KOSZTY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM MIESZKANIA O WARTOŚCI RYNKOWEJ 200 000 ZŁ
Opłaty notarialne (z podatkiem VAT)

965, 55 zł

Wpis prawa własności w księgę wieczystą

246,00 zł

Założenie księgi wieczystej

60,00 zł

Opłaty kredytowe:
– wpis prawa własności w księgę wieczystą

200,00 zł

– podatek od czynności cywilnoprawnych

19,00 zł

– prowizja od udzielenia kredytu (2%)

4000,00 zł

– ubezpieczenie

250,00 zł

Łącznie

5740, 55 zł
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JAK I PO CO SPRAWDZIĆ KONTRAHENTA
PRZED ZAKUPEM MIESZKANIA
Zakup wymarzonego mieszkania to dosyć spory wydatek. Wielu
z nas, by nabyć własne „M”, poza przeznaczeniem na ten cel
większości posiadanych oszczędności, musi dodatkowo zaciągnąć
wieloletnie zobowiązanie w postaci kredytu hipotecznego. Nie tylko
jednak przezorność finansowa powoduje, że tego rodzaju umowy
traktujemy inaczej. Zakup nieruchomości to rzecz jasna nie kupno
butów. Wielu z nas słyszało o tych nieszczęśnikach, którzy przy
nabywaniu mieszkania stracili oszczędności życia, trafiając na
nieuczciwego sprzedawcę lub wręcz oszusta. Z tych oczywistych
względów, przy zawieraniu tego rodzaju transakcji, wskazanym jest
zatem zachowanie podwyższonych standardów staranności.
sprzedaży (czy umowy deweloperskiej). Po trzecie —
osoba samego sprzedawcy.
O ile pierwsze dwie płaszczyzny są niemal zawsze przedmiotem mniejszej lub większej analizy ze strony kupującego (a przynajmniej notariusza) — o tyle pełny audyt transakcji pod względem
wiarygodności sprzedawcy, wciąż w praktyce obrotu przeprowadzany jest niezwykle rzadko. Z reguły
dzieje się tak w odniesieniu do kontraktów o niebagatelnej wartości, w których także i każdy przecinek
umowy badany jest przez tabun prawników zarówno ze strony sprzedającego, jak i kupującego. Skupimy się zatem na kwestii weryfikacji wiarygodności
zbywcy lokalu mieszkalnego — i to na wariancie —
„zrób to sam”.

Analiza wiarygodności dewelopera
Najprostszą metodą sprawdzenia powyższych danych, jest oczywiście udzielenie stosownego zlecenia, specjalizującej się w tematyce nieruchomości
kancelarii. Święty spokój nabywcy może oczywiście być mniej lub bardziej kosztowny — ale plusem
tego rozwiązania jest po pierwsze cytowany wyżej
święty spokój (a on w zasadzie jest rzeczą bezcenną), a po drugie — oszczędność czasu. Nic jednak nie
stoi na przeszkodzie, by pewne informacje wydobyć
samemu.
W pierwszej kolejności warto nadmienić, że
w przypadku zawierania umów w formie aktu notarialnego, większość podstawowych czynności weryfikujących zgodność osoby zbywcy z danymi ujawnionymi w rejestrach — czyni notariusz. Podkreślić
jednak wypada, że bada on jedynie kwestie formalne — nie zajmuje się zaś w szczególności weryfikacją
wiarygodności sprzedającego. Zawierając zaś umowę w zwykłej formie pisemnej (np. umowę przedwstępną lub rezerwacyjną), strona winna we własnym zakresie zadbać o zabezpieczenie swych praw
i interesów.

A

naliza, czy dana transakcja jest bezpieczna, ma
wielopłaszczyznowy charakter. Wielu z nas zaczyna od sprawdzenia samego lokalu — tj. czy
spełnia on wymagania i oczekiwania kupującego, czy
nieruchomość nie posiada oczywistych wad technicznych, itd. W tym aspekcie pozytywną rzeczą jest
coraz częstsze najmowanie przez osoby zainteresowane nabyciem lokalu usługi profesjonalnego badania stanu mieszkania. Praktyka sądowa potwierdza
bowiem, że wiele wad nieruchomości bywa skwapliwie ukrywanych przez sprzedających. Doświadczone
oczy eksperta pozwalają zaś odkryć wiele takich niespodzianek. Abstrahując od powyższych istotnych
kwestii, przedmiotem analizy ze strony kupującego,
winny być jeszcze trzy materie. Po pierwsze — stan
prawny nieruchomości. Po drugie — treść umowy
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W pierwszej kolejności należy sprawdzić (i to
jeszcze przed podjęciem decyzji o zakupie), czy
osoba podająca się za zbywcę, faktycznie jest właścicielem/użytkownikiem wieczystym danej nieruchomości. Problemu nie ma, jeżeli nieruchomość
ma założoną księgę wieczystą, a ujawniony w niej
stan prawny, odpowiada rzeczywistemu. W takim
przypadku, by sprawdzić, kto jest właścicielem nieruchomości, wystarczy jedynie znać tzw. numer
księgi wieczystej i skorzystać z bezpłatnej wyszukiwarki ksiąg wieczystych dostępnej na stronie tzw.
Ministerstwa Sprawiedliwości. Dla ułatwienia, należy wybrać opcję przeglądania aktualnej treści księgi
wieczystej. Kolejno trzeba sięgnąć do tzw. działu II
księgi wieczystej, w której ujawnia się dane właściciela nieruchomości i posiadany przez niego udział.
Na samym dole działu II znajduje się zaś tabela ze
spisem dokumentów będących podstawą wpisu.
Na tej podstawie można zbadać, w jaki sposób i kiedy właściciel nabył daną nieruchomość (np. w drodze umowy czy dziedziczenia). Zwłaszcza ustalenie
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daty nabycia jest istotne (o czym szerzej niżej). Jeżeli rzekomy właściciel odmawia nam podania numeru księgi wieczystej — jest to absolutnie podejrzane. W ostateczności jednak, można skorzystać
z usług serwisów internetowych (niestety odpłatnych), w których numer księgi wieczystej uzyskamy
po wpisaniu adresu nieruchomości.
Jeżeli osoba podająca się za zbywcę nie figuruje
w księdze wieczystej, winna ona wykazać w sposób,
który nie budzi wątpliwości (w oparciu o stosowne
dokumenty), że posiada tytuł prawny do nieruchomości. Przykładem może być sytuacja, gdy poprzedni właściciel zmarł, co potwierdza np. postanowienie
o stwierdzeniu nabycia spadku, z którego wynika, że
jedynym spadkobiercą jest osoba podająca się za
zbywcę. Zawsze jednak, gdy stan prawny nieruchomości nie odpowiada rzeczywistemu, wskazana jest
dodatkowa czujność.

Brak księgi wieczystej
Jeżeli dana nieruchomość w ogóle nie ma urządzonej księgi wieczystej (tj. nie posiada nawet księgi dla
gruntu), nie jest to całkowite przeciwwskazanie do
jej zakupu. Transakcję obciąża jednak dodatkowe ryzyko. Chociaż dokumenty przedstawiane do umowy
notarialnej, są weryfikowane przez notariusza, zawsze może zdarzyć się sytuacja, gdy z jakichś względów sąd wieczystoksięgowy odmówi założenia księgi i wpisania do niej nabywcy. Przyczyną może być
w szczególności dostrzeżenie pewnych braków lub
nieścisłości w przedstawionych papierach. By uniknąć tego rodzaju nieprzyjemności, sprzedający winien założyć księgę wieczystą przed zawarciem
umowy sprzedaży. Niekiedy jednak strony ryzykują
i łączą ów wniosek z samą transakcją — zwłaszcza
jeżeli w danym sądzie czas oczekiwania na założenie
księgi wieczystej jest znaczny. Warto w tym miejscu
podkreślić, że ustalenie braku księgi wieczystej powinno być kategorycznie potwierdzone stosownym
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majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do
niego, jeżeli dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, a osoba trzecia o tym wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności
mogła się dowiedzieć. Oznacza to, że nawet w przypadku odpłatnego nabycia nieruchomości od osoby
trzeciej, jej wierzyciele mogą złożyć do sądu pozew
o uznanie takiej umowy za bezskuteczną. Zważywszy, że nabycie nieruchomości to nie zakup butów,
zawsze istnieje ryzyko uznania w toku takiej sprawy,
że nabywca winien dochować przynajmniej podstawowych aktów staranności, by dowiedzieć się, czy
zbywca nie posiadał długów.
Czymś absolutnie podstawowym jest zapoznanie się z działem III i IV księgi wieczystej. Tamże
mogą być bowiem ujawnione stosowne ostrzeżenia, roszczenia i hipoteki. W wypadku tym, nabycie
nieruchomości zazwyczaj wymaga przedstawienia
przez sprzedającego stosownych dokumentów zawierających np. zgodę wierzyciela na wykreślenie
danej hipoteki (np. pod warunkiem wpłaty ceny na
rachunek bankowy „X”).
Czymś wysoce zalecanym, a w transakcjach
z udziałem profesjonalistów — wręcz standardem —
jest nadto przedstawienie przez sprzedającego aktualnych zaświadczeń o braku zaległości z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne. W ten
sposób zweryfikować można natomiast jedynie długi publicznoprawne. By sprawdzić, czy dana osoba
nie ma innych zobowiązań, należy wykupić stosowny raport w jednym lub w kilku Biurach Informacji
Gospodarczych (przy czym niektóre z tych podmiotów oferują możliwość zakupu tzw. raportu jednolitego, połączonego z kilkoma bazami danych). Trzeba
pamiętać, że zweryfikowanie w ten sposób kondycji
finansowej konsumenta wymaga uzyskania od niego stosownej zgody. Odmowa jej udzielenia bywa
jednak czasem wystarczającą wskazówką.
Legitymowanie się przez nabywcę odpisem zaświadczeń, stwierdzających brak zaległości zbywcy
— nie jest rzecz jasna konieczne do zakupu nieruchomości. Stanowi jednak istotny dowód na okoliczność, że mimo dochowania należytej staranności
kupujący nie wiedział, iż zbywca działał na szkodę
swych wierzycieli. Czynność ta ukierunkowana jest
zatem na ograniczenie ryzyka uznania transakcji za
bezskuteczną. Jeżeli zaś z dokumentów tych wynika, że sprzedający jest dłużnikiem osób trzecich —
by uniknąć powyższego, należy zawrzeć w umowie
sprzedaży odpowiednie uregulowania, które stosownie zabezpieczą prawa i interesy kupującego.

urzędowym zaświadczeniem. Nie należy bazować
jedynie na ustnym zapewnieniu zbywcy.

Dane w rejestrach przedsiębiorców
Jeżeli sprzedawcą nie jest osoba fizyczna, kolejną
podstawową kwestią, którą należy zbadać, są dane
ujawnione w stosownych rejestrach przedsiębiorców. W przypadku spółek należy sięgnąć do wyszukiwarki KRS, również dostępnej na stronie internetowej tzw. Ministerstwa Sprawiedliwości. Podobnie jak
w przypadku wyszukiwarki ksiąg wieczystych, także
i tu istnieje możliwość pobrania wyciągu „aktualnego” i „pełnego”, tj. zawierającego także wpisy wykreślone. Analiza treści KRS zależy przede wszystkim od
rodzaju, tj. formy prawnej danej spółki. W przypadku
spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej,
należy koniecznie zweryfikować także KRS komplementariusza niebędącego osobą fizyczną. Poza danymi reprezentantów danej spółki, w KRS ujawnia
się m.in. informacje o zaległościach, upadłości lub
ewentualnej odmowie ogłoszenia upadłości z powodu braku majątku lub umorzeniu egzekucji z powodu jej bezskuteczności. Jeżeli w rubrykach tych
widnieje jakikolwiek wpis, transakcja ma charakter
wysokiego ryzyka, którego eliminacja wymagałaby
co najmniej stworzenia odpowiedniej umowy i dokładnego określenia kręgu wierzycieli sprzedającego i zapłaty części lub całości ceny za nieruchomość
do ich rąk.

Michał PODOLEC
radca prawny
www.krmp.pl
www.porady.prawne.online

Kondycja płatnicza sprzedającego
Kolejnym aktem staranności przy nabyciu nieruchomości, związanym z weryfikacją wiarygodności sprzedającego, jest zbadanie jego kondycji płatniczej. Czemu jest to istotne? Otóż zgodnie z art.
527 par. 1 kodeksu cywilnego: Gdy wskutek czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść
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UMOWA DEWELOPERSKA BEZ TAJEMNIC
Zakup lokalu, domu lub innej zabudowy to nierzadko jedna
z najważniejszych decyzji podejmowanych w życiu.
Wszelkie popełnione wtedy błędy mogą spowodować
ciągnące się latami szkody.
Oznaczają one, że do sądu wieczysto-księgowego
złożono wniosek o zmianę treści danej księgi, ale nie
został on jeszcze rozpatrzony. Analizując wzmianki,
możemy ocenić, czy podmioty trzecie chcą swoim
prawem obciążyć nieruchomość. O ile niedziwnymi okażą się wzmianki w przypadku zakupu lokalu
mieszkalnego, gdyż w księdze wieczystej będą widnieć wzmianki przyszłych sąsiadów, o tyle już całkiem odmiennie należy ocenić wszelkie wzmianki
dotyczące nieruchomości, na której ma stanąć dom
jednorodzinny.

Na co zwrócić uwagę, analizując umowę
deweloperską?
W pierwszej kolejności należy przeczytać umowę bardzo uważnie, wynotowując wszelkie nierówności pomiędzy prawami stron, przy tym zwracając szczególną uwagę na wszelkie ograniczenia odpowiedzialności dewelopera. Jeżeli te nierówności będą znacząco
odbiegać na korzyść budującego, to pierwszy sygnał,
że deweloper stara się maksymalnie wykorzystać
swoją pozycję.

Polskie przepisy
Polski ustawodawca zdecydował się na zabezpieczenie interesów kupującego oraz ograniczenie praktyk deweloperów wprowadzających w błąd, poprzez
uchwalenie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. 2011 nr 232 poz. 1377, dalej zwana: „u.o.p.n”), która weszła w życie 29 kwietnia 2012 r.
Ustawa ta, nie tylko wprowadziła szereg obowiązków
dewelopera oraz wymogów dla umów deweloperskich, ale również środki maksymalizujące zabezpieczenie interesów nabywców w przypadku upadłości
dewelopera albo nieprzeniesienia w terminie na nabywców praw wynikających z umowy deweloperskiej.

Cena
Ważne, aby zwrócić uwagę, co obejmuje cena widniejąca w umowie, by nie dać się naciągnąć na dodatkowe opłaty. Nierzadką praktyką deweloperów jest podawanie stawki za sam lokal. Wtedy balkon, loggia,
garaż lub miejsce postojowe w garażu czy inne części wspólne wymagają uiszczenia osobnego wynagrodzenia. Dlatego też tak ważna jest analiza przedstawianej powierzchni użytkowej lokalu — w końcu
z balkonem lub bez będzie się ona zazwyczaj różnić o zaledwie kilka metrów kwadratowych. Zgodnie
z prawem konsumenckim należy pamiętać również,
że konsument musi znać ostateczną cenę przed zawarciem zobowiązania. Deweloperzy mimo to starają się na nabywców przerzucić zmiany w stawce VAT.
Choć takie postanowienie jest z mocy prawa nieważne, konsument takim zapisem może być skutecznie
wprowadzony w błąd. Deweloperzy nagminnie zawierają w umowach obowiązek zapłaty ostatniej transzy
z harmonogramu płatności, jeszcze przed wydaniem
lokalu nabywcy i podpisaniem ostatecznej umowy
przeniesienia własności nieruchomości, a więc bez
względu na ewentualne wady nabytego lokalu.

Księgi wieczyste
Przed analizą umowy deweloperskiej należy dobrze
zaznajomić się z księgami wieczystymi wszystkich
nieruchomości, na których przeprowadzona ma być
inwestycja. Jest to bardzo ważne ze względu na rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych. Zawarcie
umowy zgodnie z brzmieniem księgi wieczystej zapewni nam pierwszeństwo przed roszczeniami osób
z tytułu czynności dokonanych z osobami niewidniejącymi w księgach.
Księga wieczysta to również bardzo ważne źródło
informacji na temat spraw związanych z własnością
(np. prawo pierwokupu), ograniczonych praw rzeczowych (np. służebności), wpisanych hipotek, a także innych praw podmiotów trzecich. W czasie analizy nie można również pominąć „wzmianek o wpisie”.
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Kary umowne
Do najczęstszych grzechów pojawiających się
w umowach deweloperskich należą jednostronne
kary umowne ustanowione na niekorzyść nabywcy
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Umowa rezerwacyjna
W praktyce umowa rezerwacyjna zawsze jest umową
odpłatną, a jednocześnie rzadko spełnia ona warunki umowy przedwstępnej. Dlatego właśnie w wyniku
niewykonania umowy rezerwacyjnej przez dewelopera nie można dochodzić zawarcia umowy w trybie
art. 390 kodeksu cywilnego, czyli na drodze sądowej.
Warto więc w takiej umowie zaznaczyć, aby opłata
rezerwacyjna została zaliczona na poczet świadczenia mającego wynikać z umowy deweloperskiej oraz
podlegała zwrotowi w przypadku niewykorzystania
rezerwacji lub nieuzyskania kredytu. Deweloperzy
bardzo często w umowach rezerwacyjnych próbują
zawrzeć zapisy, że w przypadku rozwiązania umowy
rezerwacyjnej przez nabywcę, wpłacona kwota stanowi karę umowną, co oczywiście jest nadużyciem
prawa.

— w tym kary głęboko zawoalowane w tekście umowy. Z kolei deweloper sam bardzo rzadko nakłada na
siebie obciążenia za niewykonanie elementów zobowiązania w terminie. Warto wynegocjować postanowienia kar umownych obciążających również firmę
deweloperską — o takiej samej nominalnej wartości,
jaką zaproponowała względem kupującego. Powinniśmy się również zastanowić nad tym, jakie warunki są dla nas kluczowe i zastrzec je karą umowną. Jeżeli najważniejsze dla nas jest otrzymanie mieszkania
w terminie, można starać się wynegocjować kary za
opóźnienia w harmonogramie prac, w szczególności
skutkujące zmianą daty oddania budynku. Co również istotne, warto, aby w umowie znalazł się zapis na
rzecz nabywcy, że dochodzenie kar umownych przez
kupującego nie wyłącza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdyż często kara umowna nie pokrywa całości szkody, jaką poniósł on z tytułu opóźnienia wydania lokalu, jak choćby czynsz czy
koszty najmu w dotychczasowym mieszkaniu, zajmowanym dłużej przez nabywcę.

Rachunek powierniczy
Dla ustawowej ochrony interesów nabywców olbrzymie znaczenie ma również instytucja rachunku powierniczego. Rachunek ten przybrać może dwie formy: otwartą lub zamkniętą. Środki przekazane przez
nabywcę na taki rachunek deweloper może wypłacić
wyłącznie w oznaczonych sytuacjach. Jeżeli ma on
formę zamkniętą, oznacza to, że inwestor musi sfinansować inwestycję w całości samodzielnie lub z wykorzystaniem kredytu, gdyż środki nabywców trafią do
niego dopiero w momencie przeniesienia prawa wynikającego z umowy deweloperskiej. W przypadku rachunku otwartego deweloper może wypłacić środki
z rachunku po każdym etapie zrealizowanej inwestycji. Właściwą realizację musi jednak stwierdzić bank
— nie jest więc to samodzielne uznanie dewelopera.
W całej operacji bank stanowi więc dodatkowy gwarant ochrony kapitału kupującego.
Rachunek zamknięty w całości zabezpiecza nabywcę, jednak mogą pozwolić sobie na niego wyłącznie najwięksi deweloperzy. Rachunek otwarty
pozwala inwestorowi zachować płynność finansową,
a w przypadku jego kłopotów finansowych inwestycja
ma większą szansę zostać ukończona.
Należy w tym miejscu podkreślić, że notariusze
rzadko samodzielnie doradzają w kwestii treści umowy, dlatego warto, aby umowa deweloperska została najpierw sprawdzona przez specjalizującego się
w prawie nieruchomości prawnika, który wyłapie nie
tylko naruszenia obowiązków ustawowych i pułapki
ukryte w kontrakcie, ale również wszelkie wątpliwości
interpretacyjne.

Prawo odstąpienia od umowy
Niebagatelne uprawnienie nabywcy stanowi prawo
odstąpienia od umowy. U.o.p.n. określa ustawowy katalog przypadków, w których można to zrobić: gdy
umowa deweloperska nie zawiera obowiązkowych
elementów, informacje zawarte w umowie deweloperskiej są niezgodne z prospektem informacyjnym
lub załącznikami; deweloper nie doręczył prospektu
informacyjnego wraz z załącznikami lub informacje
w nich zawarte nie zgadzają się ze stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy deweloperskiej, albo prospekt nie zawiera informacji określonych w ustawowym wzorze prospektu informacyjnego. Prawo do odstąpienia od umowy występuje
również w przypadku nieprzeniesienia na nabywcę
prawa (własności), będącego przedmiotem umowy.
Warto też zwrócić uwagę na rozszerzenie prawa
do odstąpienia od umowy o własne postanowienia —
należy bowiem pamiętać, że odstąpienie jest wyłącznie uprawnieniem, a nie obowiązkiem. Dużą wartość
ma możliwość odstąpienia w przypadku nieuzyskania
kredytu na mieszkanie.
Jeżeli deweloper nie wyrazi zgody na wpisanie postanowień o umownym prawie do odstąpienia, jest
to kolejny zastanawiający sygnał. W takim przypadku można jeszcze próbować wprowadzić wprost do
umowy prawo do obniżenia ceny. Ważnym jest jednak, aby deweloper nie zastrzegł samodzielnej wyceny/oceny wad lub innych uszczupleń.
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UWAGA NA KARY UMOWNE
I NIEDOZWOLONE KLAUZULE
Strony umów deweloperskich, którymi są konsumenci, często nie zdają
sobie sprawy, że postanowienia dotyczące kar umownych mogą być
nieważne lub ich skuteczność ograniczona. Kary umowne są
zastrzegane zarówno na rzecz dewelopera, jak i nabywcy, dlatego przed
zawarciem umowy deweloperskiej warto sprawdzić, jakie postanowienia
wiążą kupującego, a jakie pozostają bezskuteczne. Postaramy się
przybliżyć podstawowe zasady zastrzegania kar umownych przy zakupie
nieruchomości oraz wskazać, jakie z nich są obecnie uznawane za
klauzule niedozwolone (abuzywne).
Kara umowna

Brak możliwości wyłączenia kary
umownej w umowie deweloperskiej

W pierwszej kolejności należy określić, czym dokładnie jest kara umowna. Przyjmuje się, że ma ona funkcję odszkodowawczą na wypadek niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania. To stronom
porozumienia pozostaje kwestia zastrzeżenia kary
umownej oraz ustalenia jej wysokości. Należy jednak
pamiętać, że taki zapis może zostać zastrzeżony tylko
w zakresie zobowiązań niepieniężnych, co oznacza, że
jeżeli świadczenie polega na zapłacie określonej kwoty, to na wypadek jego niespełnienia lub nienależytego wykonania, strony nie mogą zastrzec kary umownej (na tę okoliczność przepisy przewidują odsetki).
Pomimo dużego stopnia dyspozytywności stron,
przyjmuje się, że wysokość kary nie powinna być rażąco wygórowana względem wartości kontraktu.
W sytuacji, gdy tak jest, zobowiązany do jej zapłaty
może żądać w sądzie jej miarkowania na podstawie
art. 484 kodeksu cywilnego, czyli odpowiedniego jej
obniżenia.

Warto zwrócić uwagę, że w umowie deweloperskiej
klauzula kary umownej, obciążająca dewelopera na
rzecz nabywcy, na wypadek opóźnienia w przeniesieniu prawa własności nieruchomości, jest obligatoryjna. Obowiązek ten wynika wprost z art. 29 ust. 3 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub
domu jednorodzinnego (dalej: ustawa deweloperska).
Ponadto artykuł 22 ust. 1 pkt 13 ustawy deweloperskiej
wskazuje na obowiązkową pozycję w postaci określenia wysokości odsetek i kar umownych dla obu stron.
W praktyce zdarzało się, że deweloperzy wprowadzali klauzule wyłączające kary umowne. W powyższej kwestii wielokrotnie wypowiadał się Sąd Najwyższy. Jak wynika z jednego z orzeczeń, z 10 sierpnia
2017 r. o sygn. I CSK 10/17, Sąd Najwyższy uznał, że klauzule wyłączające kary umowne w umowie deweloperskiej są niedozwolone. Podkreślił: Znaczenie nacisku i ułatwień dowodowych, jakie stwarza zastrzeżenie kary umownej dla nabywcy na wypadek
nieterminowego, nienależytego wykonania
lub niewykonana podstawowego zobowiązania niepieniężnego przez dewelopera,
jest nieporównywalne z ewentualnymi zagrożeniami, jakich nabywca unika przez to,
że deweloper zrezygnuje z zastrzegania kar
umownych dotyczących niewykonania lub
nienależytego wykonania obowiązków niepieniężnych przez nabywcę.

Równe traktowanie stron
Jak wynika z raportów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (dalej: UOKiK), strony
umowy deweloperskiej powinny być traktowane równo w przypadku ustalania zapisu
kary umownej. Oznacza to, że kary umowne
obciążające konsumenta należy określić proporcjonalnie do kar umownych zastosowanych wobec drugiej strony, a ponadto nie powinny być one wygórowane (choć oczywiście
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od umowy, za punkt odniesienia należy przyjąć cenę
mieszkania lub domu, sposób finansowania inwestycji oraz aktualną sytuację rynkową. Tutaj opierając się
na orzeczeniach sądowych UOKiK wskazuje, że kary
umowne, których wysokość wynosi 5 proc. ceny nieruchomości i więcej, są rażąco wygórowane, albowiem
nie znajdują uzasadnienia ekonomicznego i naruszają prawny interes konsumenta oraz dobre obyczaje.

Kara umowna z tytułu opóźnienia
w przeniesieniu własności nieruchomości
Po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego,
deweloper zobowiązuje się do ustanowienia i przeniesienia na nabywcę prawa własności nieruchomości.
Jak już wcześniej informowaliśmy, w umowie deweloperskiej klauzula kary umownej na rzecz konsumenta, na wypadek opóźnienia w przeniesieniu prawa
własności nieruchomości, jest obligatoryjna. Taką
karę nalicza się zazwyczaj za każdy dzień opóźnienia.
W praktyce często deweloperzy w przygotowywanych umowach ograniczają swoją odpowiedzialność
z tytułu opóźnienia w przeniesieniu własności nieruchomości. Następuje to poprzez np. ustalenie w umowie deweloperskiej limitu wysokości kary umownej
określonego kwotowo lub też w stosunku procentowym do wartości nieruchomości, ponad który budujący nie ponosi odpowiedzialności.
Innym sposobem stosowanym przez deweloperów jest też ustalenie okresu, w którym nie muszą płacić za opóźnienie. W stosunku do konsumentów takie
klauzule uznawane są za niedozwolone (abuzywne)
na podstawie art. 3853 pkt 2 k.c. Zgodnie ze wskazanym powyżej przepisem: W razie wątpliwości uważa
się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi
są te, które w szczególności: (…) wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania.

w stosunku do konsumenta te kary mogą nie być proporcjonalne, o ile stanowią na jego korzyść). Chodzi
o taką sytuację, gdzie jedna ze stron jest obciążona
z tytułu kary umownej w większym stopniu niż druga, pomimo że zapis dotyczy niewykonania takiego
samego zobowiązania. Jako przykład UOKiK podaje,
że niedozwolona dysproporcja może polegać na nałożeniu kary umownej lub odstępnego wyłącznie na
konsumenta, przy jednoczesnym nieobciążaniu nią
dewelopera, bądź zastrzeżeniu możliwości nałożenia
kar umownych na obie strony umowy, ale z rażącym
zróżnicowaniem jej wysokości, niższej dla budującego
i wyższej dla konsumenta. W konkluzji UOKiK stwierdził, że takie postanowienie należy uznać za naruszające klauzulę generalną zawartą w art. 3851 § 1 k.c. oraz
za niedozwolone postanowienie umowne, o którym
mowa w art. 3853 pkt 16 k.c. W przypadku, kiedy kary
umowne w umowie deweloperskiej są nierówne lub
obciążają tylko nabywcę będącego konsumentem,
taka klauzula jest uznawana za niedozwoloną.
Nie dotyczy to jednak postanowień, które zostały
z konsumentem uzgodnione indywidualnie. Według
art. 3851 § 3 k.c.: Nieuzgodnione indywidualnie są te
postanowienia umowy, na których treść konsument
nie miał rzeczywistego wpływu — w szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta. W praktyce nabywca najczęściej nie ma rzeczywistego wpływu na treść umów deweloperskich,
poza datą zawarcia. Należy podkreślić, że powyższe
przepisy mają na celu ochronę konsumenta, zatem
dopuszczalne jest ustanowienie kary umownej, która będzie nieproporcjonalna i nierówna, jeżeli obciąży
w ten sposób dewelopera.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podkreśla znaczenie odpowiedniego wyważenia kar
umownych. Zdaniem UOKiK określając wysokość takich obciążeń w przypadku zastrzeżenia ich przez deweloperów za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, skutkujące rozwiązaniem umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi konsument,
lub odstępnego na wypadek odstąpienia nabywcy
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Równowaga między interesami
dewelopera i nabywcy
Kary umowne są i powinny być stosowane w umowach z deweloperem, co w niektórych przypadkach
wynika wprost z obowiązków nałożonych przez ustawę deweloperską. Należy jednak pamiętać, że ich zadaniem jest ochrona interesów zarówno budującego,
jak i konsumenta, zatem powinny być proporcjonalne
i zrównoważone, przy tym konsumentowi przysługuje dodatkowa ochrona przewidziana przepisami kodeksu cywilnego o niedozwolonych postanowieniach
umownych oraz przepisami ustawy deweloperskiej.
Trzeba jednak podkreślić, że jak zawsze, najlepszym
sposobem ochrony przed niekorzystnymi postanowieniami umownymi, np. w postaci kar umownych,
jest dokładne czytanie treści umowy.
Kajetan WAŁĘGA
aplikant adwokacki,
Kancelaria
Janowski Markiewicz
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BANKI WYMAGAJĄ WIĘCEJ
OD KLIENTÓW
Sytuacja na rynku nieruchomości wpływa na koszty kredytów.
Klient nie tylko musi zapłacić w banku więcej, ale także bardziej
postarać się, by spełnić wszystkie wymagania warunkujące
otrzymanie pozytywnej decyzji kredytowej. Jaka jest obecna pozycja
kredytobiorcy w procesie wnioskowania o kredyt? Na jakim
poziomie kształtują się aktualne marże, oprocentowanie i prowizje
banków? Planując zakup mieszkania, warto zapoznać się
z informacjami na temat usług bankowych.

W

okresie hossy na rynku nieruchomości,
w 2007 r. statystyczny mieszkaniec Krakowa
mógł pozwolić sobie na zakup 0,34 mkw. za
średnie wynagrodzenie w mieście. Obecnie tego samego człowieka stać, przy naprawdę wysokich cenach, na nabycie 0,84 mkw. Na przestrzeni ostatnich
12 lat wyraźnie poprawiła się sytuacja materialna krakowian. Zakup nieruchomości stał się dostępny dla
większej liczby osób. Mamy więcej oszczędności, nie
oznacza to jednak, że nie trzeba wspierać się kredytem hipotecznym. Wbrew oczekiwaniom banki nie
wychodzą naprzeciw klientom, lecz proponują coraz
droższe oferty. Sytuacja materialna nabywców nieruchomości jest analizowana wnikliwiej niż jeszcze kilka miesięcy temu. Banki minimalizują w ten sposób
ryzyko. W związku z tym trudniej uzyskać pozytywną
decyzję kredytową.

składki ZUS w terminie. Choć pracownik nie ma na
to żadnego wpływu, zwłoka w opłacaniu zobowiązań
może być przeszkodą w uzyskaniu kredytu.
Wiele osób pracuje dzisiaj na zasadzie samozatrudnienia. W małych firmach, jak można się domyślać, zdarzają się trudności z opłacaniem składek i odprowadzeniem podatków. A to może oznaczać problemy z uzyskaniem kredytu. Z perspektywy
banku kluczowe znaczenie ma okres prowadzenia
działalności — minimum 12 miesięcy. Oczywiście
samozatrudniony musi wykazać, że składki na ZUS
i zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego były regulowane w terminie. Bank może odrzucić takiego
klienta, jeśli spóźnił się o dwa, trzy dni. Historia rachunku odgrywa w takim przypadku bardzo ważną
rolę, dlatego tym bardziej warto rozdzielić finanse
osobiste od firmowych.
Aktualna sytuacja w branży deweloperskiej bezpośrednio wpływa na rynek kredytów hipotecznych. Jeśli w segmencie nieruchomości obserwujemy spowolnienie, to cena kredytów jest niższa.
Przeciwne zjawisko występuje w warunkach bardzo
dobrej sprzedaży mieszkań i domów. Wtedy kredyty,
z czym mamy do czynienia obecnie, są coraz droższe.
Gdy rynek nieruchomości ze względu na wzrost cen
dostaje zadyszki, wówczas banki są skłonne obniżyć
swoje marże.

Banki zaostrzają wymagania
Od początku 2019 r. banki zaostrzały kryteria udzielania kredytów hipotecznych. Decyzje kredytowe
są wydawane znacznie wolniej niż jeszcze kilka lat
temu. Banki bardziej przebierają w klientach, ponieważ pozwala im na to niesłabnący popyt na rynku
nieruchomości, a tym samym na kredyt hipoteczny.
Z tego względu możemy spodziewać się podwyżek
marż, gdyż instytucje chcą sprzedawać pieniądz drożej niż dotychczas. Przed uzyskaniem kredytu klient
musi zostać poddany wnikliwiej ocenie ryzyka. Banki sprawdzają między innymi, czy pracodawca płaci
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W przypadku zaciągania kredytów znaczenie ma
też czynnik psychologiczny. Klienci zaczęli godzić się
z podwyżkami cen nieruchomości i spodziewać kolejnych, co przyspiesza ich decyzję o zakupie i staraniu
się o kredyt hipoteczny.

Ile kosztuje kredyt?
Jakie koszty klienci ponoszą w związku z kredytowaniem zakupu nieruchomości? Jedynym zmiennym,
podstawowym wskaźnikiem, branym pod uwagę
przy szacowaniu opłat, jest stawka WIBOR3M, notowana codziennie o godz. 11:00. Obecnie wynosi
1,71 proc., a to oznacza, że nie zmieniła się od marca
2015 r. W praktyce zmiana tej stawki przekłada się na
wysokość oprocentowania i raty, która rośnie wraz ze
wzrostem wskaźnika WIBOR3M. Jeśli stawka spada,
maleje również wysokość miesięcznego zobowiązania kredytobiorcy.
Drugim bardzo ważnym kosztem jest marża banku, która w całym okresie kredytowania stanowi wartość stałą, dlatego warto dobrać takie zobowiązanie,
w którym będzie ona możliwie najniższa. W większości banków wysokość marży uzależniona jest od
wskaźnika ryzyka LTV (loan to value — czyli wysokości
udzielanego kredytu względem wartości zabezpieczenia) — oznacza to, że im większym wkładem dysponujemy, tym tańszy kredyt jesteśmy w stanie uzyskać. Dzisiejsze marże mieszczą się w przedziale od 1,3
do 3,1 proc. Wybierając ofertę z zakresu najdroższych,
można znacznie przepłacić.
Na koszt kredytu hipotecznego składa się także
prowizja banku, która stanowi jednorazowy wydatek.
Obecnie kredytodawcy ustalają ją na poziome od 0
do 3 proc. wartości udzielanego kredytu. Najczęściej
jednak oferty, w których opłata wynosi magiczne
0 proc., to tzw. promocje z ukrytymi kosztami prowizji., np. pod postacią różnych ubezpieczeń.
W zależności od wysokości środków własnych
przeznaczonych na zakup nieruchomości pojawia
się dodatkowy wydatek — ubezpieczenie niskiego
wkładu własnego dla kredytobiorców posiadających
wkład własny niższy niż 20 proc. W niektórych bankach ten koszt ponosimy z własnych środków, a w pozostałych pokrywa go za nas bank.

bankiem, gdyż niejednokrotnie otrzymamy lepsze
warunki za niższą cenę.
Ponadto bank będzie wymagał od nas ubezpieczenia nieruchomości w całym okresie kredytowania — od ognia i innych zdarzeń losowych wraz z cesją praw z polisy na rzecz banku. Ważne, aby niemalże w każdym przypadku wybrać ubezpieczenie poza
bankiem, ze względu na znacznie niższe ceny przy
zachowaniu tej samej jakości. Pamiętajmy, że zakres
wymaganego ubezpieczenia obejmuje tylko mury,
więc wykończenie wnętrza czy też zalanie sąsiada
powinniśmy zawrzeć w osobnej polisie.

Co skłoni Polaków do inwestowania
w nieruchomości?
W porównaniu do rynków zagranicznych, polski jest
bardziej konserwatywny. Polacy trzymają na lokatach
rekordowe kwoty. Według stanu na koniec 2018 r.
łączna suma tych środków przekroczyła 800 mld zł.
Wkrótce inwestorzy mogą zmienić kierunek działań.
Od września ubiegłego roku Polska należy do krajów
rozwiniętych, a to prowadzi do zmian na rynku akcyjnym. Inwestowanie w nieruchomości będzie alternatywą dla inwestorów.
Czynnikiem stymulującym gospodarkę w Polsce są
rządowe programy pomocowe, które zwiększają budżety gospodarstw domowych. Często zdarza się, że
osoby planujące zaciągnięcie kredytu hipotecznego
na zakup mieszkania, wykorzystują pieniądze z programu „500 plus”, by zaoszczędzić na wkład własny.

Pozostałe ubezpieczenia
Warto zwrócić uwagę na ubezpieczenie pomostowe, zwane inaczej ubezpieczeniem do czasu wpisu na hipotekę. Ma ono duże znaczenie w momencie, kiedy kupujemy inwestycję na samym starcie.
Wówczas musimy opłacać ubezpieczenie do momentu wyodrębnienia lokalu i wpisu na hipotekę
przez bank. W praktyce może to oznaczać, że będziemy ponosić dodatkowy koszt przez kilkanaście
miesięcy. Obecnie takie ubezpieczenie kosztuje od
0,05 do 1,5 proc. dodatkowo do marży udzielanego
kredytu.
Kolejnym ważnym elementem w procesie kredytowania jest ubezpieczenie na życie. Często wymagane przez banki obligatoryjnie jako jeden z warunków
udzielenia kredytu. Niezwykle istotne jest, aby zwrócić uwagę na ogólne warunki ubezpieczenia i porównać zakresem z ubezpieczeniami dostępnymi poza
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W KOLEJCE PO KREDYT HIPOTECZNY:
KROK PO KROKU
Nabycie nieruchomości na rynku pierwotnym za środki z kredytu
hipotecznego różni się od zakupu na rynku wtórnym. Znaczącą
różnicą jest chociażby moment wypłaty kredytu. Jak zatem
wygląda proces kupna mieszkania na rynku pierwotnym?
poczucia straty, oglądając mieszkania, na które nie
mamy środków.
Część osób traktuje wybór lokalizacji jako czynnik,
którego nie można zmienić. Z doświadczenia swoich
klientów wiem, że warto poznać także inne miejsce,
tym bardziej jeśli pozostałe aspekty inwestycji spełniają nasze oczekiwania. Powodem jest fakt, że obecnie
miasta są bardzo dobrze skomunikowane, a coraz rzadziej pracujemy u jednego pracodawcy przez całe życie zawodowe.
Ostatnią kwestią, na jaką należy zwrócić uwagę
w trakcie poszukiwania mieszkania, są jego możliwości inwestycyjne. Kupując nieruchomość, klient nie zastanawia się, czy za kilka lat będzie chciał ją sprzedać
lub wynająć. A całkiem możliwe, że tak się stanie. Często mieszkanie jest etapem przejściowym przed zakupem domu. Dlatego warto zwrócić uwagę na ustawność nabywanego lokalu, dodatkowe okno w kuchni
(w celu ewentualnego wyodrębnienia salonu na niezależny pokój) lub dostępność miejsca postojowego. Dużym powodzeniem cieszą się lokalizacje przy
wszelkiego rodzaju terenach zielonych. Jednak z tym
wiąże się także wyższa cena za metr kwadratowy.

W

iedza na temat etapów procesu kredytowania inwestycji w nieruchomości pozwoli
każdemu zainteresowanemu odpowiednio
przygotować się do zaciągnięcia kredytu.

Pierwszy krok: zdolność kredytowa
Każda osoba planująca zakup nieruchomości powinna zacząć cały proces od przeanalizowania swojej
zdolności kredytowej. W tym celu najlepiej udać się do
kilku banków, aby zweryfikować swoją wiarygodność
finansową w oparciu o sytuację, w jakiej się znajdujemy. Zdolność kredytowa może różnić się nawet o kilkanaście tysięcy złotych w zależności od banku. Dlatego warto sprawdzić ją w kilku różnych instytucjach
lub u eksperta finansowego, co zdecydowanie pozwoli
zaoszczędzić czas.
Warto także zaznaczyć, że poszukujemy nieruchomości na rynku pierwotnym. W takim przypadku
zdolność kredytowa nabywcy jest trochę niższa.

Trzeci krok: rezerwacja i poznanie ofert
kredytowych
Po znalezieniu wymarzonego mieszkania można dokonać rezerwacji i w tym czasie ponownie skontaktować się z bankiem lub ekspertem finansowym w celu
zweryfikowania dewelopera, zdolności i aktualnych
ofert na rynku. Czasem poszukiwanie nieruchomości trwa nawet kilka miesięcy, dlatego warto na nowo
zweryfikować oferty bankowe.

Czwarty krok: podpisanie umowy
deweloperskiej
Do ubiegania się o kredyt hipoteczny potrzebna jest
podpisana umowa (rezerwacyjna lub deweloperska).
Ważne, aby w takiej umowie było zawarte, że wpłacony wkład własny jest zwrotny pod warunkiem negatywnej decyzji kredytowej. Deweloperzy nie zawsze
z własnej inicjatywy dołączają taki zapis, a chroni on
klienta na wypadek odmowy z banku.

Drugi krok: poszukiwanie nieruchomości
Poszukiwanie mieszkania na ryku pierwotnym może
być trudnym zadaniem. Inwestycji jest mnóstwo. Te
same metrażowo mieszkania mogą mieć zupełnie
inne układy. Jak zatem w gąszczu ofert znaleźć odpowiednią nieruchomość?
Warto rozpisać, na czym naprawdę klientowi zależy i co nie podlega żadnym negocjacjom. Przykładami mogą być balkon, liczba pokoi czy graniczna cena.
Tym samym nawet nie oglądamy inwestycji, które
w swojej ofercie nie proponują balkonów lub nie bierzemy pod uwagę lokali droższych od naszych możliwości finansowych. Ważne, aby nie tworzyć w sobie
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Piąty krok: składanie wniosków
Gdy mieszkanie jest już zarezerwowane, czas rozpocząć załatwianie formalności kredytowych. Z banku
klient otrzymuje listę wymaganych dokumentów. Deweloperzy zwykle mają przygotowane wszystkie i wystarczy tylko zgłosić się po odbiór.
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biały montaż (wanna, WC itd.), kuchnia w zabudowie.
W cenie można uwzględnić robociznę.

Dziewiąty krok: oddanie budynku
do użytkowania i podpisanie aktu
notarialnego
Gdy klient otrzyma od dewelopera informację, że
budynek jest oddany do użytkowania, to wtedy zostaje ustalony termin podpisania umowy końcowej
— przeniesienia własności. Dopiero po jej zawarciu,
nabywca formalnie staje się właścicielem nieruchomości. W trakcie umowy można zlecić notariuszowi
zgłoszenie do sądu wniosku o ustanowienie hipoteki
na rzecz banku. Klient może też zrobić to osobiście.
Koszt ostatecznej umowy pokrywa sam, nie dzieli się nimi z deweloperem (jak w przypadku umowy
deweloperskiej).

A więc co będzie potrzebne od dewelopera? Dokumenty dotyczące nieruchomości:
■ umowa rezerwacyjna/deweloperska;
■ prospekt informacyjny podpisany przez dewelopera, wraz załącznikami;
■ rzut nieruchomości;
■ prawomocne pozwolenie na budowę;
■ wypis i kopia mapy ewidencyjnej;
■ decyzje podziałowe/scaleniowe, jeżeli występują;
■ pełnomocnictwa dla osób od dewelopera.
Skompletowana dokumentacja, wraz z wypełnionymi przez eksperta lub doradcę wnioskami, składana
jest średnio do 3 banków (na wypadek, gdyby w którymś zdarzyła się odmowa) i następuje moment oczekiwania na decyzję kredytową.

Dziesiąty krok: ubezpieczenie
nieruchomości oraz pozostałe formalności
Po podpisaniu umowy końcowej, kredytobiorca musi
ubezpieczyć nieruchomość od wody, ognia i innych
zdarzeń losowych. Jest to obowiązkowe ubezpieczenie, płatne zazwyczaj raz w roku. Klient może ubezpieczyć nieruchomość w banku, w którym podpisał
umowę kredytową, lub wybrać zewnętrznego ubezpieczyciela. Obecnie na rynku jest sporo firm ubezpieczeniowych, dlatego warto rozeznać się wcześniej
w ofertach. Jeśli klient zdecyduje się na zewnętrzne
ubezpieczenie, musi przedstawić w banku dokument
cesji na rzecz banku.
Z kompletem dokumentów nabywca udaje się do
urzędu miasta (lub gminy), w celu ustanowienia podatku od nieruchomości, oraz do instytucji, takich jak
elektrownia i gazownia, aby przepisać na siebie opłaty
za prąd, wodę, gaz czy podłączenie internetu.

Szósty krok: decyzja kredytowa
Bank ma ustawowo 21 dni na wydanie decyzji. Czasem
wydaje ją szybciej, a czasem ten proces może się wydłużyć, jeśli kredytodawca stosuje dwuetapowy proces wnioskowania. Po otrzymaniu pozytywnych decyzji w 3 bankach, klient wybiera instytucję, w której
oferowane są najlepsze warunki pod kątem jego sytuacji. Następnie może już umówić się na podpisanie
umowy.

Jedenasty krok: informacja o ustanowieniu
hipoteki
Gdy tylko klient otrzyma z sądu informację o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku, powinien niezwłocznie poinformować o tym bank. Powód jest bardzo prosty, mając taką informację, kredytodawca obniża marżę, która dotychczas była podwyższona na skutek tzw.
ubezpieczenia pomostowego. Jest to zobowiązanie,
które opłaca klient do momentu wpisania hipoteki do
księgi wieczystej. Po zniesieniu ubezpieczenia rata się
obniża.
To już wszystko. Zatem nie pozostaje nic innego,
jak cieszyć się z wymarzonego zakupu.

Siódmy krok: wypłata kredytu
Po podpisaniu umowy kredytowej, klient otrzymuje
wszelkie informacje na temat wpłaty wymaganego
wkładu własnego (jeśli jeszcze nie dokonał jej w całości). Bank wypłaca kredyt dopiero, gdy kredytobiorca
wpłaci swoją część dla dewelopera.
Wypłata kredytu może nastąpić w jednej lub kilku transzach. Wszystko zależy od tego, jaki zapis został
zawarty w umowie deweloperskiej oraz czy klient brał
dodatkowe środki na wykończenie.
Jeśli był dobierany dodatkowy kapitał na prace wykończeniowe, to zawsze wypłacany jest po środkach
dla dewelopera.

Kinga TYMOSZUK
ekspert finansowy
FB & IG KINGA
TYMOSZUK
NIERUCHOMOŚCI
tel: 513-646-202
Dream About Home
BO WSZYSTKO ZACZYNA
SIĘ OD MARZEŃ

Ósmy krok: wykończenie
nieruchomości
Ten etap zazwyczaj można rozpocząć, zanim budynek zostanie oddany do użytkowania. Po odbiorze
technicznym, klient może już prowadzić prace wykończeniowe. Co można zrobić za środki z kredytu
hipotecznego?
Zwyczajowo banki kredytują elementy trwale związane z nieruchomością, czyli: malowanie, flizowanie,
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ŻYCIE Z KREDYTEM HIPOTECZNYM
O tym, jakie możliwości ma klient przed i po podpisaniu umowy
kredytowej, o wymaganiach banków i różnych sytuacjach życiowych
wpływających na spłatę, z niezależnym ekspertem kredytowym
Michałem Strzylakiem rozmawia Joanna Kus.

Co banki biorą pod uwagę przy analizowaniu
zdolności kredytowej klientów? Jakie
obciążenia finansowe się do tego wliczają?

Większość banków wymaga, żeby dostarczyć historię
kredytową, niemniej jednak te wydatki nie są dokładnie zliczane. Każdy bank określa minimalne koszty
utrzymania, które przyjmuje w oświadczeniach klientów. W przypadku singla będą kształtować się w granicach 1500 zł. Dla małżeństwa z dwójką dzieci będzie
to kwota 3000–4000 zł.

Zdolność kredytowa jest to określona przez bank
maksymalna kwota kredytu, jaką klient może otrzymać. Informuje o tym, czy dany kredytobiorca będzie
w stanie spłacać zobowiązanie w określonej wysokości. Główny wpływ na zdolność kredytową ma dochód, jaki uzyskuje klient.
Możemy zwiększyć swoją zdolność kredytową poprzez zwiększenie dochodu — znalezienie dodatkowej pracy. Negatywnie na jej wysokość wpływają zobowiązania finansowe, czyli kredyty, pożyczki, karty
kredytowe, jakiś limit w koncie, debet — tego typu obciążenia. Zdolność kredytową obniżają również koszty
utrzymania. Oczywiście, inne wydatki na ten cel ma
jedna osoba, inne rodziny wychowujące dzieci.

Wysokość wkładu własnego ma wpływ na
zdolność kredytową?
Wysokość wkładu własnego ma niewielki wpływ na
zdolność kredytową — żeby nie powiedzieć — w zasadzie żaden. O tyle ma wpływ, o ile większy wkład
własny powoduje z reguły, że mamy niższe marże,
czyli niższe oprocentowanie. Wówczas rata jest niższa, niż gdyby tego wkładu nie było. Możemy określić
ten wpływ jako pośredni i znikomy. Jeśli nawet zamierzamy kupić nieruchomość o wartości 1 mln zł, dysponując 90 proc. wkładem własnym, i chcemy uzyskać 100 tys. zł kredytu, to i tak musimy mieć zdolność kredytową na tę kwotę. Należy przedstawić
udokumentowane dochody, które zaakceptuje bank.

W jaki sposób koszty utrzymania podane przez
klienta są weryfikowane przez bank?
Jeśli chodzi o koszty utrzymania, w zasadzie polega
to na oświadczeniu klienta na wniosku kredytowym.
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Zabezpieczenie jest istotne, ale nie stanowi jedynego
kryterium przyznawania kredytów hipotecznych. Dla
banku wkład własny ma znaczenie podczas analizy
kredytowej, kiedy szacuje ryzyko, ocenia, czy kredyt
będzie spłacany przez klienta.

o pracę wystarczą 3 miesiące, natomiast w przypadku
umowy o dzieło wymagany jest dłuższy okres, minimum 12 miesięcy. Na tym tak naprawdę polega główna różnica. Umowa ma znaczenie, gdy chodzi o scoring, ocenę klienta w banku, jednak nie wpłynie na
cenę kredytu. Nie powiedziałbym, że kredyt dla osób
zatrudnionych na umowach zlecenie będzie droższy.

Możemy nadpłacać kredyt, żeby skrócić okres
spłaty?

A co z osobami wykonującymi tzw. wolne
zawody, samozatrudnionymi?

W czasie obowiązywania umowy kredytowej możemy dokonywać nadpłaty. Na przykład, wzięliśmy
300 tys. zł kredytu, po dwóch latach spłacania rat zostało nam do spłaty 280 tys. zł. W tym czasie dostajemy zastrzyk gotówki, nadwyżkę finansową, dlatego
chcemy nadpłacić 100 tys. zł. Taka możliwość istnieje.
Przez 3 lata bank może pobierać opłatę za wcześniejszą spłatę. Ustawa o kredycie hipotecznym mówi, że
po upływie tego okresu bank nie nałoży na klienta
dodatkowych kosztów związanych z nadpłatą. Oznacza to, że jeśli minęły 3 lata, żadnych opłat nie ma. Zawsze spłacamy kapitał pozostały do spłaty, tym samym zmniejszamy koszty odsetek.

Samozatrudnienie, czyli prowadzenie działalności gospodarczej — jeśli klienci pracują na umowie B2B, banki wychodzą im naprzeciw, dając możliwość skrócenia
minimalnego akceptowanego okresu. Sytuacja każdego klienta jest inna i należy ją indywidualnie oceniać.
Są banki, które po 3 miesiącach są w stanie zaakceptować ten dochód. Niektóre po 6 miesiącach, po 12 już
większość banków. Kluczowe tutaj jest doświadczenie
zawodowe, czyli co klient robił wcześniej. Jeśli pracował
już na umowie o pracę, w tej samej branży, z podobnym pracodawcą, to istnieje spora szansa, że minimalny okres 12 miesięcy zostanie skrócony do 3–6 miesięcy. Jeśli mówimy o jego pierwszej umowie, wcześniej
robił coś innego albo w ogóle nie pracował, to wtedy
na pewno 6 miesięcy nie wystarczy. Z racji charakteru
działalności gospodarczej, jaką jest B2B, banki umożliwiają wcześniejsze zaciągnięcie kredytu.

Zaleca Pan takie rozwiązanie?
Takie pytanie bardzo często pada, ale nie da się na
nie jednoznacznie odpowiedzieć. Na pewno nadpłata
kredytu, spłacenie go wcześniej powoduje zmniejszenie kosztów. Nie płacimy przyszłych odsetek. Czy warto spłacić kredyt wcześniej? Mówimy o kredycie hipotecznym mieszkaniowym, najtańszym pieniądzu na
rynku, z oprocentowaniem rzędu 3–4 proc. Część klientów nie chce spłacać kredytów wcześniej. To wszystko
zależy od tego, jaki mamy pomysł na wykorzystanie
nadwyżki finansowej. Jeśli prowadzimy działalność gospodarczą, pojawiła się szansa na dobry biznes, możemy zainwestować te środki z wyższą stopą zwrotu, to
oczywiście warto tak je wykorzystać. Jeśli nie mamy takiego pomysłu, jeśli źle się czujemy z kredytem, nadwyżki finansowe odłożylibyśmy na lokacie, to wtedy
wcześniejsza spłata jest lepszym rozwiązaniem. Warto
spłacić kredyt wcześniej, bo jest kosztem.

Czy w czasie ciąży bądź urlopu
macierzyńskiego można starać się o kredyt?
W takich okolicznościach kobiety muszą
spełnić jakieś dodatkowe warunki?
Wiele zależy od banku. Na pewno w takich okolicznościach kobiety są w gorszej sytuacji, niż gdyby normalnie pracowały. Bardzo często, jeśli w czasie ciąży kobieta przebywa na L4, część banków nie
przyjmie takiego dochodu. To samo dotyczy urlopu
macierzyńskiego.
Za moim pośrednictwem klient ma dostęp do
oferty w zasadzie wszystkich banków. Każda instytucja ustala swoje procedury. Część banków nie zaakceptuje dochodu uzyskiwanego na L4. Jeśli jesteśmy
na urlopie macierzyńskim, część banków wymaga
dodatkowo oświadczenia, że nie pójdziemy na urlop
wychowawczy, czyli bezpłatny — i wtedy zaakceptuje taki dochód. Jestem w stanie dopasować ofertę do
sytuacji klienta.

Możemy negocjować z bankiem warunki
umowy kredytowej? W jakim zakresie?
Kluczowe są warunki cenowe. Marża, oprocentowanie, prowizja, jakieś dodatkowe opłaty. W zasadzie
możemy negocjować każdy warunek cenowy, ale czy
bank się na to zgodzi, czy nie, to już inna sprawa. Na
rynku działają takie, które negocjują warunki, i takie,
które tego nie robią. Z reguły banki, które mają lepszą
ofertę i otrzymują wiele wniosków, w ogóle nie zgadzają się na negocjacje.
Po pierwsze wiele zależy od sytuacji klienta, po
drugie od banku, od jego apetytu na to, by podpisać
umowę kredytową.

Załóżmy, że w celu zwiększenia zdolności
kredytowej, dołączyliśmy kogoś do kredytu,
np. rodziców. Po jakimś czasie nasza sytuacja
finansowa się poprawiła i nie potrzebujemy już
takiego wsparcia. Jak w trakcie spłaty odłączyć
ich od naszego kredytu?
Możliwość odłączenia rodziców istnieje. Składamy
wniosek o zmianę kredytobiorców, o wystąpienie
dwóch osób z kredytu. Istotne jest to, żeby ci, którzy
zostają, czyli młodzi, samodzielnie osiągnęli zdolność
kredytową. Bank ponownie analizuje zdolność kredytową w sytuacji klientów. Rozumiem, że rodzice przystępowali do kredytu z racji tego, że nie było zdolności kredytowej. Jeśli te kryteria teraz wyglądają dużo lepiej, czyli młodzi mają już sami zdolność kredytową, to

Jaki staż pracy pozwala już na ubieganie się
o kredyt hipoteczny? Banki akceptują umowy
cywilnoprawne, ale czy klienci zatrudnieni na
takich umowach są traktowani na równi z tymi
na umowie o pracę?
Umowa zlecenie i umowa o dzieło są akceptowanym
przez bank dochodem. Większe wymagania dotyczą okresu uzyskiwania tego dochodu. Przy umowie
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Momentem przełomowym dla klientów
bywa także rozwód. Czy w takiej sytuacji
kredyt musi być czymś, co nadal łączy byłych
małżonków?

jak najbardziej jest opcja odłączenia osób trzecich od
kredytu.
Kiedy warto rozważyć przeniesienie kredytu
do innego banku? Czy to skomplikowana
procedura?

W branży jest takie powiedzenie, że kredyt łączy bardziej niż małżeństwo, bo rzeczywiście, jeśli dojdzie do
rozwodu, wspólnie zobowiązanie finansowe zostaje. Sąd nie dokonuje podziału kredytu, to bank musi
wyrazić zgodę na to, żeby zobowiązanie obciążało tylko jedną osobę. Co jest wtedy istotne? Zakładam, że
podział został ustalony, dwie strony się dogadały, ale
kredyt pozostał wspólny. Jeśli ma być na jedną osobę, to trzeba złożyć wniosek do banku o odłączenie
drugiego kredytobiorcy. Ważne, żeby kredytobiorca,
który zostanie, miał zdolność kredytową. I to okazuje się czasem problemem. Razem ta zdolność jest,
ale osobno już jej nie ma. No i niestety są takie sytuacje, że pomimo rozwodu byli małżonkowie nadal są
współkredytobiorcami.

Do takiej decyzji skłania głównie czynnik ekonomiczny. Robimy to wtedy, kiedy nam się opłaca, tzn. kiedy
nowy bank oferuje lepsze warunki.

Wiele osób czuje duże obciążenie psychiczne
związane z tym, że kredyt stanowi
zobowiązanie na wiele lat. Nie mamy
gwarancji, że nasza sytuacja ekonomiczna
zawsze będzie stabilna. Co dzieje się
w momencie problemów ze spłatą?
Biorąc kredyt hipoteczny, na pewno warto się zabezpieczyć. Mam tu na myśli poduszkę finansową. Najlepiej po prostu mieć oszczędności na tzw. czarną godzinę. Jeśli zdarzy się sytuacja losowa, sami powinniśmy ocenić, jak poważny wywołała problem. Czy ma
charakter przejściowy, jest kwestią 1-2 miesięcy? Czy
to raczej większy problem, który spowoduje, że nie będziemy w stanie spłacać kredytu? W pierwszym przypadku doradzam kontakt z bankiem w celu omówienia kwestii wydłużenia okresu kredytowania, czy tzw.
wakacji kredytowych. Większość banków w takich
okolicznościach daje możliwość zmniejszenia raty na
wniosek klienta.
Kluczowa jest sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy. Jeśli nie będziemy w stanie spłacać kredytu, jak najszybciej powinniśmy sprzedać nieruchomość. Pieniądze
ze sprzedaży przeznaczamy na spłatę rat. Nadwyżkę
zostawiamy dla siebie, bo zakładam, że jakaś będzie.
W przypadku przejściowych problemów, informujemy bank i próbujemy działać doraźnie.

Odbywa się to na zasadzie spłaty obecnego zobowiązania. Nowy bank udziela nam kredytu na spłatę
poprzedniego i mamy nową umowę w nowym banku. Generalnie rynek tak wygląda, że oprocentowanie
kredytów się zmienia. 5–6 lat temu były inne marże,
czyli część stała oprocentowania, niż teraz. Był okres,
w którym utrzymywały się na poziomie 3 proc. dla
kredytów w złotówkach, a także taki, kiedy wynosiły
ok. 1 proc. Obecnie średnia marża to 1,5–1,52 proc.
Jeśli mamy kredyt hipoteczny z marżą na poziomie 3 proc., to warto teraz zainteresować się przeniesieniem go. Można iść do swojego banku, żeby spróbować renegocjować umowę, Z doświadczenia wiem,
że banki nie zgadzają się na renegocjowanie już raz
podpisanych umów, ale nowy bank przyjmie nas
z otwartymi rękami i da nam nowe, lepsze warunki.
Jeśli taki krok się opłaca, z reguły go robimy. Istnieje jeszcze czynnik pozaekonomiczny, czyli sytuacja,
kiedy z różnych przyczyn nie jesteśmy zadowoleni
z kredytu, z obsługi, po prostu chcemy zmienić bank.
Zmiana jest możliwa w całym okresie trwania umowy. Wiąże się ze spłatą kredytu, więc należy sprawdzić, czy bank pobiera opłatę za wcześniejszą spłatę.

A jeśli od momentu zakupu nieruchomość
straciła na wartości?
No tak, wtedy jest problem. Ta sytuacja dotyczy
częściej kredytów we frankach, bo przy kredytach
w złotówkach w zasadzie takich trudności nie ma.
Obecnie banki wymagają minimum 10 proc. wkładu
własnego, więc ryzyko, że kwota kredytu przekroczy
wartość nieruchomości, na chwilę obecną jest niewielkie. Przy kredytach, które kiedyś zaciągnęliśmy
we frankach, rzeczywiście taka możliwość istnieje i wiąże się z problemami. Sprawy dotyczące kredytów frankowych można indywidualnie wyjaśniać
z bankiem na drodze sądowej. Opisany przypadek,
czyli kwota kredytu powyżej wartości nieruchomości, dotyczy raczej kredytów walutowych. W złotowych takie sytuacje w zasadzie nie są możliwe.

Często spotyka się Pan z praktyką zaciągania przez
klienta kolejnego kredytu, np. na zakup większego
mieszkania, przed spłatą poprzedniego?
Tak, jest to powszechna praktyka. Z reguły, gdy kupujemy większą nieruchomość, wynika to z potrzeby.
Na przykład, kiedy zakładamy rodzinę. Jeśli zdolność
kredytowa nam na to pozwala, to zaciągnięcie kredytu na zakup większego mieszkania jest możliwe. Z reguły pierwszą nieruchomość możemy albo sprzedać
i dzięki temu spłacić wcześniejszy kredyt, albo wynająć. Wynajmując, mamy dochód, który bardzo często
pokrywa wysokość raty.
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ODBIÓR MIESZKANIA I DOMU
OD DEWELOPERA
Biorąc pod uwagę, że zakup nieruchomości jest jedną
z najważniejszych i najbardziej kosztownych decyzji w życiu,
warto świadomie przejść przez wszystkie etapy takiej inwestycji.
Odbiór techniczny może zaważyć na późniejszym komforcie
i jakości mieszkania, dlatego nabywca powinien wiedzieć,
czego wymagać od dewelopera i kiedy skorzystać
z pomocy fachowców.

Z

akup mieszkania to złożony proces, wymagający pieniędzy i czasu, a także wiedzy z zakresu budownictwa, bez której nie sposób
uniknąć przykrych niespodzianek i dodatkowych
kosztów. Skutki niewłaściwie przeprowadzonej procedury odbioru nieruchomości od dewelopera zwykle ujawniają się podczas wykańczania wnętrz lub
w pierwszych miesiącach użytkowania. Wówczas
naprawa usterek bądź większych wad technicznych odbywa się na zasadach rękojmi, ale nie daje
właścicielowi gwarancji szybkiej realizacji. Trzeba
bowiem udowodnić, że szkody są wynikiem błędów popełnionych na etapie budowy, a nie niewłaściwego użytkowania. Co więcej, zgodnie
z prawem nie można narzucić sprzedawcy sposobu naprawy wady, a to staje się częstym powodem
długotrwałych sporów między klientami a firmą deweloperską. Istnieją też wady, których nie jesteśmy
w stanie wyegzekwować od dewelopera nawet na
podstawie rękojmi, dotyczą one szyb i stolarki okiennej. W okresie późniejszym deweloper może stwierdzić, iż uszkodzenia te powstały na etapie wykończenia mieszkania.

pierwotnego projektu powinny zostać odnotowane
w protokole odbioru. Dokument ten stanowi podstawę do domagania się od dewelopera jak najszybszej naprawy. Prawo przewiduje 14-dniowy termin na
akceptację zastrzeżeń nabywcy lub ich odrzucenie
(po dokładnym uzasadnieniu) przez sprzedawcę. Po
podpisaniu protokołu odbioru technicznego deweloper ma 30 dni na usunięcie usterek.
Ważne! Warto pamiętać, iż deweloper formalnie
nie ma prawa ograniczać nam czasu na odbiór lokalu, co niestety często ma miejsce. W takim wypadku
zawsze warto zastrzec przy ustalaniu odbioru, że nie
chcemy, aby czas był limitowany.

Mieszkanie pod lupą
Odbiór nieruchomości to ostatni etap przed sfinalizowaniem transakcji, dlatego należy przeprowadzić
go jak najdokładniej, sprawdzając wszystkie elementy konstrukcyjne. Warto zwrócić uwagę, według jakiej normy mierzona jest powierzchnia mieszkania,
PNB czy ISO.
Sprawdzając ściany, nabywca musi ocenić jakość i wilgotność tynków oraz kąty i płaszczyznę.
W przypadku wylewki weryfikacji podlegają takie
czynniki, jak m.in. sposób wykonania, poziom, wilgotność i dylatacja. Następnie sprawdzamy, czy
okna, drzwi i instalacje działają prawidłowo. Oceniając stan stolarki okiennej i drzwiowej, trzeba przeanalizować pojedyncze elementy pod względem ich
wykonania i funkcjonalności. Sprawdzamy futryny
i skrzydła okienne, kompletność okuć, rozwieralność,
szczelność, płynność działania zamka i klamki, szyby
(szukając ewentualnych rys i pęknięć, wad fabrycznych) oraz uszczelki.
Do największych błędów w czasie odbioru technicznego prowadzą brak wiedzy, znajomości norm
i brak odpowiedniego sprzętu. Sprawny fachowiec
wykona próbę działania każdego mechanizmu
i przyjrzy się wszystkim powierzchniom. Przykładowo, jeśli okna są wyposażone w rolety zewnętrzne,
należy je uruchomić, a następnie sięgnąć jeszcze dalej, tzn. sprawdzić, jak zamontowane zostały parapety zewnętrzne i wewnętrzne. Jeśli mieszkanie posiada balkon lub taras, również powinniśmy zweryfikować jakość ich wykonania.

Niezbędna dokumentacja
Odbiór mieszkania lub domu wymaga przygotowania odpowiedniej dokumentacji. Im więcej informacji zgromadzimy na temat projektu, tym łatwiej ocenimy, czy aktualny stan techniczny nieruchomości jest zgodny z założeniami projektowymi.
Przed odbiorem nieruchomości należy zapoznać
się z takimi dokumentami, jak standard wykonania,
rzut mieszkania lub domu, projekt instalacji elektrycznej,
wodno-kanalizacyjnej,
teletechnicznej,
centralnego ogrzewania i gazowej. Termin odbioru należy ustalić z deweloperem z wyprzedzeniem,
by zyskać czas na przeanalizowanie dokumentacji.
W dniu sprawdzania nieruchomości warto mieć przy
sobie przede wszystkim plan i rzut nieruchomości
oraz standard wykonania.
Czas ma kluczowe znaczenie. Kwadrans to zdecydowanie za mało, by przeprowadzić rzetelną analizę faktycznego stanu lokalu. Fachowcy potrzebują na to średnio 2 godzin, laicy — jeszcze więcej.
Wszystkie zauważone wady i nieścisłości względem
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Zgodność realizacji z projektem należy ocenić także w przypadku instalacji elektrycznej
i wodno-kanalizacyjnej. Jeśli w mieszkaniu jest
zasilanie, fachowiec powinien zbadać napięcie
w gniazdkach elektrycznych oraz oświetlenie. Ocenie podlegają również aspekty wizualne, poprawność montażu i kompletność osprzętu. Konieczne
będą odpowiedzi na pytania: czy instalacja wodno-kanalizacyjna przebiega zgodnie z projektem, czy
zgadza się ilość podejść; czy grzejniki są podłączone
do C.O oraz ich wymiary i moc są zgodne z projektem, czy wentylacja działa prawidłowo?; czy instalacja gazowa nie została
zabudowana; czy zgadza się ilość punktów
elektrycznych (gniazda, zwisy)? Tego typu
kwestie bezpośrednio
wpływają na komfort
i bezpieczeństwo użytkowania lokalu. Wadliwe instalacje będą powodować straty ciepła,
przeciążenie i nieprawidłową cyrkulację powietrza w pokojach.

wykonania. Szczególnie ważnym aspektem są tutaj
izolacje przeciwwilgociowe w obrębie ścian nośnych
i fundamentów, bardzo często zaniedbywane lub
wykonywane niezgodnie ze sztuką budowlaną.

Pomoc fachowca
Warto rozważyć skorzystanie z usług firmy zajmującej się odbiorem nieruchomości, zwłaszcza że fachowcy dysponują profesjonalnym sprzętem, bez
którego nie można wykonać prawidłowej analizy.
W przypadku samodzielnego sprawdzania stanu lokalu nabywca musiałby zaopatrzyć się m.in. w szczelinomierz,
wilgotnościomierz,
anemomentr, kątownik, dużą
poziomicę i taśmę
mierniczą czy kamerę inspekcyjną. Prosta kalkulacja pozwala
stwierdzić, że dodatkowy wydatek na sprzęt
przekroczy koszt profesjonalnej usługi. Zakup przyrządów pomiarowych to dopiero
początek, trzeba jeszcze wiedzieć, jak z nich
korzystać. Dla wielu osób brak specjalistycznej wiedzy praktycznej i nieznajomość
norm
budowlanych
okazują się barierą nie
do przeskoczenia.
Specjalista od odbiorów nieruchomości pomoże oddzielić drobne błędy, które
można
usunąć
w czasie wykańczania
mieszkania, od poważnych usterek wymagających interwencji
dewelopera.
Wskazówka! Warto wybierać tych z fachowców,
którzy
oprócz wiedzy teoretycznej dotyczącej norm budowlanych i zastosowania przyrządów, mają praktyczne doświadczenie, i znają proces budowlany od „kuchni”. Wraz ze
wzrostem liczby mieszkań pojawia się coraz więcej
firm oferujących pomoc przy odbiorze. Wybierając
fachowca do pomocy, kierujmy się nie tylko ceną,
lecz również jego wiedzą i praktycznym doświadczeniem, które może okazać się niezbędne w przypadku
dyskusji z inżynierem bądź kierownikiem budowy reprezentującym dewelopera.

Nie tylko
mieszkanie
Mylne
przekonanie
o tym, że odbiór techniczny domu kosztuje znacznie więcej niż
profesjonalna analiza
stanu
technicznego
mieszkania (i dlatego
należy zająć się tym na
własną rękę), przynosi
skutki w postaci wad,
które nie umknęłyby
fachowcom. W rzeczywistości stawki za
usługę są porównywalne. Odbiór domu od
dewelopera jest bardziej skomplikowaną
procedurą, obejmującą więcej elementów
— zaczynając od elewacji, przez rynny i rury spustowe, a na dachówce i innych materiałach budowlanych kończąc. Nie bójmy się pytać. Informacje na temat certyfikatów i atestów budowlanych dają pewność, że nieruchomość jest oferowana w dobrym
standardzie.
W przypadku domu jesteśmy narażeni na o wiele większą liczbę błędów i usterek niż przy odbiorze
mieszkania. Często domy budowane są przez przypadkowe ekipy lub małych wykonawców, a deweloperzy starają się oszczędzać na czym tylko się da.
W przypadku odbioru domu sama znajomość norm
i biegłość w odbiorze mieszkań nie wystarczy. Należy tutaj zwrócić uwagę na wiele więcej aspektów,
oraz posiadać wiedzę na temat ich poprawnego

POLE OCHRONNE (minimalny nienaruszalny obszar wokół znaku, w którym nie moze pojawić sie żaden obcy element).
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C: 65
M: 0
Y: 25
K: 0

C: 60
M: 40
Y: 40
K: 100
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KREDYT NA WYKOŃCZENIE I REMONT
MIESZKANIA — PYTANIA I ODPOWIEDZI
Czy kredyt na wykończenie mieszkania
jest wyżej oprocentowany od kredytu na
zakup mieszkania?

Lp.

zakres prac

koszt

1

meble wbudowane
(kuchnia wraz z osprzętem)

31 000 zł

Oczywiście, że nie. Kredyt na wykończenie mieszkania czy jego remont nie jest wyżej oprocentowany, ponieważ stanowi część kredytu hipotecznego, potocznie nazywanego kredytem mieszkaniowym.

2

wykończenie łazienki
wraz z armaturą

15 000 zł

Kiedy należy złożyć wniosek o kredyt na
wykończenie mieszkania?

3

wykończenie ścian
(gładzie, malowanie)

8 000 zł

4

stolarka drzwiowa
wewnętrzna

6 000 zł

5

podłogi

15 000 zł

razem

75 000 zł

Składając wniosek o kredyt na zakup mieszkania, należy pamiętać, aby powiększyć kwotę kredytu o wysokość środków, jaką będziemy potrzebować na wykończenie mieszkania. Wówczas trzeba zrobić prosty
kosztorys i dołączyć go do wniosku kredytowego.

Jak taki kosztorys ma wyglądać i jak
szczegółowo należy rozpisać zakres prac?
Każdy bank posiada własny wzór kosztorysu, w którym trzeba wpisać szacowane koszty. Przykładowo
kupując mieszkanie o powierzchni 50 mkw. przyjmuje się, że koszt 1 mkw. to od 1200 do 1500 zł. Zdarzają
się też kosztorysy z kosztem 2000 zł/mkw., jednak taką
stawkę należy skonsultować z architektem wnętrz
i rzeczoznawcą majątkowym, ponieważ bank w ostatecznej decyzji może nie zaakceptować tak wysokiego
kosztorysu.
Zakładając, że koszt metra kwadratowego będzie
na poziomie 1200 zł, przyjmujemy kwotę 60 000 zł
i taką sumę rozpisujemy na 5 podstawowych prac, łatwych do zweryfikowania.

Lp.

zakres prac

Jak jest wyliczany minimalny wkład
własny w przypadku wnioskowania
o kredyt z kwotą przeznaczoną na
wykończenie mieszkania?
Wkład własny w takim przypadku jest liczony od kwoty zakupu powiększonej o kwotę wykończenia. Jeśli
mieszkanie kosztuje 400 000 zł, a kwota przeznaczona na jego wykończenie wynosi 75 000 zł, wówczas
minimalny wkład własny kształtuje się na poziomie
47 500 zł (10 proc.).

koszt

1

meble wbudowane
(kuchnia wraz z osprzętem)

25 000 zł

2

wykończenie łazienki
wraz z armaturą

12 000 zł

3

wykończenie ścian
(gładzie, malowanie)

7 000 zł

4

stolarka drzwiowa
wewnętrzna

4 000 zł

5

podłogi

12 000 zł

razem

Składając kosztorys do banku na etapie wniosku kredytowego, często klienci nie współpracują
jeszcze z projektantem, dlatego należy przyjmować
wyższe kwoty, ponieważ w takim modelu nie braknie środków na wykończenie, a w przypadku gdy
zostaną, można będzie przeznaczyć je na nadpłatę
kredytu.

Czy kwotę przeznaczoną na
wykończenie/remont mieszkania klient
będzie musiał rozliczyć fakturami?
Rozliczenie kredytu przeznaczonego na wykończenie
mieszkania odbywa się w 95 proc. banków poprzez
inspekcję pracownika banku, który sprawdza, czy wykonano wszystkie prace ujęte w kosztorysie. Taka inspekcja trwa od kilku do kilkunastu minut. Pracownik banku lub inspektor wykonuje zdjęcia, sporządza
prostą notatkę i środki zostają rozliczone. Należy zawsze zapytać eksperta kredytowego lub pracownika
banku w dniu składania wniosku, czy przypadkiem
wykończenia remontu nie trzeba będzie rozliczać
fakturami.

60 000 zł

Zakładając natomiast, że koszt metra kwadratowego będzie na poziomie 1500 zł, przyjmujemy kwotę
75 000 zł i taką sumę też rozpisujemy na 5 podstawowych prac.
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opis

kwota

kwota zakupu
mieszkania

%

opis
kwota zakupu
mieszkania

400 000 zł

kwota przeznaczona na
wykończenie mieszkania
wnioskowana w
kredycie hipotecznym

0 zł

razem koszty inwestycji,
jakie „widzi” bank

400 000 zł

100%

40 000 zł

10%

wkład własny

360 000 zł

90%

kwota kredytu

wkład własny
kwota kredytu
kwota środków
na wykończenie
mieszkania, które klient
posiada „w kieszeni”
i zainwestuje, nie
przedstawiając
stosownych
dokumentów w banku

kwota
400 000 zł

kwota przeznaczona na
wykończenie mieszkania
wnioskowana w
kredycie hipotecznym

60 000 zł

razem koszty inwestycji,
jakie „widzi” bank

460 000 zł

100%

100 000 zł

22%

360 000 zł

78%

kwota środków
na wykończenie
mieszkania, które klient
posiada „w kieszeni”
i zainwestuje, nie
przedstawiając
stosownych
dokumentów w banku

60 000 zł

0 zł

tabela 1

tabela 2
Posiadając 22 proc. wkład własny, klient może uzyskać marżę na poziomie 1,3 proc., co daje realnie tańszy kredyt o ok. 40 000 zł w okresie 30 lat.

Kiedy klient otrzyma środki na
wykończenie mieszkania?
Środki na wykończenie klient otrzyma, gdy deweloper wybuduje mieszkanie i przekaże mu protokół
odbioru lokalu wraz z kluczami do mieszkania. Z takim protokołem nabywca udaje się do banku, składa wniosek o uruchomienie środków, które zostały
przyznane w decyzji kredytowej na zakup i wykończenie mieszkania.

Czy rzeczoznawca bankowy
uwzględni w wycenie fakt, że
mieszkanie będzie wykończone za
własne środki klienta?
Podczas szacowania przyszłej wartości mieszkania,
rzeczoznawca bankowy, nie widząc kosztorysu na
wykończenie, oszacuje nieruchomość jako mieszkanie w stanie deweloperskim, mimo iż każdy wie,
że aby móc w nim zamieszkać, klient musi je wykończyć i zainwestować własne środki. Niestety
niewielu kredytobiorców ma świadomość, że przez
niewiedzę na własne życzenie zaniża sobie wartość nieruchomości, płacąc przez to większe koszty
kredytowe.

Czy przy zakupie mieszkania za kwotę
400 000 zł, posiadając 10 proc. wkładu
własnego (40 000 zł) oraz dodatkowo
60 000 zł na wykończenie mieszkania, jest
sens przeznaczać posiadane 60 000 zł na
wkład własny i wnioskować o środki na
wykończenie mieszkania w wysokości
60 000 zł?
Oczywiście, że tak. Zostawienie środków na wykończenie w przysłowiowej kieszeni oraz zawnioskowanie
o kredyt z 10 proc. wkładem własnym jest jednym z najczęściej popełnianych błędów przez kredytobiorców.
Najlepiej przedstawią to powyższe tabele, które
obrazują ten fakt na cyfrach i pokazują, że przesuwając własne środki z wykończenia mieszkania, w wysokości 60 000 zł, na wkład własny i złożenie wniosku
o skredytowanie takiej samej kwoty na wykończenie
spowodują, że przy tej samej kwocie kredytu wkład
własny zwiększy się z 10 do 22 proc.
Tabela nr 2 pokazuje, że tak prostym przesunięciem środków można podnieść wartość inwestycji
z 400 000 do 460 000 zł i zwiększyć wkład własny do
22 proc.
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MIESZKANIE NISKOBUDŻETOWE — JAK
ROZPLANOWAĆ NIEWIELKI BUDŻET?
Mieszkania niskobudżetowe nie przestają być popularnym tematem.
Począwszy od mieszkań inwestycyjnych przeznaczonych na wynajem
— po te, które urządzamy dla siebie, chcąc ponieść jak najmniejsze koszty.
Ze względu na nieustannie rosnące ceny nieruchomości, robocizny oraz
materiałów, temat starannego podejścia do rozplanowania budżetu
interesuje coraz więcej klientów biur architektonicznych.
I one faktycznie cechowały się wysoką jakością. Rzadziej wymieniało się wadliwe produkty, zgłaszało reklamacje. Teraz mamy dużo większy wybór, konkurencyjne ceny, ale — no właśnie. Wszystko to kosztem bardzo różnorodnej jakości, która, podobnie jak
z elektroniką, ma wystarczać na krótszy czas, żebyśmy byli zmuszeni do kolejnych i kolejnych zakupów.
Tylko że nikt nie chce mieszkać na wiecznym placu
budowy.
Co może pójść nie tak przy bardzo tanich produktach: płytki tak kruche, że nie sposób ich dociąć. Ceramika łazienkowa z pękającą samoistnie warstwą
szkliwa. Tanie umywalki, w których powstają dziury,
gdy się upuści dozownik na mydło. Baterie, z których schodzi warstwa wykończeniowa, szczególnie
w przypadku kolorów innych niż chrom. Tanie podłogi drewniane, które po 2 latach wyglądają jakby
przeżyły lat 20. Meble, w których prowadnice, systemy i zawiasy psują się już w pierwszym roku użytkowania. Materac, który po roku jest tak wymęczony
jak dwudziestoletnia wersalka. Tanie kuchnie, które
bezpowrotnie niszczeją po najmniejszym kontakcie
z wodą (ze zlewu), na co nie mają gwarancji. Rozkładane sofy, które po kilku rozłożeniach wydają się rozpadać w oczach. Osprzęt, który psuje się w rękach
w trakcie prób montażu. Meble tapicerowane o zerowej odporności na zabrudzenia.
To wszystko nie brzmi zbyt optymistycznie. Zastanówmy się więc, na czym się skupić, gdy nasz budżet
jest ograniczony.

P

rzy obecnych cenach nie ma miejsca na spontaniczność. A przecież nawet przy dużym budżecie dobrze jest go dobrze przemyśleć, bo
jak wiadomo — nie ma takiej kwoty, której by się nie
dało wydać. Jak więc samodzielnie rozplanować wydatki, gdy nie korzystamy z usług dobrego architekta wnętrz, który zrobiłby to za nas? Warto zastanowić
się nad potencjalnymi pułapkami taniego wyposażenia, elementami, w które warto więcej zainwestować,
a których lepiej unikać, oraz sposobami na to, by wnętrza wyglądały na droższe.

W co warto zainwestować
Reguła jest jedna: przede wszystkim w to, co najtrudniej będzie wymienić. I co najrzadziej będziemy
chcieli wymieniać, czyli:
■ płytki (min. 50–80 zł/mkw.), najlepiej gresowe;
■ podłoga drewniana (min. 200–250 zł/mkw.), a jeśli chcemy zaoszczędzić, to panele laminowane
(min. 50–60 zł/mkw.);
■ drzwi (min. 1000 zł z ościeżnicą), warto dopłacić za
dodatkowe wypełnienie;
■ materiały budowlane typu kleje, gładzie itd., tutaj
warto dać wolną rękę zaufanej ekipie remontowej,
która wybierze dobre materiały według własnego
doświadczenia;
■ wyposażenie łazienki: ceramika, baterie, elementy podtynkowe (koniecznie);

Cena czyni cuda
Jak można się domyślać, ślepe podążanie za jak
najniższymi cenami często kończy się rozczarowaniem. Niskie koszty mogą wiązać się z gorszą jakością i trwałością. Nie pomaga tutaj fakt, że wysokie
stawki nie zawsze oznaczają wysoką jakość. Jak się
w tym odnaleźć? Co właściwie może się wydarzyć, jeśli przyjmiemy motto: im taniej, tym lepiej?
Otóż ryzykujemy naprawdę sporo. Dla wielu
osób nie jest to oczywiste, bo w domach naszych rodziców królowały meble, które się kupowało na lata.
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■ sufity podwieszane (koszt. ok. 120 zł/mkw.);
■ wykończenia ścian okładzinami, dekoracyjne
paneliki pionowe (aby tanio urozmaicić ściany
wnętrz mieszkania, można wykorzystać 2, nawet
3 współgrające ze sobą kolory farb, lub też zastosować niedrogą tapetę z wyraźnym wzorem, albo
sztukaterię ścienną);
■ kamienne blaty (blaty z kamienia naturalnego
do nawet niewielkiej kuchni są wyjątkowo drogie;
przykrą niespodzianką jest też to, że ich jakościowe imitacje, np. konglomerat czy spiek, potrafią
kosztować bardzo podobnie);
■ zabudowy meblowe z forniru lub lakierowane
(zamawiając u stolarza meble swoich marzeń, zaoszczędzimy sporo, zamieniając fornir na laminat
drewnopodobny, a MDF lakierowany na laminat
w gładkim kolorze);
■ drogie systemy kuchenne typu Cargo czy Magic Corner (planując budżetową kuchnię, lepiej
skupić się na zwykłych szafkach i szufladach; dodatkową oszczędność można znaleźć, stosując
zwykłe uchwyty zamiast rozwiązań typu klik czy
frezowań — obecnie na rynku jest wiele pięknych
uchwytów w przystępnych cenach);
■ ceramikę wolnostojącą (dobrą wannę do zabudowy można kupić już za 400 zł, podczas gdy wanna wolnostojąca będzie kosztować bliżej 5000 zł);
■ baterie stojące lub podtynkowe, w nietypowych kolorach (za odcienie złota, miedzi czy czerni wciąż trzeba zapłacić więcej niż za chrom, co
więcej, często technologicznie te wykończenia są
mniej trwałe, w szczególności czarny mat);

Tanie — drogie wnętrze

■ AGD znanych marek, przyzwoitej jakości;
■ zabudowa meblowa kuchni od stolarza, z wykorzystaniem dobrych systemów, np. Blum, (chcąc
wydać jak najmniej, możemy zdecydować się za
równo na szafki, jak i blat z laminatu, jest to mate
riał dobrej jakości i w niewielkiej cenie);
■ szafy wnękowe od stolarza, z wykorzystaniem
dobrych systemów, np. Hettich, (tutaj znowu możemy wybrać płyty meblowe laminowane);
■ opcjonalnie pojedyncze meble w wyższych cenach, np. sofa, stół jadalniany, łóżko.
Bardzo istotne przy wykańczaniu mieszkania
będą elementy, do których dostęp jest utrudniony,
np. podtynkowy stelaż do WC. Cokolwiek planujemy
zakupić, zastanówmy się, jak trudna będzie wymiana, jeśli okaże się to słabej jakości. Czy zajmie 5 minut,
czy wymaga zupełnej demolki? I nie dajmy się zwieść
myśli: Kiedyś i tak będziemy musieli zrobić remont.
Bo to kiedyś może nadejść za pół roku.
Przykłady zagospodarowania budżetów na wykończenie mieszkania różnej wysokości można znaleźć na blogu www.ambience.com.pl/blog.

Czy jest jakiś sposób na to, by tanie wnętrza wyglądały na droższe? Tak, jest nim zastosowanie prostego, eleganckiego stylu. Nieprzesadzonego, ale wykorzystującego takie trendy jak złoto czy marmur, by
uzyskać efekt wnętrz z klasą. Wśród niedrogich lamp,
stolików czy dodatków znajdziemy mnóstwo eleganckich, które w połączeniu z wyważoną bazą będą
wyglądać efektownie. Ważne jest jednak rozsądne
skomponowanie wszystkich elementów, by nie przesadzić w żadną stronę.
Jeśli samodzielna aranżacja mieszkania jest zbyt
dużym wyzwaniem, warto skorzystać z pomocy profesjonalisty. Dobry architekt wnętrz nie tylko zaprojektuje piękne wnętrza, ale też wspomoże w rozsądnym rozplanowaniu budżetu.
Agnieszka KONIECZNA
Ambience. Interior Design
www.ambience.com.pl

Czego najlepiej unikać
Są pewne elementy, które wydają się dość niewinne,
a znacznie podnoszą końcowe koszty wyposażenia
mieszkania. Często ich wkład w funkcjonalność czy estetykę wnętrz jest na tyle niewielki, że zwyczajnie lepiej
z nich zrezygnować. Jeśli klient skupia się na rozsądnym cięciu kosztów, nie powinien decydować się na:
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REMONT TRZEBA DOBRZE
ZORGANIZOWAĆ — POSZUKIWANIE
FACHOWCA I PODPISANIE UMOWY
Wprawdzie czynsze najmu nie rosną tak szybko jak ceny, ale inwestycja
w nieruchomości wciąż jest dobrym pomysłem. Nabywca ma przed
oczyma wizję wielu chętnych potencjalnych najemców i możliwość
zarabiania dodatkowych środków bez konieczności dodatkowej pracy.
Można więc kupić nowe mieszkanie od dewelopera, które trzeba
wykończyć z myślą o przyszłych najemcach (albo o swoich potrzebach),
bądź znaleźć lokal z rynku wtórnego za bardzo okazyjną cenę.
W drugim przypadku jest jeden haczyk — mieszkanie wymaga
remontu. Jak się do tego zabrać? Co wyremontować? A co zrobić
z nowym mieszkaniem w stanie surowym? Jak bez problemów
przygotować nieruchomość do zamieszkania?

J

ak każde przedsięwzięcie, również prace remontowe wymagają planu. Sam zarys, określenie potrzeb i celów remontu dobrze jest ustalić, zadając
sobie następujące pytania.

remont waha się od 800 do 1000 zł za mkw. By lepiej
obliczyć koszty, warto skorzystać z internetowych kalkulatorów budowlanych. Sporządzenie tabeli w Excelu ułatwi kontrolowanie wydatków na bieżąco. Jednak
niezależnie od kosztów, zawsze warto mieć w kieszeni
o 20 proc. większą kwotę niż zakładana. Niespodziewane wypadki mogą nieraz zaskoczyć nawet najbardziej
skrupulatnych, a z uwzględnieniem nieoczekiwanego,
takie sytuacje nie będą groźne dla portfela.

1. Chcę wynajmować mieszkanie w całości
czy na pokoje?
Remont mieszkania w całości przeznaczonego do
wynajmu będzie różnił się od adaptacji lokalu wynajmowanego na pokoje. Być może konieczne okaże się
wstawienie ścianek działowych, żeby zorganizować kilka pomieszczeń. Zajmie to więcej czasu podczas przygotowania projektu i samego remontu, a równocześnie wyposażenie pokoi będzie różne.

4. Czy mam określony profil docelowego
najemcy? Komu chcę wynająć mieszkanie?
Grupą docelową będą studenci, młode
osoby pracujące, pary, rodziny?

2. Jak duży zakres mają mieć prace
remontowe i co konkretnie chcę
wyremontować?

Określenie profilu najemcy znacznie ułatwi wykańczanie i meblowanie mieszkania. Inaczej można wyposażyć lokal dla rodziny z dziećmi, a inaczej dla studentów. Sprawa jest ułatwiona, jeśli ostatecznie właściciel
remontuje dla siebie — wówczas najważniejsze będą
jego potrzeby i oczekiwania.

Czy należy przeprowadzić remont generalny? A może
tylko łazienka i przedpokój są do wykończenia, a reszta mieszkania do odświeżenia? Warto się nad tym zastanowić. Jeśli mamy konkretny plan na to, co zamierzamy zmienić w mieszkaniu, należy zaplanować i rozpisać prace przewidziane dla każdego pomieszczenia.
Jeśli właściciele nie potrafią określić, w jak dużym stopniu trzeba wyremontować mieszkanie, powinni skorzystać z usług firm remontowych.
Specjaliści odpowiedzą na wszystkie pytania i pomogą podjąć decyzję.

3. Ile środków jestem w stanie przeznaczyć
na remont?
Finanse to bardzo ważna kwestia, która łączy się z dwoma poprzednimi pytaniami. Na przykład koszt malowania mieszkania zazwyczaj liczy się, mnożąc metraż
razy 4. Wiedząc, ile farby potrzebujemy, wystarczy jedynie sprawdzić jej koszt. Z kolei szacunkowy wydatek na
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O ekipie remontowej słów kilka

w remontowanym mieszkaniu. Podczas takiego
spotkania można przedstawić przygotowany plan
remontu i poprosić o wycenę kosztów. Doświadczony fachowiec powinien od razu oszacować koszty
i poprawić ewentualne błędy w naszym harmonogramie. Ponadto na bezpośrednim spotkaniu z różnymi ekipami właściciel mieszkania sprawdzi ich podejście do pracy, czy są punktualni oraz jakie mają
możliwości i spojrzenie na remont. Dobrym pomysłem jest również prośba o portfolio i wizyta w aktualnie remontowanym przez daną firmę mieszkaniu.
Takie doświadczenie powinno pomóc w podjęciu
decyzji.

Oczywiście, że można przeprowadzić cały remont samodzielnie. O ile nie sprawi to właścicielowi problemu,
ma wolny czas, chęci i umiejętności — dlaczego nie?
Natomiast jeśli odczuwa wątpliwości co do swojego
talentu remontowego, powinien rozejrzeć się za dobrą
ekipą lub specjalistami do konkretnych prac, którzy
wyremontują mieszkanie za niego. Ponadto jeśli mówimy o generalnym remoncie nieruchomości, warto
zdecydować się na współpracę ze specjalistyczną firmą. Ekipa nie tylko kompleksowo zajmie się remontowanym mieszkaniem, ale również pomoże zaplanować remont, szacując koszty podczas wizyty w lokalu.
Można przedstawić jej również swoją listę prac i kosztów — może specjaliści znajdą w niej błędy lub braki.
Jeśli firma nie realizuje takiej usługi, warto poszukać
kogoś innego.

Umowa 		
Podpisując umowę z wybraną ekipą remontową, trzeba pamiętać o zawarciu w niej kilku ważnych kwestii.
Ważne, żeby podpisywany dokument był umową o roboty budowlane. W takim dokumencie najważniejszy
jest efekt prac, a nie tylko ich wykonywanie, jak w przypadku umowy zlecenia. Kolejną kwestię stanowi ustalenie stron umowy. Podczas jej sporządzania należy
wszystkie dane spisać zgodnie z rejestrem handlowym (sp. z o.o.) lub ewidencją działalności gospodarczej (działalność jednoosobowa lub sp. cywilna).
Najwięcej nieporozumień budzi następna kwestia, czyli określenie przedmiotu umowy. Trzeba dokładnie opisać zakres prac, materiałów użytych do
wykonania dzieła i standard wykończenia. Ponadto należy się zastanowić i ustalić z ekipą, kto odpowiada za dostarczenie materiałów. Można kupić je
samodzielnie z lub bez wskazówek wykonawcy. To
wyjście jest trudne ze względu na konieczność zamawiania i dostarczania ekipie potrzebnych zakupów na czas. Można również zlecić w umowie zakup
materiałów. Z kolei to wyjście wiąże się z doliczeniem dodatkowych kosztów, później procentów od
sumy materiałów, sprzętu i robocizny, a to wszystko

Poszukiwania
Przed skorzystaniem z ogłoszeń internetowych i prasowych, należy zapytać znajomych, czy mogliby polecić
kogoś do remontu mieszkania. Przygotujmy się również na historie o ekipach remontowych, których należy unikać. To bardzo cenna wiedza — poczta pantoflowa jest doskonałym sposobem uzyskiwania informacji,
zwłaszcza o osobach lub firmach, które nie są polecane. Na popularnych portalach ogłoszeniowych można
nie tylko znaleźć fachowców, ale również samodzielnie
wystawić ogłoszenie, w którym będzie opisany przewidywany zakres prac wraz z wymaganiami. Warto skorzystać z portali dedykowanych usługom remontowym, na których można dodawać komentarze i oceniać wykonawców.

Wybór ekipy
Sposobem, który pomoże nam wybrać dobrą i rzetelną ekipę remontową, jest wstępne spotkanie
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■ piankę do golenia do sprawdzenia instalacji
gazowej;
■ zapalniczkę (aby sprawdzić wentylację).

może spowodować, że cena będzie wyższa. W umowie warto jeszcze ustalić, kto i w jaki sposób ma odpowiadać za zabezpieczenie towarów przed kradzieżą lub uszkodzeniem. Kolejną kwestią, którą trzeba
ująć w dokumencie, są daty rozpoczęcia i zakończenia remontu. W ten sposób łatwo będzie wyegzekwować ewentualne opóźnienia. Cena za roboty jest
określana w różny sposób: ryczałt, cena kosztorysowa, procent od całości środków przeznaczonych na
remont. Warto wspomnieć, że cena ryczałtowa pozostaje stała. Dlatego w tym przypadku dobrze jest
skorzystać z pomocy zewnętrznego specjalisty, który przed podpisaniem umowy przeanalizuje wycenę. Następnie taki raport można dołączyć do umowy. Z kolei jeśli chodzi o płatności — nigdy z góry.
W tym przypadku stosujmy zasadę ograniczonego
zaufania. Płatności za kolejne etapy robót należy regulować po bezusterkowym odbiorze, zawsze z pisemnym potwierdzeniem pobrania kwoty i zawsze
głównemu wykonawcy lub jego pełnomocnikowi.
Warto ustalić, na czym będzie polegać odpowiedzialność za usterki i gwarancja. Do umowy możemy dodać zapis na temat gwarancji — wykonawca
zapewni o jakości i braku wad w wykonanych robotach. Z ekipą remontową można ustalić kary umowne, które będą egzekwowane w przypadku opóźnień w terminach lub wystąpienia wad.
Wszelkie zmiany w umowie należy spisywać na papierze w formie aneksu do umowy. Takie zapisy znacznie ułatwiają życie podczas wszelkich sporów.

Kiedy remontować mieszkanie?
Bardzo dobrym pomysłem jest przeprowadzanie remontu w wakacje. Przede wszystkim dlatego, że dni są
dłuższe, a temperatury wyższe. Kilka dodatkowych godzin w ciągu dnia może zdecydowanie poprawić postęp prac remontowych. To samo odnosi się do wyższej temperatury — tynki lub malowane ściany schną
znacznie szybciej niż w zimie. Ponadto studenci szukają mieszkań i pokoi na wynajem we wrześniu i październiku, by zaoszczędzić na wynajmie. Na rynku najmu to bardzo aktywny czas — odświeżona nieruchomość spotka się z dużym zainteresowaniem.

Jak w domu, czyli meblowanie mieszkania
Standard umeblowania mieszkania należy dostosować do docelowego najemcy. Studenci nie będą szukać luksusowego apartamentu z łożem małżeńskim
i dostępem do placu zabaw, a rodziny z dziećmi nie zechcą dzielić przestrzeni z obcymi. Single i młode pary
określą jeszcze inne wymagania.
W mieszkaniach studenckich na standardowe wyposażenie pokoju składają się: łóżko, szafa, komoda
i biurko. Z kolei przydatne są: kuchenka mikrofalowa,
suszarka na ubrania, odkurzacz, czajnik, pralka, lodówka, sztućce i naczynia.
Rodziny niekoniecznie szukają umeblowanych
mieszkań, zwłaszcza jeśli mówimy o lokalach 3-pokojowych lub większych. Jeśli planują zamieszkać gdzieś
na dłużej, zazwyczaj mają swoje meble, które zamierzają wstawić do wynajętego mieszkania. Z kolei najczęściej na podstawowe wymagania rodzin składają
się: kuchenka, zmywarka, pralka i lodówka.
Single i pary plasują się między studentami a rodzinami. Zazwyczaj są zainteresowani kawalerkami
z aneksem kuchennym lub niewielkimi, 2-pokojowymi mieszkaniami. Przy takim najemcy warto postawić
na funkcjonalną szafę z wieszakami i półkami, wygodne łóżko, a także średni standard wyposażenia — taki,
żeby wszyscy czuli się w nim swobodnie.

Odbiór mieszkania
Przed odbiorem wykończonego/wyremontowanego mieszkania przede wszystkim warto porozmawiać
z rodziną lub ze znajomymi, którzy ostatnio mieli podobne doświadczenia. Podpowiedzą, na co zwracać
uwagę. Warto też poczytać fora internetowe, z których
dowiemy się, jakie usterki są najczęstsze i czego można nie zauważyć na pierwszy rzut oka. Przy odbiorze
mieszkania trzeba zachować zimną krew. Właściciel
powinien zwracać uwagę nawet na najmniejsze szczegóły — w końcu to jego nieruchomość i przyszłe źródło
zarobków (w przypadku lokalu na wynajem). Odbiór
należy przeprowadzić w ciągu dnia, wtedy, gdy wnętrze jest najlepiej oświetlone, a ewentualne usterki najlepiej widoczne.
Specjaliści używają kamer termowizyjnych, dzięki którym można łatwo sprawdzić, czy tynki są mokre,
ułożenie ogrzewania podłogowego właściwe, a okna
szczelne. Jeśli można skorzystać z usług firmy, która
odbierze wyremontowane mieszkanie za właściciela — świetnie. Jeśli nie — trzeba dobrze się przygotować i przeczytać umowę, w której zawarte są wszystkie
ustalenia.
Warto też przynieść przedmioty, dzięki którym
sprawdzimy poprawność wykonanych remontów:
■ kątownik do sprawdzenia kątów prostych
w mieszkaniu;
■ poziomicę do zweryfikowania, czy tynki i podłoga
są równo położone;
■ próbnik, czyli śrubokręt do sprawdzenia, czy
w gniazdkach jest prąd;
■ taśmę mierniczą;
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Brakuje czasu na doglądanie remontu?
W takim przypadku dobrze jest się rozejrzeć za firmą realizującą zarządzanie remontami. Bardzo często taką usługę prowadzą przedsiębiorstwa zarządzające najmem. W takich firmach można liczyć nie tylko na kompleksową obsługę, ale też pomoc w audycie
mieszkania na wynajem. Ponadto specjaliści zajmujący się najmem od lat, mają sporą wiedzę na temat cen.
W niektórych firmach można uzyskać rabat, jeśli po remoncie właściciel odda im mieszkanie w zarządzanie.
Józef KAJTA
Mistrz Wynajmu
www.mistrzwynajmu.pl
www.promabi.pl
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IDEA ARCHITEKTURY KOMPLETNEJ.
CZY TO PRZYSZŁOŚĆ?
Budynki i osiedla mieszkaniowe trzeba projektować tak, by odpowiadać
na zmieniające się potrzeby mieszkańców. Jakie tendencje są dziś
najważniejsze z punktu widzenia architektów? Rozmowa z Arturem
Szczepaniakiem z pracowni AP Szczepaniak.
Jakie są dziś tendencje w architekturze
budynków mieszkaniowych? Proponuję wyjść
od mieszkania.
To odwrotnie niż ja robię. Projektując, patrzę od ogółu do szczegółu. Jeśli chodzi o mieszkania, to układ
wnętrz od lat pozostaje w zasadzie niezmienny, choć
widać tendencję do projektowania otwartych kuchni. Z drugiej strony, Polacy oczekują dziś dużej liczby pomieszczeń w mieszkaniu. Pozytywne jest też,
że nabywcy szukają coraz większych lokali, choć tu
oczywiście wszystko zależy od potrzeb. Jeśli chodzi
o inne elementy, to większą wagę przywiązujemy
dziś m.in. do klimatu akustycznego w mieszkaniach.
Coraz większe są okna, ponieważ Polacy zaczęli doceniać znaczenie dostępu do światła i widoku. Najbardziej pożądane są mieszkania z widokiem na park
i rzekę, zwłaszcza w centrach miast. Ale powoli widać
też tendencje związane ze zmianami stylu życia i pracy. Na przykład w aparthotelach, których w ostatnim czasie projektujemy dużo, powstają przestrzenie coworkingowe. Być może w przyszłości podobne
będą funkcjonować również w zwykłych budynkach
mieszkaniowych.

w tym rekreacyjne, zielone albo np. sąsiedzkie miejsca spotkań, w tym na dachu, zwłaszcza jeśli mamy
ciekawy widok. Budowanie relacji społecznych to jedna z ważniejszych potrzeb, poza tym Polacy stają się
coraz bardziej otwarci. Świadoma nowoczesna architektura uwzględnia te aspekty. Jako ciekawostkę dodam, że Le Corbussier, projektując swoją słynną jednostkę mieszkaniową w Marsylii, uwzględnił na dachu
m.in. basen. Widziałem na własne oczy, że do dzisiaj
świetnie się to sprawdza, mieszkańcy chętnie z tego
korzystają i się tam spotykają. Wprowadzanie takich
społecznych elementów jest integralnym elementem
modernistycznej architektury i to dobrze, że pojawia
się w Polsce coraz więcej tego typu realizacji. Znów
sięgając do przyszłości: być może częściej elementem
takich wspólnych przestrzeni staną się małe ogródki,
w których chętni będą mogli uprawiać warzywa lub
owoce. Pierwsze nieśmiałe próby w tym kierunku już
się pojawiają. Wszystko wskazuje na to, że coraz większą rolę w architekturze przyszłości będą też odgrywały kwestie związane ze zmianą klimatu. Już teraz
coraz częściej projektujemy zielone dachy i ściany,
dużo tarasów, a zabudowę kształtujemy w taki sposób, aby dawała cień.

W nowo budowanych obiektach pojawia się
coraz więcej przestrzeni wspólnych. Z czego to
wynika?
Kiedyś były to tylko rowerownie i place zabaw, dziś
projektujemy coraz ciekawsze przestrzenie wspólne,

Inspiruje się Pan architekturą skandynawską.
Dlaczego?
Znów wolałbym spojrzeć z szerszej perspektywy. Lubię, kiedy budynek jest w tkance miejskiej jednoznaczny, oparty na klarownym pomyśle. Może to być
np. kompozycja balkonów lub okien, odważny wzór
dotyczący najlepiej całej płaszczyzny. Jeśli taki wzór
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się powtarza, to porządkuje przestrzeń, doskonale widać to z lotu ptaka. Takie budynki znajdowałem np.
w Kopenhadze. Istotny jest fakt, że minimalizm skandynawski opiera się na zastosowaniu dobrych materiałów. Wtedy budynek może być oszczędny w formie
i wyglądać imponująco. Takie obiekty będą dobrze
wyglądały i za 10, i za 100 lat. Ponadczasowość to znak
rozpoznawczy dobrej architektury. Dodam, że inspirujące są też wyraziste projekty. W Vancouver w Kanadzie widziałem całkowicie przeszklony biurowiec
z balkonami. Mam marzenie, żeby i u nas mogły pojawiać się tak niebanalne obiekty. Wracając jeszcze do
pytania: Skandynawia to podobna strefa klimatyczna,
dlatego możemy czerpać stamtąd inspiracje. Projektowaliśmy również osiedle w Libii, ale tam uwarunkowania są zupełnie inne.
A jak postrzega Pan architekturę
postmodernizmu? W tym przypadku
o ponadczasowości raczej trudno mówić.

różne usługi. Powinno też być dobrze skomunikowane. Dążymy do osiedli skończonych, idealnych miejsc
do życia i wypoczynku. Najważniejsze jest to, żeby
wszystko było pod ręką, a mieszkańcy nie musieli podróżować, a już na pewno nie samochodem, żeby zrobić zakupy czy coś załatwić. Blisko powinno być też
do pracy czy miejsc kultury. Taki jest mój ideał osiedla przyszłości. Oczywiście, widać tu, że o takim osiedlu nie sposób myśleć w oderwaniu od większej całości urbanistycznej. W tej wizji kluczową rolę odgrywa
również sprawna komunikacja zbiorowa, najlepiej całkowicie niezależna od ruchu samochodowego. Można powiedzieć, że osiedle kompletne potrzebuje też
kompletnej dzielnicy i takiego miasta.

Panuje przekonanie, że te budynki szybko się starzeją,
ale taki był okres w architekturze. Można powiedzieć,
że to znak czasów. Sądzę, że jeśli te obiekty są dobrze
zaprojektowane i zadbane, to się bronią.
Jak powinno wyglądać osiedle kompletne?
Przede wszystkim powinno łączyć różne funkcje. Na
takim osiedlu powstanie przestrzeń rekreacyjna, najlepiej park i basen, ale też małe centrum handlowe,

Czy zna Pan receptę na to, jak pogodzić
funkcjonalność z estetyką?
Architekci myślą bardziej o formie niż o funkcjonalności, a inwestorzy widzą w architektach raczej rzemieślników niż artystów. Potrzebna jest w tym równowaga. Architektura ma dużo wspólnego ze sztuką,
ale dobrze rozplanowany budynek, z funkcjonalnymi
wnętrzami i innymi strefami, to podstawa. Łączenie
estetyki z funkcjonalnością, szczególnie w zabudowie
mieszkaniowej, jest zawsze sztuką kompromisu. Staramy się znaleźć złoty środek i cały czas się uczymy,
jak to robić.
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KAŻDY PROJEKT NIESIE ZA SOBĄ
HISTORIĘ
O etapach współpracy z architektem wnętrz, trendach
wnętrzarskich, wnętrzach przyjaznych użytkownikom, a także
o szukaniu kompromisów w projektowaniu, z Kingą Śliwą,
właścicielką studia Art&Design, rozmawia Joanna Kus.
Pomoc architekta jest absolutnie niezbędna
dla osoby kupującej mieszkanie? Co stanowi
największą trudność, gdy podejmujemy się
projektowania na własną rękę?
O współpracy z architektem można mówić, biorąc
pod uwagę różny zakres — od konsultacji, poprzez
stworzenie koncepcji, dopracowywanie szczegółów,
przygotowanie wizualizacji, po nadzór nad realizacją.
Uważam, że kupując mieszkanie, które ma nam zapewnić pełny komfort, warto przynajmniej skorzystać
z konsultacji. Być może w firmach deweloperskich
również pracują osoby kompetentne do tego, by dopracować kwestie odległości, sposoby rozmieszczenia mebli, żeby rozbudowaniem kuchni nie blokować
np. komunikacji w korytarzu. Często trudność sprawia klientom określenie wielkości urządzeń i wyposażenia. Owszem, rozwijamy swoją wyobraźnię, projektując dużą wannę, ale jednocześnie zapominamy, że
niewłaściwie dobrana do specyfiki wnętrza, utrudni
przejście do toalety czy umywalki.
Pomoc architekta wnętrz jest niezbędna w aspekcie unikania błędów. Koszt skorzystania ze wsparcia
specjalisty, czasem i tak ponosimy, kiedy trzeba poprawiać wady wynikające z tego, że pewne przebudowy wykonaliśmy sami, bez namysłu.
Jak przygotować się do pierwszego spotkania
z architektem wnętrz?

mieszkanie trzeba dostosować do potrzeb osób starszych, czy nasz styl życia przewiduje częste korzystanie ze strefy gościnnej, czy wykonujemy zawód, który
wiąże się z koniecznością wprowadzenia strefy pracy.
Trudno jest rozmawiać na pierwszym spotkaniu
o kształcie lampy. Za wcześnie na przyniesienie zdjęcia komody, stolika lub innego elementu dekoracyjnego, który nam się podoba. To są ważne rzeczy, jeśli
stanowią dla nas wartość emocjonalną, ale podczas
spotkania z architektem bazową kwestią jest zdefiniowanie przestrzeni w taki sposób, żeby zawrzeć w niej
wszystkie niezbędne strefy: kuchnię, jadalnię, łazienkę, strefę przechowywania, garderobę i strefę sypialni.

Najważniejsze są konkretne gabaryty przestrzenne. Pracujemy na określonych wymiarach. Jest takie
powiedzenie, że papier wszystko przyjmie, a to nieprawda. Jeśli pracujemy w skali, jeśli zakładamy realne wielkości elementów wyposażenia wnętrz, nie jesteśmy w stanie rozciągnąć mieszkania, nie trzymać
się pewnych gabarytów. Na pierwsze spotkanie należy przygotować informacje o wymiarach, kluczowe
jest poznanie przestrzeni. Można zaprosić architekta
wnętrz, który dokona inwentaryzacji, czyli pomierzy
pomieszczenia, bądź bazować na wymiarach podanych przez dewelopera, o ile mamy pewność, że zostały one sprawdzone. Od tego zaczynamy. Na drugim miejscu stoi zamysł, czyli to, co chcemy umieścić w mieszkaniu i w jaki sposób przestrzeń będzie
użytkowana. W tym kontekście istotne jest poznanie klientów, ich zwyczajów, potrzeb, stylu życia. Kluczową rolę odgrywa określenie, ile osób będzie użytkowało mieszkanie: czy użytkownikami przestrzeni będą członkowie przysłowiowej rodziny z dwójką
dzieci, a może singiel. Architekt musi wiedzieć, czy
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Zdarzają się oczekiwania nieadekwatne do
specyfiki wnętrza, pomysły ponad miarę?
W takich przypadkach współpraca odbywa się na zasadzie kompromisów. Na przykład definiujemy, że
najważniejsza będzie wyspa w kuchni. Jak większość
osób wie, wyspa wymaga przestrzeni, która pozwala
ją obejść. Do tego typu rozwiązań potrzebna jest odwaga w podejmowaniu decyzji — projektowych i na
etapie realizacji. Na przykład możemy zaprojektować
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Zakup mieszkania jest tak dużym obciążeniem
finansowym, że może zabraknąć pieniędzy
na dogranie szczegółów wystroju wnętrza.
Da się zamieszkać pięknie i tanio? Są takie
rozwiązania, dzięki którym nawet z mocno
ograniczonym budżetem stworzymy atrakcyjne
wnętrze?

wyspę, ale kosztem rezygnacji ze stołu. Nie każdy zgodzi się na taki kompromis, bo często myślimy stereotypowo. Trudno nam wyobrazić sobie, że nie zaprosimy gości do tradycyjnego stołu.
Osobiście lubię wyzwania. Wspominam wnętrze,
które miało być użytkowane przez singla. Klientka
chciała umieścić wannę wolnostojącą w niewielkiej
sypialni. Mieszkanie miało ok. 40 mkw., sama sypialnia 12 mkw. Osiągnięty kompromis polegał na tym,
że łazienka (umywalka, toaleta) została zaproponowana jako taka toaleta gościnna, a całą strefę wanny poprzez usunięcie ściany i połączenie przestrzeni usytuowaliśmy w sypialni.

Można poszperać, poszukując okazyjnych cen, skorzystać z dobrych promocji, kiedy zmienia się ekspozycja
salonu czy zdecydować się na zakup z końcówki serii.
Sporo materiałów uda się kupić taniej niż katalogowo. Rzeczywiście wymaga to więcej czasu na poszuki-

Wanna w sypialni już tak nie
dziwi jak jeszcze kilka lat temu.
Jakie projekty są najciekawsze
z Pani perspektywy?
Muszę przyznać, że najbardziej
zaskakujące są pokoje dziecięce i młodzieżowe. Fantazyjne pomysły wynikają z rozmów
z rodzicami i samymi dziećmi.
W efekcie powstaje np. zjeżdżalnia w piętrowym łóżku, czy
antresola tworząca podniebny
świat.
Dla mnie dużym wyzwaniem są też takie projekty, kiedy pracujemy na materii, która
ma już swoje lata, np. mieszkanie w starej kamienicy, czy wnętrze w stylu loft rzeczywiście wygospodarowane w poprzemysłowym kompleksie. Wyłanianie
się konstrukcyjnych elementów,
które wydaje się, że może stanowić odstraszający szczegół —
nieprawda — on może stać się
wielkim atrybutem przestrzeni, bardzo oryginalną dekoracją. Można zamontować
lampę, wydobyć światłem wszystkie walory związane
np. ze starą ścianą czy elementami konstrukcyjnymi.

wania. Współpraca z architektem wnętrz może to ułatwić. Muszę przyznać, że staram się na bieżąco śledzić
ceny produktów wnętrzarskich.
Oszczędności uzyskamy też, dzieląc realizację na
kilka etapów, w taki sposób, żeby rozpocząć od wszelkich brudnych prac, które pozwolą w pełni zabezpieczyć podłogi i ściany. Na początku można też zaprojektować oświetlenie, czyli pomyśleć, w których miejscach
będą punkty świetlne. Nic nie stoi na przeszkodzie,
żeby samodzielnie wykonać abażury. Przy czym zaznaczę, że naprawdę tanim a zarazem efektownym sposobem jest np. wprowadzenie pasków ledowych.
Kolejnym etapem realizacji mogą być meble,
wszelkie zabudowy. Projekt można realizować z kilkumiesięcznymi przerwami — od wykończenia ścian,
podłóg, sufitów, łazienki aż do najmniejszych szczegółów. Jednak nie da się zaprzeczyć, że wykończenie
wnętrza kosztuje, już sama praca fachowców to duży
wydatek.

Jakie rozwiązania uważa Pani za
ponadczasowe?
Pracuję od wielu lat. Jeszcze 15 czy 20 lat temu miałam poczucie, że sprzymierzeńcem ponadczasowego rozwiązania będą proste formy, skandynawskie,
w których dbamy o to, żeby wizualnie powiększać
przestrzeń. Po latach pracy doceniam to, co niesie
klasyka sama w sobie, więc prywatnie bardzo podobają mi się elementy stylowych mebli. Nie wzbraniam się przed skromnymi, prostymi, ale klasycznymi wykończeniami sufitów, czy naturalnymi materiałami, które nabierają szlachetności z czasem.
Mam poczucie, że pewne trendy przemijają, np. era
betonu, szarości i surowych struktur może być za 10
lat nieaktualna. Za to klasyka, która przetrwała już
próbę czasu liczącą setki lat, będzie ponadczasowa.
Uwielbiam klasyczne style typu art déco, oryginalne stare meble, które nabierają nowego znaczenia
w osobistej przestrzeni.
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Pierwsze spotkanie to zapoznanie się dwóch stron
i przede wszystkim poznanie wnętrza. Ustalenie kalendarza spotkań i harmonogramu prac nad samym
projektem. Zazwyczaj przewiduję ok. 2 tygodnie na
przygotowanie koncepcji. Zwykle pojawia się kilka
wariantów ustawienia sprzętów w kuchni czy zmian
w ścianach działowych.
Tego typu ustalenia, w zależności od dostępności
fachowców i sprawdzenia kilku rzeczy na budowie,
zajmują kilka dni. Prace nad zagadnieniami technicznymi idą swoim torem, a równolegle przebiega etap
rozmów o kwestiach wizualnych, np. kolorach i wzorach. Przykładowo klienci są w kawiarni, spodobało
im się obicie, zrobili zdjęcia itp. — później wspólnie
omawiamy takie inspiracje. Na to powinniśmy przewidzieć kilka spotkań. Wszystkie elementy trzeba
zwymiarować, czyli stworzyć z nich projekt, dlatego
należy uzbroić się w cierpliwość. Spinanie projektu
zajmuje ok. 1–1,5 miesiąca.
Jeżeli komuś zależy na czasie, to przeróbki instalacyjne, drobne zmiany techniczne można wykonywać
wcześniej, a jednocześnie doprecyzowywać kwestie
kolorystyki.

się na rynku najmu, wnętrze może mieć jakiś motyw
przewodni, np. kwiaty, elementy architektury miasta, zegar itp. Czasem warto stworzyć akcent, który będzie kontrowersyjny, ale też ciekawy. Mam na
myśli przede wszystkim mieszkania pod wynajem
krótkoterminowy.
Czy mikroapartament stanowi wyzwanie
dla architekta? Zaprojektowanie prawdziwej
przestrzeni mieszkalnej na 16 czy 18 mkw. jest
możliwe?
Spotkałam się z takimi wyzwaniami, jest to oczywiście możliwe. W takich wnętrzach na pewno należy
zmniejszyć szafy czy część biurka. Istotny jest wygodny materac, może też nietypowy pomysł na zabudowę za łóżkiem i stoliki nocne. W łazience rozwiązanie musi być kompaktowe, np. prysznic, składana
tafla szklana, żeby nie zabierać przestrzeni. Ważny
jest każdy centymetr i pomysł na jego wykorzystanie.

Na czasie zależy również osobom, które kupują
w celach inwestycyjnych. O ile mówi się, że
mieszkanie ma pasować do właściciela, o tyle
w przypadku mieszkania na wynajem trudno
o indywidualizm. Tu każdy potencjalny najemca
powinien poczuć się jak u siebie.
Tutaj jest łatwiej, można powiedzieć, że szybciej. Wybieramy obiektywnie pasujące do siebie rzeczy, które
uchodzą za ponadczasowe,
Można powiedzieć, że mieszkania pod wynajem,
przeznaczone dla anonimowego użytkownika, powstają jako gotowe projekty. Zbieramy uniwersalne
materiały, liczy się też ich trwałość, ponieważ trudno
przewidzieć, w jaki sposób najemca będzie użytkował
przestrzeń. Z drugiej strony, jeśli oferta ma wyróżnić
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Sprzymierzeńcem będą lustra i materiały, które w ładny sposób odbiją światło. Być może należy doświetlić ściany. Dobrym pomysłem sprawiamy, że mikroapartamenty, czyli
wnętrza, które mogłyby pełnić raczej
funkcję pokoju hotelowego, zachowują wszystkie funkcje mieszkania.
Rozumiem, że podobne zasady
stosujemy do większych kawalerek.
W przypadku kawalerek najczęstszym błędem jest przypadkowe kupowanie szafek i innych mebli, Nadmiar rzeczy, które są widoczne, może
zmniejszyć wizualnie przestrzeń. Nasze życie jest tak skomponowane, że
wokół nas przybywa przedmiotów.
Jeśli każdy z nich będzie miał swoje
miejsce, zapanujemy nad nimi. Jeśli
w mieszkaniu nagromadzimy wolnostojących mebli, pojawi się problem
z ich omijaniem. Warto np. docenić
klasyczną wersalkę czy tapczan, które umożliwiają szybką metamorfozę strefy dziennej
na nocną. W kawalerkach pomysł na wnętrze jest podwójnie ważny.

związane z tym, że całe wnętrze będzie w tonacji błękitu i granatu, ponieważ wówczas związalibyśmy się
z tymi barwami na wiele lat. Kolory wprowadzamy
bardziej poprzez zmiany tkaniny, akcenty nad blatem
w kuchni, obicia mebli.
W ten sposób przełamujemy zachowawczą szarość czy beże i pozwalamy wnętrzu ożyć, zaistnieć.
Kolor dodaje energii, która przenika użytkowników
i staje się pozytywnym czynnikiem. Nie boję się kontrastowych zestawień, bardzo często wybieram np.
fiolet przełamany żółcią czy zielenie z dodatkiem pomarańczy. To są mocne zestawienia, ale jeśli nie będą
przytłaczające, dodadzą radości.

Ostatnio popularne są wszelkie eko trendy.
Coraz więcej osób wybiera tzw. model życia
zero waste. Czy biorąc pod uwagę realia, da się
zaprojektować w pełni ekologiczne wnętrze?
Ciekawy trend, który osobiście jest mi bliski, ponieważ
często polega na nadawaniu przedmiotom nowego
życia. Na przykład olejowana decha może stać się nowoczesnym regałem, a palety oryginalnym stolikiem.
To jest trend, w którym można tworzyć wiele ciekawych rozwiązań.
Na rynku mamy już dostęp do ekologicznych
materiałów, np. glinianych farb czy mebli pochodzących z recyklingu. Urządzenie mieszkania w stylu eko
może nie tyle jest kosztowne, ile bardziej przemyślane w kategoriach gromadzenia przedmiotów. Według mnie stworzenie takiego wnętrza wymaga kilku
miesięcy przygotowań. Na pewno zieleń także wpisuje się w ten trend: rośliny doniczkowe, zielone ściany
czy wykorzystanie porostów.

Z jakich projektów jest Pani szczególnie
dumna? Które są tymi ulubionymi?
Trudne pytanie, ponieważ każdy projekt niesie za sobą
historię, która pozostaje we mnie. Są to wspomnienia
dotyczące wnętrza i osoby, z którą współpracowałam,
użytkownika tej przestrzeni. Tak się składa, że bardzo
często klienci, z którymi rozpoczynałam współpracę
wiele lat temu, dzisiaj wracają np. ze swoimi dziećmi.
I teraz one kupują mieszkanie. Rozmawiamy już inaczej, bo te osoby też się zmieniły.
Może nie traktuję tych wnętrz, które lubię, przez
pryzmat zaprojektowanych brył, zdjęć z realizacji czy
wykonanej pracy, ale przez więzi, które się nawiązują
z klientami, przez pryzmat doświadczeń.

Jakie jeszcze trendy obecnie dominują we
wnętrzach?
Myślę, że też styl loft, który jest prosty i przejrzysty.
Metaloplastyka, która pozwala na tworzenie coraz
bardziej pomysłowych konstrukcji we wnętrzach, na
pewno też płyty wielkoformatowe — tutaj mała uwaga, trzeba przewidzieć transport takich płyt i ich montaż. Klasyczne zdobienia czy meble przeplatają się
z przejrzystą i prostą nowoczesnością.

na fotografiach
projekty Art & Design
Kinga Śliwa

A kolory?
Myślę, że kolory nabierają coraz większego znaczenia.
Muszą to być kolory na tyle łatwe do zmiany, żeby poprzez drobne elementy odświeżyć charakter pokoju
czy całego mieszkania. Trudniej podejmować decyzje
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