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KRN media Sp. z o.o. od wielu lat wydaje 
media branżowe, tradycyjne i elektroniczne, 
związane z rynkiem nieruchomości. 
Specjalizuje się zarówno w nieruchomościach 
mieszkaniowych, jak i komercyjnych.

 dział biurowce

 dział budownictwo

 dział nieruchomości 

T
rwający od trzech lat boom na rynku mieszkaniowym wydaje 
się nie mieć końca. Deweloperzy budują coraz więcej, czego 
efektem jest najwyższa od siedmiu lat liczba oddanych do 

użytkowania mieszkań. W ślad za tak dużą podażą idzie równie duży 
popyt – deweloperzy dbają o to, by na bieżąco uzupełniać swoją ofertę, 
dostosowując ją do oczekiwań nabywców. 

Z myślą o tych, którzy właśnie teraz planują kupić nieruchomość 
z rynku pierwotnego, przygotowaliśmy kolejną, trzecią już, edycję 
poradnika „Mieszkanie od dewelopera”. Oprócz ofert krakowskich 
inwestorów mieszkaniowych znajdą w nim Państwo teksty 
przedstawiające sytuację na rynku pierwotnym w stolicy Małopolski 
oraz omawiające najważniejsze zagadnienia związane z zakupem 
mieszkania.

Autorzy tekstów zamieszczonych w poradniku pomogą Państwu 
przejść przez zawiłości nowej ustawy deweloperskiej, której 
zadaniem jest ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub 
domu jednorodzinnego, podpowiedzą, jak wybrać najkorzystniejszy 
kredyt mieszkaniowy, na co zwrócić uwagę, kupując mieszkanie 
w celu inwestycyjnym, np. pod wynajem, oraz z jakimi kosztami 
transakcyjnymi zakupu mieszkania należy się liczyć. 

Podpowiedzą również, w jaki sposób należy się przygotować do odbioru 
kluczy do mieszkania, czy aranżując swoje wymarzone cztery kąty, 
warto skorzystać z pomocy architekta wnętrz, jak urządzić mieszkanie 
typu studio oraz na co zwracać szczególną uwagę, projektując łazienkę 
czy kuchnię. 

Zachęcamy Państwa do lektury poradnika „Mieszkanie od dewelopera”, 
który dzięki różnorodności poruszanych tematów i wyczerpującemu 
ich omówieniu stanowi kompletne źródło informacji i praktycznych 
porad związanych z zakupem mieszkania. 

Wraz z głównym partnerem poradnika, krakowskimi sklepami 
Castorama, przygotowaliśmy dla Państwa specjalny upominek. Dzięki 
kuponom rabatowym (str. 73) wykończenie wymarzonego mieszkania 
będzie mniej kosztowne, niż zakładaliście. Kupony można zrealizować 
w czterech krakowskich sklepach Castorama do końca września 2017 
roku.

   Życzę owocnej lektury i udanych zakupów 
   Marta Kołpanowicz  
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 ul. Wincentego Danka

www.apartamentydanka.pl
tel. 12 380 10 67,  572 728 330

NOWA INWESTYCJA

BIURO SPRZEDAŻY ul. W. Danka - teren budowy

Lepsza lokalizacja, wyższy standard, 
mieszkania w atrakcyjnych cenach.

Prądnik Biały - obok przystanku 
planowanego szybkiego tramwaju.
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Apartamenty DANKA, ul. Danka
Krak Kolor  str. 3

Osiedle Reduta, ul. Reduta 26C
BAL-BUD Investment  17 str.

Bunscha Park, ul. Karola Bunscha
Bunscha Park  II okładka

Osiedle Dobranowice, Dobranowice 118
Agencja Bracia Sadurscy  III okładka

Osiedle Kwitnących Wiśni, ul. Ciołkosza
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Apartamenty Wielicka, ul. Wielicka
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Oaza Bronowice, ul. Stańczyka 7
Oaza Bronowice  15 str.

Kamienica Solna 1, Plac Bohaterów Getta /ul. Solna
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Osiedle Klonowe 10, Wieliczka, ul. Zbożowa
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Osiedle Lawendowa 3, ul. Na Piaski/ul. Lawendowa
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Aktualna oferta krakowskich 
deweloperów

K
rakowscy deweloperzy bardzo dobrze wyko-
rzystali miniony rok. Pod względem wielkości 
zasobów mieszkaniowych lokalny rynek nie-

zmiennie ustępuje tylko Warszawie. Dużego zasko-
czenia nie przynoszą zatem dane Głównego Urzędu 
Statystycznego, które wskazują, że w 2015 r. mieszka-
nia oddane do użytkowania w Małopolsce stanowiły 
ok. 10 proc. ogólnej liczby lokali mieszkalnych zreali-
zowanych w całym kraju. Równolegle do wzrostu po-
daży obserwowano duży popyt na nowe inwestycje. 
Tendencja wzrostowa stanowiła konsekwencję po-
prawy sytuacji finansowej gospodarstw domowych, 
utrzymywania przez Radę Polityki Pieniężnej rekordo-
wo niskich stóp procentowych, a także nagłego skoku 
popularności rządowego programu „Mieszkanie dla 
Młodych” — wywołanego nowelizacją przedmiotowej 
ustawy oraz zapowiedzią wygaszenia systemu dopłat 
po 2018 r. 

Z najnowszego raportu Narodowego Banku Polskie-
go wynika, że deweloperom sprzyjały także stabilne 
ceny robót budowlano-montażowych. Z kolei wśród 
największych zagrożeń dla branży, związanych z na-
dejściem nowego roku, eksperci wymienili znaczną 
liczbę rozpoczętych, niesprzedanych jeszcze inwesty-
cji, niepewność dotyczącą przewidywanej zmiany po-
lityki mieszkaniowej państwa oraz ograniczenia obro-
tu ziemią w Polsce. 

Obawy okazały się jednak przedwczesne. Po I półro-
czu bieżącego roku wiadomo już, że krajowi dewelope-
rzy oddali do użytkowania 73 773 mieszkania, co stano-
wi ponad 15-procentowy wzrost w stosunku do analo-
gicznego okresu 2015 r. (dane GUS). 

Kraków wraz z przyległymi gminami konsekwent-
nie wzmacnia swój potencjał inwestycyjny. O dobrych 
perspektywach dla lokalnych deweloperów świadczy 
kilka czynników. Najważniejszym z nich jest rozwój 
sektora biznesowego, zwiększający dostęp do rynku 
pracy. Do wyboru Krakowa na miejsce zamieszkania 
skłania także duży ruch turystyczny i związane z nim 
atrakcje kulturalno-rozrywkowe. Rozpoznawalność 
miasta na arenie międzynarodowej decyduje przede 

wszystkim o prestiżu dzielnic położonych w zabytko-
wym centrum, które pozostają najdroższymi lokali-
zacjami w mieście. Biorąc pod uwagę ceny mieszkań, 
w Krakowie najwyższe średnie stawki za metr kwa-
dratowy dotyczą lokali 1-pokojowych, o niedużej po-
wierzchni (maksymalnie ok. 40 mkw.), a także 4-poko-
jowych i największych — o metrażu wynoszącym co 
najmniej 80 mkw. 

Duża różnorodność oferty lokalnych deweloperów 
otwiera przed potencjalnymi nabywcami wiele moż-
liwości: mieszkanie dla siebie znajdą zarówno osoby 
poszukujące kameralnych inwestycji, dysponujące 
skromniejszym budżetem, jak i klienci preferujący luk-
susowe inwestycje w centrum miasta czy rodzinne 
projekty w pobliżu terenów zielonych. 

Osiedle Kwitnących Wiśni
Osiedle Kwitnących Wiśni to kameralna inwestycja 
mieszkaniowa, zaprojektowana z myślą o osobach po-
szukujących miejsca, które pozwoli im cieszyć się bli-
skością natury i spokojnym, bezpiecznym sąsiedz-
twem, a zarazem zachować dostęp do centrum miasta 
oraz innych jego części. Biorąc pod uwagę wymienione 
wyżej aspekty, firma AWIM, odpowiedzialna za realiza-
cję projektu, na lokalizację nowoczesnego kompleksu 
mieszkaniowego wybrała Swoszowice, gdzie ceny no-
wych mieszkań kształtują się poniżej krakowskiej śred-
niej. W ramach inwestycji do użytkowania zostanie od-
danych 8 budynków w niskiej zabudowie bliźniaczej, 
w których przewidziano łącznie 32 jedno- i dwupozio-
mowe mieszkania z przestronnymi tarasami lub przy-
domowymi ogródkami. 

Rodzinny charakter lokalizacji kompleksu wynika 
m.in. z możliwości korzystania z licznych ścieżek spa-
cerowych i rowerowych czy rozmieszczonej tu infra-
struktury rekreacyjnej. Warto podkreślić, że w pobliżu 
Osiedla Kwitnących Wiśni znajdują się tereny zielone 
Lasu Borkowskiego i Parku Zdrojowego, a także plac za-
baw dla dzieci. Z okoliczną zielenią parkową korespon-
dują, zasadzone w granicach inwestycji, drzewka wi-
śni, do których nawiązuje nazwa inwestycji. Położenie 

Krakowski rynek nieruchomości pozostał stabilny mimo zmian, jakie dokonały się 
w polityce mieszkaniowej państwa na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. Duża 
różnorodność oferty lokalnych deweloperów otwiera przed potencjalnymi nabywcami 
wiele możliwości: mieszkanie dla siebie znajdą zarówno osoby poszukujące 
kameralnych inwestycji, dysponujące skromniejszym budżetem, jak i klienci 
preferujący luksusowe inwestycje w centrum miasta czy rodzinne projekty w pobliżu 
terenów zielonych. 





12 M I E S Z K A N I E  O D  D E W E L O P E R A

osiedla wiąże się również z bliską odległością od przy-
stanków komunikacji miejskiej, szkół, ośrodków zdro-
wia oraz sklepów. 

Bunscha Park 
Pomysłodawcy projektu Bunscha Park wprowadzają 
nowe standardy na krakowski rynek nieruchomości, 
oferując klientom możliwość zamieszkania w zdro-
wym mikroklimacie, stworzonym dzięki nowocze-
snym rozwiązaniom technologicznym. Inwestycja 
znajduje się w dzielnicy Dębniki, przy ul. K. Bunscha. 
Obszar ten jest dobrze skomunikowany z pozostałymi 
rejonami miasta. Na wysoką funkcjonalność i ciągłą 
rozbudowę okolicznej infrastruktury wpływają m.in. 
prężnie działający Krakowski Park Technologiczny 
oraz kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego. Za sprawą 
tych ośrodków dzielnica jest atrakcyjna szczególnie 
dla młodych ludzi, rozpoczynających karierę zawodo-
wą czy planujących założenie rodziny. O popularno-
ści tej lokalizacji decyduje także łatwy dostęp do rozle-
głych terenów zielonych.

W ramach inwestycji Bunscha Park powstanie 5 bu-
dynków, w których znajdą się 1-, 2-, 3-, oraz 4-pokojowe 
mieszkania o zróżnicowanym metrażu. Warto zwrócić 
uwagę, że na terenie osiedla zamontowano gradiernie 
hydro-jonizujące, które oczyszczają powietrze, wzbo-
gacając je o mikroelementy, takie jak jod, magnez, sód, 
wapń, potas i brom. W ten sposób inwestor zapewnił 
mieszkańcom komfortowe i zdrowe warunki przywo-
łujące na myśl wypoczynek w nadmorskich kurortach. 
Teren osiedla stanowi zamknięty układ urbanistycz-
ny z licznymi ścieżkami spacerowymi, tzw. strefą chil-
lout, galerią handlowo-usługową, elementami małej 
architektury i placem zabaw dla dzieci oraz podziem-
nym parkingiem. W architekturze budynków dominują 
eleganckie — szklane, stalowe, aluminiowe i kamienne 
— detale. 

Osiedle Lawendowa 3
Zielonki ze względu na swój naturalny krajobraz i ka-
meralny charakter stanowią atrakcyjną alternatywę 
dla osób potrzebujących stałego dostępu do Krako-
wa, a zarazem pragnących odpocząć od codziennego, 
miejskiego zgiełku. W takiej lokalizacji firma Maxus ulo-
kowała inwestycję Osiedle Lawendowa 3 — trzeci etap 
dużego projektu mieszkaniowego. Kompleks znajduje 
się w odległości ok. 10 km od Rynku Głównego. W po-
bliżu przebiegają trasy wylotowe z Krakowa, niedaleko 
znajdują się także duże obiekty handlowo-usługowe: 
Galeria Bronowice oraz IKEA. Wśród okolicznej zabu-
dowy dominują domy jednorodzinne, wiele terenów 
pozostaje niezabudowanych.

 Osiedle składa się z budynków w niskiej zabudowie, 
w których zaprojektowano łącznie 48 mieszkań. W ra-
mach trzech kolejnych etapów przedsięwzięcia inwe-
stor, firma Maxus Sp. z o. o. Sp. K., zrealizowała 24 bu-
dynki. Poszczególne obiekty układają się w ogrodzoną, 
spójną architektonicznie całość. Na terenie inwestycji 

znajduje się zewnętrzny parking przeznaczony na po-
trzeby mieszkańców osiedla. Do mieszkań zlokalizo-
wanych na parterach przylegają prywatne ogródki. Dla 
nabywców lokali usytuowanych na piętrach dewelo-
per przewidział możliwość adaptacji użytkowego pod-
dasza. Wnętrza charakteryzują się funkcjonalnym roz-
kładem powierzchni, z uwzględnieniem podziału na 
strefy dzienną i nocną. 

Sołtysowska Park
Sołtysowska Park, firmy Instal Kraków S.A., to odpo-
wiednia propozycja dla osób poszukujących kameral-
nych inwestycji, otoczonych zielenią i oddzielonych 
od ulicznego ruchu. Osiedle składa się z niskich budyn-
ków rozmieszczonych na zamkniętym terenie, wypo-
sażonym w automatyczną kontrolę dostępu. Pierwsza 
część inwestycji została już oddana do użytkowania, 
trwa także sprzedaż II etapu.

Osiedle znajduje się przy ul. Sołtysowskiej w Czy-
żynach. Takie położenie pozwala na dostęp do komu-
nikacji miejskiej, sklepów oraz obiektów użyteczności 
publicznej położonych w granicach dzielnicy. Staro-
drzewie stanowi naturalną barierę oddzielającą teren 
osiedla od ulicy. Okoliczną zieleń dopełnia wewnętrz-
ny ogród zaprojektowany przez architekta krajobrazu. 

W ofercie znalazły się mieszkania o zróżnicowanym 
metrażu, do których przylegają przestronne balkony. 
Jednym z istotnych elementów tego projektu mieszka-
niowego są odpowiednio zagospodarowane przestrze-
nie wspólne. W ramach osiedla przewidziano miejsca 
na boisko sportowe, plac zabaw dla dzieci oraz alejki 
spacerowe. 

Aby pozostawić więcej wolnej przestrzeni dla miesz-
kańców, stanowiska parkingowe zostały zaplanowane 
w podziemnym garażu. 

Oaza Bronowice
W aktualnej ofercie krakowskiego rynku nieruchomo-
ści znajduje się również inwestycja Oaza Bronowice, 
zlokalizowana w jednej z najpopularniejszych dziel-
nic Krakowa — zarówno z perspektywy inwestorów, 
nabywców mieszkań, jak i potencjalnych najemców. 
O atrakcyjności tej lokalizacji decyduje m.in. stosun-
kowo bliskie sąsiedztwo Starego Miasta oraz uczelni 
i innych placówek publicznych. W pobliżu inwesty-
cji znajdują się rozległe tereny rekreacyjne: Młynówka 
Królewska oraz Błonia Krakowskie, a także ważne cią-
gi komunikacyjne i liczne obiekty handlowo-usługowe. 

Na działce przy ul. Stańczyka wyodrębniono 3 
kwartały zabudowy, pod numerami 5, 7 i 9. Inwesty-
cja składa się z 3 segmentów, które zostały połączone 
wspólną kondygnacją podziemną, oraz wewnętrzne-
go układu drogowego i elementów architektury ziele-
ni. Każdy budynek posiada osobne wejście, niezależ-
ną klatkę schodową i cichobieżną windę. W ramach 
tego przedsięwzięcia inwestor, firma Oaza Bronowice 
Etap II Sp. z o.o Sp. K.A., realizuje 1-, 2-, 3- oraz 4-pokojo-
we mieszkania. Oferta obejmuje zarówno kompaktowe 
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kawalerki, jak i przestronne lokale zaprojektowane 
z myślą o potrzebach rodzin. Dodatkową powierzch-
nię do zagospodarowania stanowią balkony, loggie lub 
tarasy — przyporządkowane do większości mieszkań. 
Projekt kompleksu opracowało Biuro Architektonicz-
ne B2 Studio. 

Osiedle Klonowe
W grupie inwestycji wyróżniających się kameralną lo-
kalizacją z wygodnym dostępem do Krakowa, należy 
umieścić Osiedle Klonowe, realizowane przez firmę 
Savan Investments Sp. z o. o. Projekt został ulokowany 
przy ul. Zbożowej, w bezpośrednio graniczącej z Krako-
wem części Wieliczki. Ze względu na swój turystyczny 
charakter ta podkrakowska miejscowość może zaofe-
rować mieszańcom wiele atrakcji:, obiektów rekreacyj-
nych, terenów zielonych, zabytków oraz bogate zaple-
cze handlowo-usługowe.

Do aglomeracji można dojechać, korzystając z połą-
czeń drogowych (m.in. drogi krajowej E4) lub komuni-
kacji publicznej (ok. 2 km od osiedla znajduje się przy-
stanek Kolei Aglomeracyjnej). Aby dotrzeć do ścisłe-
go centrum Krakowa, należy pokonać 12-kilometrową 
trasę. 

Osiedle Klonowe to zespół domów, w których za-
projektowano przestronne 3-pokojowe mieszkania 
z łazienką i strychem (w przypadku lokali położonych 
na piętrach). Przy parterach przewidziano miejsca 
na ogródki do dowolnego zagospodarowania przez 
mieszkańców osiedla. Budynki zostały wyposażone 
w instalacje alarmowe i grzewcze oraz system tzw. in-
teligentnego domu. Na terenie osiedla zaprojektowano 
także drogi dojazdowe, dodatkowe oświetlenie oraz ze-
wnętrzny parking. 

Apartamenty Danka
Inwestycja Apartamenty Danka znajduje się w dzielni-
cy Prądnik Biały — jednej z najprężniej rozwijających 
się części Krakowa. O potencjale tej lokalizacji świad-
czy fakt, że coraz więcej przedsiębiorców działających 
w sektorze biznesowym lokuje tutaj swoje biura. Dla 
nabywców mieszkań ważne są takie czynniki, jak bli-
skość szkół, sklepów i punktów usługowych oraz przy-
stanków komunikacji miejskiej. Warto zwrócić uwagę, 
że w granicach Prądnika Białego położone są: Park Kro-
woderski, Park Wyspiańskiego oraz Centrum Kultury 
Dworek Białoprądnicki. W najbliższym sąsiedztwie in-
westycji Apartamenty Danka znajduje się ul. Opolska, 
w pobliżu przebiegają także trasy wylotowe w kierunku 
Lotniska Balice, Katowic oraz Warszawy.

Inwestycja, przygotowywana przez firmę KRAK-
-KOLOR DEWELOPER PLUS SP. Z O.O., znajduje się przy 
ul. W. Danka, w odległości ok. 4 km od centrum Krako-
wa. Szacowany czas dojazdu samochodem do Rynku 
Głównego wynosi 12 minut, komunikacją miejską — 
ok. 17 minut. 

W ramach inwestycji zaplanowano budowę dwóch 
budynków składających się z 7 pięter. Łącznie do 

użytkowania zostaną oddane 122 mieszkania o róż-
nych rozkładach (1-, 2-, 3- oraz 4-pokojowe), do części 
z nich będą przylegać prywatne ogródki.

Zielony Prądnik
Kolejną inwestycją zlokalizowaną w dzielnicy Prądnik 
Biały jest przedsięwzięcie firmy KRAK ESTATES Sp. 
z o.o. GLOGERA Sp. k. W ramach projektu Zielony Prąd-
nik przy ul. Glogera powstają obiekty wielorodzinne 
w niskiej, trzypiętrowej zabudowie. Poszczególne bu-
dynki mają wspólną podstawę, którą stanowi podziem-
ny garaż. 

Biorąc pod uwagę dostęp do komunikacji miejskiej, 
należy podkreślić, że w sąsiedztwie osiedla kursuje 
5 linii autobusowych. Niedaleko inwestycji znajdują się 
także takie obiekty, jak restauracja, sklep, przedszkole 
oraz plac zabaw. Okoliczna infrastruktura spełni ocze-
kiwania rodzin wychowujących dzieci. Czynnikiem 
przyspieszającym decyzje zakupowe części nabyw-
ców może być również fakt, że inwestycja spełnia kry-
teria rządowego programu „Mieszkanie dla Młodych”. 

W ramach udogodnień dla przyszłych mieszkań-
ców, przy parterach inwestor wygospodarował miejsce 
na ogródki. Do dyspozycji nabywców mieszkań usytu-
owanych w obrębie wyższych kondygnacji oddane zo-
staną natomiast balkony i tarasy. W budynkach przewi-
dziano także komórki lokatorskie. Oferta zakłada moż-
liwość zakupu mieszkania wykończonego „pod klucz”. 

Apartamenty Wielicka
Firma WAN SA ulokowała swoją inwestycję przy 
ul. Wielickiej w Krakowie. Do lokalizacji nawiązuje na-
zwa projektu — Apartamenty Wielicka. Do tej pory de-
weloper oddał do użytkowania I etap inwestycji. Tuż 
obok zrealizowanych wówczas budynków zaplano-
wano realizację kolejnej fazy przedsięwzięcia — apar-
tamentowca zaprojektowanego przez Studio Architek-
toniczne Oleksy & Polaczek. Aktualnie w budowie jest 
121 mieszkań oraz 4 lokale usługowe. W podziemnej 
kondygnacji zaprojektowano miejsca parkingowe oraz 
komórki lokatorskie. Komunikację między piętrami 
ułatwią cichobieżne windy w 3 klatkach schodowych. 
W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji znajduje się 
przystanek tramwajowy, co pozwoli zaoszczędzić czas 
potrzebny na dotarcie do węzłów komunikacyjnych. 
Dużym ułatwieniem w codziennym funkcjonowaniu 
jest również niewielka odległość od sklepów, w tym hi-
permarketu Tesco. Wychodząc naprzeciw oczekiwa-
niom nabywców, w obrębie inwestycji zaprojektowano 
ogólnodostępną strefę relaksu oraz plac zabaw dla naj-
młodszych mieszkańców.

Co więcej, w pobliżu inwestycji znajduje się zabytko-
wy Park Jerzmanowskich ze ścieżkami spacerowymi 
i rowerowymi oraz terenami Zakonu Augustianów. 

Osiedle Reduta
W odległości ok. 7 km od Rynku Głównego, przy ul. Re-
duta 26, położonej w granicach administracyjnych 
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dzielnicy Prądnik Czerwony, zaprojektowano nowo-
czesny kompleks 6 budynków mieszkalno-usługo-
wych. Za realizację projektu odpowiada firma BAL BUD 
Investment. Oferta obejmuje mieszkania o zróżnicowa-
nym metrażu z możliwością łączenia lokali. Podziem-
ną kondygnację w całości przeznaczono na garaż oraz 
komórki lokatorskie. Na potrzeby nabywców oddane 
zostaną także balkony lub tarasy (w zależności od loka-
lizacji mieszkań). Projekt został opracowany w sposób 
kompleksowy, o czym świadczy zaplanowanie dodat-
kowej infrastruktury na terenie osiedla” przedszkola, 
placu zabaw, punktu fitness i siłowni oraz lokali handlo-
wych i usługowych. 

Lokalizacja inwestycji umożliwia ponadto szybki 
dostęp do takich obiektów, jak Multikino, Park Wodny 
oraz galerie Krokus i Serenada. Wokół osiedla zachowa-
no starodrzewie. 

Inwestycje SM Śnieżka
Oferta Spółdzielni Mieszkaniowej Śnieżka dotyczy 
Osiedla Złocień oraz powstającej w jego sąsiedztwie in-
westycji przy ul. Agatowej. Na lokalizację obu projektów 
inwestor wybrał dzielnicę Bieżanów, która ze względu 
na położenie poza centrum miasta, charakteryzuje się 
niższymi cenami nieruchomości. W związku z tym in-
westycja Agatowa spełnia warunki programu „Miesz-
kanie dla Młodych”, W ramach projektu powstaną 3 bu-
dynki, w których łącznie zaprojektowano 148 miesz-
kań z balkonami, tarasami lub prywatnymi ogródkami. 
Plan przewiduje również przygotowanie podziemnej 
strefy parkingowej.

Z myślą o rodzinach SM Śnieżka wybudowała także 
obiekty, które podnoszą atrakcyjność nie tylko samych 
inwestycji, ale również ich najbliższego sąsiedztwa. 
Warto wspomnieć, że specjalnie dla lokatorów Osie-
dla Złocień powstała infrastruktura społeczna: żłobek, 
przedszkole, bank, przychodnia oraz lokale usługowe. 
Mieszkańcy ogrodzonego kompleksu mogą korzystać 
także z obiektów rekreacyjnych i sportowych. Do użyt-
kowania oddano place zabaw, boiska, kort tenisowy 
oraz zewnętrzną siłownię. Na terenie inwestycji znaj-
dują się również ścieżki spacerowe. 

Inwestycje Grupy Buma
Kamienica Solna 1 to inwestycja, która odzwierciedla 
prestiżowy charakter dzielnicy Podgórze. Lokalizacja 
przy placu Bohaterów Getta gwarantuje bardzo dobre 
połączenie z centrum miasta, a także bliskie sąsiedz-
two zabytków, muzeów i ośrodków kultury. W okolicy 
nie brakuje również sklepów, punktów usługowych i lo-
kali gastronomicznych. Mieszkania, które znalazły się 
w ofercie Grupy BUMA, zostały wykończone z zastoso-
waniem wysokiej jakości materiałów. W budynku zna-
lazło się 56 lokali (w tym 3 handlowo-usługowe), garaż 
podziemny oraz komórki lokatorskie. 

Inwestycja Teligi 3 to nowy projekt dewelopera, któ-
ry powstaje w dzielnicy Prokocim. Plan inwestora prze-
widuje budowę 11-piętrowego obiektu, który zaoferuje 

nabywcom 1-, 2-, 3- oraz 4-pokojowe mieszkania. Na par-
terze i w podziemnym garażu zaprojektowano parking, 
pomieszczenia gospodarcze oraz rowerownie. Dojazd 
do centrum miasta i innych jego części ułatwią tramwa-
je i autobusy, które kursują w pobliżu inwestycji. 

Inwestycje firmy WAKO
Inwestycja Słowiańskie Wzgórze powstaje przy 
ul. Kwartowej 16 i 18 w dzielnicy Prądnik Czerwony. 
W ramach tego projektu Przedsiębiorstwo Usługowo-
-Budowlane „WAKO” sp.j. odda do użytkowania zespół 
dwóch 3-piętrowych budynków z garażem, komórkami 
lokatorskimi oraz pomieszczeniami technicznymi usy-
tuowanymi w podziemnej kondygnacji. Koncepcję ar-
chitektoniczną kameralnego kompleksu opracował Da-
riusz Sykta z Grupy 68 Architekci. 

Aktualna oferta dewelopera obejmuje również in-
westycję Wilga Park — 3 budynki wraz z dwupoziomo-
wym garażem, zaprojektowane przy ul. Kobierzyńskiej 
w dzielnicy Dębniki . Zrealizowano w nich apartamen-
ty o zróżnicowanych powierzchniach, które można łą-
czyć w zależności od potrzeb nabywców. 

Warto zwrócić uwagę także na inwestycję Słonecz-
ny Zakątek II etap, znajdującą się przy ul. Bułgarskiej 
w Dębnikach. Projekt zakładał budowę 132 mieszkań 
oraz 2 lokali handlowo-usługowych w obrębie budyn-
ku. Udogodnieniem dla nabywców są m.in. miejsca po-
stojowe w podziemnej kondygnacji oraz infrastruktura 
towarzysząca inwestycji. 

Inwestycje firmy Start
Inwestycja Start City przygotowana przez Przedsiębior-
stwo Budowlane Start s.j. znajduje się przy ul. Republi-
ki Korczakowskiej, w sąsiedztwie zespołu pałacowo-
-parkowego Jerzmanowskich. Takie położenie osiedla 
umożliwia dostęp zarówno do przystanków komunika-
cji miejskiej, jak i obwodnicy Krakowa. Na okoliczną in-
frastrukturę składają się wielkopowierzchniowe obiek-
ty handlowe: Tesco, Obi, Kaufland, Bonarka City Center. 
W pobliżu działają również przedszkola i szkoły. 

Kolejną propozycją dewelopera jest inwestycja 
Słoneczne Wzgórze. Projekt ten wyróżnia się atrak-
cyjną lokalizacją na szczycie wzniesienia, z którego 
roztacza się widok na panoramę Krakowa. Osiedle 
przynależy do Woli Duchackiej, stanowiącej część 
dzielnicy Podgórze Duchackie. Obszar ten jest do-
brze skomunikowany z różnymi częściami miasta, 
charakteryzuje się także rozbudowanym zapleczem 
handlowo-usługowym.

Inwestycję Pod Kasztanami przy ul. Reduta również 
zaprojektowano w otoczeniu zieleni. Zabudowa miesz-
kaniowa sąsiaduje tu bowiem z terenami doliny potoku 
Sudół. Oprócz walorów rekreacyjnych okolicy warto 
wspomnieć również o kwestiach praktycznych. W nie-
dalekiej odległości od inwestycji znajduje się ważny 
ciąg komunikacyjny ulic Dobrego Pasterza i Gen. Bora- 
-Komorowskiego.

Joanna Kus
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N
iezwykle popularny rządowy program dopłat 
do wkładu własnego, wymaganego przy zacią-
ganiu kredytów hipotecznych, ruszył w 2014 r. 

Ma on wspierać finansowo młodych ludzi (w wieku do 
35 lat), planujących kupno własnego mieszkania lub nie-
wielkiego domu. Warto pamiętać, że kryterium wieku 
nie dotyczy osób wychowujących co najmniej trójkę 
dzieci, ponieważ w wyniku nowelizacji przedmiotowej 
ustawy grupa ta została specjalnie uprzywilejowana. 
Od 1 września 2015 r. rodzi-
ny wielodzietne nie muszą 
także wykazać — w przeci-
wieństwie do pozostałych 
beneficjentów programu — 
że nie posiadają (bądź nie są 
współwłaścicielami) innych 
nieruchomości. Nie ulega 
wątpliwości, że wejście w ży-
cie nowelizacji programu 
poszerzyło grono osób zain-
teresowanych uzyskaniem 
dofinansowania, a efektem 
tego okazało się coraz szyb-
sze wyczerpywanie puli 
środków zarezerwowanych 
w programie. 

Po zmianach ustawo-
wych najważniejszym uła-
twieniem dla nabywców 
nieruchomości jest włącze-
nie do systemu dopłat — lo-
kali z rynku wtórnego oraz 
oferowanych w budynkach 
wznoszonych przez spół-
dzielnie mieszkaniowe. Aktu-
alnie program obejmuje mieszkania o maksymalnej po-
wierzchni 75 mkw. (85 mkw. w przypadku rodzin z mini-
mum trójką dzieci) oraz domy jednorodzinne o metrażu 
nie większym niż 100 mkw. (dla rodzin wielodzietnych 
— 110 mkw.). 

Aby skorzystać z możliwości uzyskania dofinanso-
wania, należy spełnić także określone warunki dotyczą-
ce kosztów zakupu nieruchomości. Cena metra kwadra-
towego lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć limi-
tów ogłaszanych co kwartał przez Bank Gospodarstwa 

Krajowego (określonych dla poszczególnych miast 
i gmin). Co istotne, od września ubiegłego roku o dopła-
ty mogą starać się także wnioskodawcy, którzy nie po-
siadają zdolności kredytowej. Do umowy kredytowej 
należy wówczas dołączyć dowolną osobę, poprawiając 
w ten sposób swoją wiarygodność finansową.

Niezależnie od wieku nabywców, liczby posiada-
nych dzieci, rodzaju i wielkości nieruchomości, nie-
zmiennie bezwzględnym warunkiem uczestnictwa 

w programie pozostaje prze-
znaczenie zakupionej nieru-
chomości wyłącznie na wła-
sne potrzeby mieszkaniowe. 

Single lub bezdzietne 
pary mogą liczyć na podsta-
wową dopłatę w wysokości 
10 proc. tzw. wartości odtwo-
rzeniowej lokalu, szacowa-
nej w oparciu o przeliczniki 
uwzględniające koszt odtwo-
rzenia jednego metra kwa-
dratowego mieszkania w da-
nej lokalizacji. W przypadku 
pozostałych beneficjentów 
wprowadzono następujące 
zróżnicowanie:
•   gospodarstwa domowe  
     z jednym dzieckiem —  
     15 proc.
•   gospodarstwa domowe  
     z dwójką dzieci — 20 proc.
•   gospodarstwa domowe  
     z minimum trójką dzieci —  
     30 proc.

Ogromna popularność programu
W tym roku Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach 
programu „Mieszkanie dla Młodych” miał do rozdyspo-
nowania aż 730 mln zł. Zainteresowanie dofinansowa-
niem było jednak tak duże, że prawie cały limit środków 
został zarezerwowany już w połowie marca, w związ-
ku z czym wstrzymano przyjmowanie wniosków o do-
płaty. Cały czas można było jednak składać wnioski, dla 
których wypłata dofinansowania miała nastąpić w przy-
szłym roku lub w roku 2018. W myśl ustawy wnioski 

Młodzi nakręcają popyt 
na mieszkania
W związku z ogromną popularnością rządowego programu „Mieszkanie dla Młodych” 
Bank Gospodarstwa Krajowego wstrzymał zarówno na ten, jak i na przyszły rok nabór 
wniosków o dofinansowanie wkładu własnego, wymaganego przy zaciąganiu kredytu 
hipotecznego. Cały czas można jednak składać  wnioski o dopłatę w ramach 
„Mieszkania dla Młodych” na 2018 r. 

We wtorek, 5 lipca na stronie 

internetowej BGK pojawiła się 

informacja, że pula środków na 

2017 r., które można rezerwować 

w roku 2016, została wyczerpana, 

choć jeszcze kilkanaście dni 

wcześniej do wykorzystania było 

ponad 70 mln zł. Druga pula tych 

środków — 373 mln zł — zostanie 

uruchomiona 1 stycznia 2017 r.
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o dofinansowanie zakupu mieszkania w następnych la-
tach są przyjmowane do momentu, w którym wynikają-
ca z nich suma dofinansowania nie przekroczy 50 proc. 
środków przyznanych na 2017 i 2018 r. We wtorek, 5 lipca 
na stronie internetowej BGK pojawiła się informacja, że 
pula środków na 2017 r., które można rezerwować w roku 
2016, została wyczerpana, choć jeszcze kilkanaście dni 
wcześniej do wykorzystania było ponad 70 mln zł. Druga 
pula tych środków — 373 mln zł — zostanie uruchomiona 
1 stycznia 2017 r. O wiele lepiej wygląda sytuacja z rokiem 
2018. Tu kredytobiorcy (dane z końca czerwca) złożyli je-
dynie 72 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę 2,8 
mln zł.

Coraz większy popyt na mieszkania
Według danych REAS podsumowujących sytuację na 
rynku nowych mieszkań od kwietnia 2015 r. do końca 
marca tego roku, w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, 
Trójmieście, Poznaniu i Łodzi deweloperzy wprowadzili 
do sprzedaży łącznie 54,4 tys. mieszkań, a sprzedaż się-
gnęła 54,7 tys. lokali. Tylko w I kwartale tego roku wpro-
wadzono do sprzedaży 13,7 tys. mieszkań, a więc 22 proc. 
więcej niż w I kwartale 2015 r., a sprzedaż sięgnęła 14,3 tys. 

lokali — to o 25 proc. więcej niż w analogicznym okresie 
ub.r., który był pod względem sprzedaży mieszkań re-
kordowy. Jednocześnie aż o 23 proc. zmniejszyła się licz-
ba przeznaczonych do sprzedaży gotowych mieszkań, 
których liczbę oszacowano na ok. 8,3 tys. Wszystko to 
świadczy o tym, że od pewnego czasu systematycznie 
rośnie popyt na mieszkania, co wiąże się z rekordową 
liczbą wniosków o dofinansowanie w ramach progra-
mu „Mieszkanie dla Młodych”, składanych w Warszawie, 
Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu. Okazuje się, że sprze-
daż mieszkań i liczba składanych wniosków pozostają ze 
sobą w ścisłej relacji tym bardziej, że 77 proc. wniosków 
o dofinansowanie w ramach programu na 2017 r. dotyczy 
zakupu lokali na rynku pierwotnym.

Wstrzymanie, w lipcu br., naboru wniosków o dofi-
nansowanie w ramach programu „Mieszkanie dla Mło-
dych” na rok 2017, nie pozostanie bez wpływu na ry-
nek mieszkaniowy. Jednak już od początku przyszłego 
roku, kiedy druga transza środków stanie się dostęp-
na, można spodziewać się ponownego wzrostu liczby 
transakcji z rządowym dofinansowaniem. 

Ewa Kumorek-Fedor
Value Communication
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N
arodowy Program Mieszkaniowy to kolejny — po 
„Mieszkaniu dla Młodych” i „Rodzinie na swoim” 
— rządowy program mieszkaniowy, który ma po-

prawić sytuację na rynku nieruchomości. Trzema fila-
rami ogłoszonego na początku czerwca br. rozwiązania 
będą: mieszkania na wynajem z opcją dojścia do własno-
ści, wsparcie dla budownictwa społecznego i zachęty do 
długoterminowego oszczędzania na cele mieszkanio-
we. Nowy program ma zastąpić obowiązujący do końca 
2018 r. „MdM” — program wsparcia w zakupie pierwszego 
mieszkania.

I. Narodowy Fundusz Mieszkaniowy
Najważniejszym filarem nowego programu będzie utwo-
rzenie Narodowego Funduszu Mieszkaniowego, do któ-
rego Skarb Państwa przekaże grunty stanowiące jego 
własnością. Dzięki temu budowane na tych gruntach 
mieszkania będą tańsze. Na niższą cenę wpłynie również 
ograniczenie zysku inwestora — państwowy operator 
mieszkaniowy będzie potrzebował jedynie niewielkiego 
zysku po to, żeby przeznaczać go na spłatę zobowiązań 
i zaciąganie kolejnych. Budowane mieszkania mają być 
w założeniu przeznaczone na wynajem, z możliwością 

dojścia do prawa własności. Zgodnie z zapowiedzią rzą-
du, czynsz ma wynosić — w zależności od lokalizacji — od 
10 do 20 zł za metr kwadratowy miesięcznie.

Twórcom programu zależało na uwzględnieniu po-
trzeb zarówno osób o niskich dochodach, jak i przedsta-
wicieli klasy średniej. Prezentując jego założenia, premier 
Beata Szydło podkreśliła, że „Mieszkanie plus” to rozwią-
zanie przeznaczone „dla wszystkich Polaków, powszech-
ne i dostępne w każdym regionie Polski”. Kolejność przy-
znawania mieszkań będzie uzależniona od sytuacji da-
nej rodziny czy osoby — liczby dzieci (preferowane będą 
rodziny wielodzietne), wysokości dochodów itp. W prze-
ciwieństwie do poprzednich programów, „Mieszkanie 
plus” nie stawia ograniczeń wiekowych.

II. Wsparcie budownictwa komunalnego
Drugi filar programu zakłada rezygnację z dofinansowa-
nia budownictwa socjalnego na rzecz wsparcia budow-
nictwa komunalnego. Rząd przewiduje zwiększenie 
dofinansowania dla samorządów do 55 proc. kosztów 
inwestycji, zamierza także dać samorządom nowy in-
strument w postaci zmiany ustawy o ochronie lokatorów 
— umowy z nowymi najemcami mieszkań komunalnych 
będą zawierane na czas określony.

III. Zachęty do systematycznego oszczędzania na 
cele mieszkaniowe
Trzeci filar programu „Mieszkanie plus” zakłada stworze-
nie specjalnych zachęt do oszczędzania na cele miesz-
kaniowe. Na tzw. subkontach mieszkaniowych, stano-
wiących alternatywę dla kas oszczędnościowo-bu-
dowlanych, będzie można gromadzić oszczędności na 
remonty, budowę domu czy zakup mieszkania. Po okre-
ślonym czasie oszczędzania państwo wypłaci dodatko-
we premie, uzupełniające zaoszczędzone środki. 

Obecnie trwa proces konsultacji i uzgodnień dotyczą-
cych założeń programu „Mieszkanie plus”, przyjęcie pro-
jektu ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym 
przez Radę Ministrów planowane jest w IV kwartale bieżą-
cego roku. Nabór do pierwszych mieszkań budowanych 
w ramach programu rozpocznie się na początku drugiej 
połowy przyszłego roku. Wprowadzenie indywidualnych 
kont mieszkaniowych nastąpi dopiero w 2019 r., po wyga-
szeniu programu „Mieszkanie dla Młodych”.

Wdrożenie powyższych zadań przewidziano na naj-
bliższe dwa lata, jednak skutki tych działań będą długo-
terminowe, z perspektywą realizacji celów do 2030 r. 
Realizacja założeń Narodowego Programu Mieszkanio-
wego powinna przynieść rozwiązanie najważniejszych 
problemów mieszkaniowych i poprawę obecnej sytuacji 
mieszkaniowej polskiego społeczeństwa.

Marta Kołpanowicz

„Mieszkanie plus” szansą na poprawę 
sytuacji mieszkaniowej Polaków
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Obowiązek informacyjny dewelopera

Ustawa nakłada na dewelopera obowiązki informacyj-
ne w stosunku do swojego przyszłego klienta. W tym 
celu deweloper musi sporządzić prospekt informacyj-
ny dotyczący danego przedsięwzięcia według określo-
nego w załączniku do ustawy wzoru i doręczyć go wraz 
z załącznikami klientowi. Deweloper jest też obowiąza-
ny jeszcze przed podpisaniem umowy przekazać na-
bywcy szczegółowe informacje dotyczące swojej sytu-
acji prawno-finansowej oraz przedsięwzięcia. Ponadto 
deweloper ma obowiązek umożliwić zapoznanie się 
w lokalu przedsiębiorcy z dokumentami określonymi 
w ustawie, w tym z księgą wieczystą prowadzoną dla 
nieruchomości, kopią aktualnego odpisu z KRS, pozwo-
leniem na budowę, sprawozdaniem finansowym dewe-
lopera za ostatnie dwa lata i projektem architektonicz-
no-budowlanym. Ustawa jest w tym zakresie bardzo 
rygorystyczna. Brak sporządzenia prospektu może za-
kończyć się karą grzywny, a podanie w prospekcie nie-
prawdziwych danych lub ich zatajenie — grzywną, karą 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 
dwóch. Powyższe informacje mają umożliwić potencjal-
nemu klientowi sprawdzenie dewelopera, zapoznanie 
się z jego sytuacją oraz z inwestycją, w tym z dokumen-
tacją budowlaną. Na tej podstawie potencjalny nabyw-
ca ma możliwość podjęcia świadomej decyzji o współ-
pracy z danym inwestorem. Ponadto każdy deweloper 
ma takie same obowiązki wobec swojego potencjalne-
go klienta, a prospekt informacyjny ma taki sam wygląd 
i zawiera te same dane, co umożliwia łatwe porównanie 
kilku inwestycji deweloperskich. 

Umowa deweloperska
Po uzyskaniu powyższych informacji i w oparciu o te 
informacje osoba, która decyduje się na współpracę 
z danym deweloperem, zawiera z nim umowę dewe-
loperską. Jest to bardzo sformalizowany dokument, 
którego poszczególne zapisy w większości wynikają 
z ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalne-
go lub domu jednorodzinnego. Ustawa wprowadza dla 
umowy wymóg formy aktu notarialnego oraz obowią-
zek wpisu roszczeń z niej wynikających do księgi wie-
czystej, prowadzonej dla nieruchomości. Zatem po spo-
rządzeniu aktu notarialnego, notariusz za pośrednic-
twem systemu teleinformatycznego zamieści stosowną 

wzmiankę o wniosku w księdze wieczystej danej nieru-
chomości, a następnie akt notarialny umowy dewelo-
perskiej wraz z zawartym w nim wnioskiem i z załącz-
nikami  prześle do sądu. Deweloper zobowiązany jest 
też do pokrycia połowy kosztów notariusza i opłat sądo-
wych z tym związanych. W umowie również określamy 
lokal, który chcemy kupić od dewelopera, gdy wybudu-
je on już budynek.

Ustawa wprowadza też zasady odstąpienia od umo-
wy. Nabywca ma prawo odstąpić od umowy w terminie 
30 dni od dnia jej zawarcia, jeżeli umowa nie zawiera ele-
mentów określonych w ustawie, jeżeli informacje zawar-
te w umowie nie są zgodne z informacjami w prospekcie 
lub w załącznikach; jeżeli deweloper nie doręczył pro-
spektu; jeżeli informacje zawarte w prospekcie lub w za-
łącznikach są niezgodne ze stanem faktycznym i praw-
nym; jeżeli prospekt nie zawiera informacji określonych 
we wzorze prospektu stanowiącego załącznik do usta-
wy. Nabywca ma też możliwość odstąpienia od umowy 
deweloperskiej w przypadku nieprzeniesienia na niego 
prawa własności w terminie określonym w umowie. Jed-
nak przed skorzystaniem z tego prawa nabywca wyzna-
cza deweloperowi 120-dniowy termin na przeniesienie 
prawa własności.

Również deweloper ma prawo odstąpić od umowy 
deweloperskiej, w przypadku niespełnienia przez na-
bywcę świadczenia pieniężnego w terminie lub wysoko-
ści określonej w umowie deweloperskiej. Jednak odstą-
pienie powinno być poprzedzone wezwaniem nabywcy 
w formie pisemnej do uiszczenia zaległych kwot. Dewe-
loper ma prawo odstąpić od umowy także w przypad-
ku niestawienia się nabywcy do odbioru lokalu lub pod-
pisania aktu notarialnego przenoszącego na nabywcę 
prawo własności, pomimo dwukrotnego doręczenia we-
zwania w formie pisemnej w odstępie co najmniej 60 dni. 
W przypadku skorzystania przez nabywcę z prawa od-
stąpienia, umowa uważana jest za niezawartą, a nabyw-
ca nie ponosi żadnych kosztów związanych z odstąpie-
niem od umowy. Oświadczenie woli nabywcy o odstą-
pieniu od umowy deweloperskiej jest skuteczne, jeżeli 
zawiera zgodę na wykreślenie roszczenia o przeniesie-
nie własności nieruchomości, złożone w formie pisemnej 
z podpisami notarialnie poświadczonymi, w przypadku 
gdy został złożony wniosek o wpis takiego roszczenia do 
księgi wieczystej. 

Kupno mieszkania zgodnie z ustawą 
deweloperską
Obecnie kupno mieszkania od dewelopera reguluje ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu 
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 16 września 2011 r., tzw. ustawa 
deweloperska. Ustawa reguluje prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej i obowiązki 
dewelopera związane z prowadzeniem inwestycji z udziałem pieniędzy swoich klientów.
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Zabezpieczenie kupującego

Podstawową instytucją wprowadzoną przez ustawę, ma-
jącą chronić pieniądze nabywcy, jest obowiązkowy ra-
chunek powierniczy, który deweloper musi założyć dla 
danej inwestycji, a pieniądze na nim zgromadzone są 
wypłacane przez bank na określonych warunkach, które 
nie wynikają z umowy między bankiem a deweloperem, 
a z przepisów ustawy. Ustawa wprowadza kilka warian-
tów rachunku powierniczego, a mianowicie: zamknięty 
mieszkaniowy rachunek powierniczy; otwarty mieszka-
niowy rachunek powierniczy 
i gwarancję ubezpieczeniową; 
otwarty mieszkaniowy rachu-
nek powierniczy i gwarancję 
bankową; otwarty mieszkanio-
wy rachunek powierniczy.

W przypadku zamkniętego 
rachunku powierniczego bank 
wypłaca deweloperowi środ-
ki pieniężne wpłacone przez 
nabywcę po otrzymaniu odpi-
su aktu notarialnego umowy 
przenoszącej na nabywcę pra-
wo własności, czyli dopiero po 
wybudowaniu i sprzedaży lo-
kalu. Natomiast w przypadku 
otwartego mieszkaniowego ra-
chunku powierniczego, bank 
wypłaca deweloperowi środki 
po stwierdzeniu zakończenia 
danego etapu realizacji przed-
sięwzięcia deweloperskiego. 
W takim przypadku ustawa 
nakłada na bank obowiązek 
kontroli zakończenia każdego 
z etapów przedsięwzięcia de-
weloperskiego przed dokona-
niem wypłaty. 

W jednym i drugim wy-
padku rachunek powierniczy 
zabezpiecza wpłacane przez 
klienta pieniądze przed nie-
uczciwością dewelopera lub 
jego upadłością.

W przypadku ogłoszenia 
upadłości dewelopera ustawa tworzy z każdej inwesty-
cji wydzieloną masę upadłości, w skład której wchodzą 
środki zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach 
powierniczych oraz prawo własności lub prawo użytko-
wania wieczystego nieruchomości, na której realizowane 
jest przedsięwzięcie deweloperskie. Majątek ten w pierw-
szej kolejności służy zaspokojeniu potrzeb nabywców lo-
kali lub domów jednorodzinnych, objętych danym przed-
sięwzięciem. Ponadto ustawa w przypadku ogłoszenia 
upadłości dewelopera powołuje nowy podmiot w postaci 
zgromadzenia nabywców lokali mieszkalnych lub domów 
jednorodzinnych, którym daje szczególne uprawnienia. 
Zgromadzenie to podejmuje bowiem uchwałę dotyczącą 

tego, co dalej, czyli w przedmiocie zaspokojenia się ze środ-
ków zgromadzonych na mieszkaniowych rachunkach po-
wierniczych, albo uchwałę o kontynuacji przedsięwzięcia 
deweloperskiego i o ewentualnych dopłatach koniecz-
nych do zakończenia inwestycji lub uchwałę o zawarcie 
układu. Zgromadzenie nabywców może wyrazić też zgo-
dę na wybór wykonawcy zastępczego z jednoczesnym 
określeniem istotnych warunków umowy. Zgromadzenie 
nabywców podejmuje uchwałę w obecności co najmniej 
połowy nabywców, mających łącznie trzy czwarte ogólnej 

sumy wierzytelności przypa-
dających nabywcom upraw-
nionym do uczestniczenia 
w tym zgromadzeniu. W spra-
wach nieuregulowanych do 
zgromadzenia nabywców sto-
suje się odpowiednio przepisy 
o zgromadzeniu wierzycieli.

Warto zwrócić uwagę, że 
ustawodawca umożliwił de-
weloperom dokończenie na 
dotychczasowych zasadach, 
tj. bez konieczności zakłada-
nia rachunku powierniczego, 
inwestycji faktycznie rozpo-
czętych przed wejściem w ży-
cie ustawy. Deweloper może 
uniknąć konieczności pro-
wadzenia rachunku powier-
niczego także dla nowych in-
westycji, wystarczy, że przed 
dniem wejścia w życie usta-
wy poinformował w mediach 
o planowanej inwestycji. Bę-
dzie to skuteczne, nawet jeżeli 
budowa ruszyła już po wejściu 
w życie ustawy, nawet po kilku 
latach. Częścią przedsięwzię-
cia deweloperskiego może być 
też zadanie inwestycyjne doty-
czące większej liczby budyn-
ków. Niewykluczone, że dewe-
loper, który rozpoczął budowę 
osiedla przed wejściem w ży-
cie ustawy, kolejne bloki bę-

dzie prowadził z pominięciem rachunku powierniczego. 

Odebranie mieszkania i zawarcie umowy 
sprzedaży
Po wybudowaniu budynku, w tym naszego lokalu, dewelo-
per przystępuje do oddawania lokali nabywcom, zgodnie 
z zawartymi umowami deweloperskimi. W tym celu na-
stępuje fizyczne wydanie lokalu zgodnie ze stanem okre-
ślonym w umowie deweloperskiej. Z wydania sporządza-
ny jest protokół, w którym możemy zgłosić wszelkie wady 
i usterki, jakie udało nam się ustalić przy odbiorze lokalu. 
W związku z tym, gdy sami nie dysponujemy imponującą 
wiedzą budowlaną, dobrym pomysłem jest dokonywanie 

Nabywca ma prawo odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od dnia jej 

zawarcia, jeżeli umowa nie zawiera 

elementów określonych w ustawie, 

jeżeli informacje zawarte w umowie 

nie są zgodne z informacjami 

w prospekcie lub w załącznikach, 

jeżeli deweloper nie doręczył 

prospektu, jeżeli informacje zawarte 

w prospekcie lub w załącznikach są 

niezgodne ze stanem faktycznym 

i prawnym, jeżeli prospekt nie 

zawiera informacji określonych we 

wzorze prospektu stanowiącego 

załącznik do ustawy.
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odbioru lokalu z pomocą osoby z odpowiednimi kwalifi-
kacjami budowlanymi, która pomoże nam w odbiorze.

Po dokonaniu odbioru lokalu i przekazaniu kluczy 
pozostaje jeszcze przeniesienie na nas prawa własności 
do lokalu. W tym celu konieczne jest w wykonaniu umo-
wy deweloperskiej zawarcie w formie aktu notarialnego 
umowy sprzedaży lokalu, w której deweloper ustanawia 
odrębną własność lokalu i przeniesienie na nas prawa 
własności. Akt notarialny powinien zawierać kwestie do-
tyczące ustalenia stanu prawnego nieruchomości oraz 
opisu dokumentów niezbędnych do ustanowienia odręb-
nej własności lokalu i przeniesienia własności, rozliczenia 
ceny, wydania lokalu, rękojmi lub gwarancji, określenia za-
sad korzystania z nieruchomości wspólnej, jeżeli jest to po-
trzebne ze względu na specyfikę nieruchomości.

Jeżeli deweloper na budowę budynku zaciągnął kre-
dyt, który zabezpieczony jest hipoteką na tej nierucho-
mości, przy akcie notarialnym powinien przedłożyć także 
zgodę banku na wykreślenie 
hipoteki lub na bezobciąże-
niowe wyodrębnienie lokalu. 
W akcie notarialnym notariusz 
zawrze też wniosek do sądu 
o założenie księgi wieczystej 
dla naszego lokalu i wpisanie 
nas jako właścicieli, a w dniu 
aktu notarialnego notariusz za 
pośrednictwem systemu tele-
informatycznego zamieści sto-
sowną wzmiankę o wniosku 
w księdze wieczystej danej 
nieruchomości, a następnie 
akt notarialny wraz z zawar-
tym w nim wnioskiem i z za-
łącznikami  prześle do sądu. Nad prawidłowością przenie-
sienia własności czuwa więc notariusz. Z reguły ze wzglę-
dów praktycznych będzie to notariusz, którego wybierze 
deweloper i u którego zawierane będą wszystkie akty do-
tyczące danej inwestycji.

Odpowiedzialność dewelopera za wady
Wydanie lokalu i przeniesienie na kupującego własności 
wybudowanej nieruchomości to jeszcze nie koniec obo-
wiązków dewelopera. Deweloper jest bowiem odpowie-
dzialny względem kupującego do usunięcia wad w loka-
lu i budynku. Odpowiedzialność ta wynika z rękojmi za 
wady fizyczne i uzależniona jest jedynie od wystąpienia 
wady rzeczy sprzedanej. Uprawnienia z tytułu rękojmi, 
gdy chodzi o wady budynku i lokali, wygasają po upływie 
5 lat, licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wy-
dana. W przypadku gdy wady dotyczą poszczególnych lo-
kali, ich właściciele zgłaszają usterki deweloperowi, który 
zobowiązany jest do ich usunięcia. Deweloper odpowiada 
zawsze z tytułu rękojmi, mimo że ta odpowiedzialność nie 
jest zapisana w umowie. Natomiast z tytułu gwarancji od-
powiadać będzie tylko wówczas, gdy jej udzieli. Gwaran-
cja jest dobrowolna i powinna zostać zapisana w umowie. 
W przypadku gdy to budynek (nieruchomość wspólna) 

ma wady, w praktyce zarząd reprezentujący wspólno-
tę mieszkaniową zgłasza deweloperowi wykryte wady 
i żąda ich usunięcia. Tak jak w przypadku wad w lokalu, 
tak samo w przypadku wad budynku przeważnie podsta-
wą roszczeń jest odpowiedzialność z tytułu rękojmi, chy-
ba że deweloper udzielił gwarancji.

Wielu deweloperów próbuje unikać odpowiedzialno-
ści, przerzucając ją na wykonawcę. Jednak sprzedającym 
lokal jest zawsze deweloper, zatem fakt, że przy budowie 
posługuje się podwykonawcami, jest bez znaczenia dla 
relacji między deweloperem a kupującym. Swoich praw 
z tytułu rękojmi kupujący zawsze dochodzi od dewelope-
ra i to on zawsze jest odpowiedzialny przed kupującym. 
Odpowiedzialność podwykonawcy wynika z umów za-
wartych przez niego z deweloperem, ale są to relacje mię-
dzy tymi podmiotami. Choć w praktyce często bywa tak, 
że to podwykonawca usuwa usterki, ale robi to na zlece-
nie dewelopera, i gdyby odmówił ich usunięcia, dewelo-

per nie może się tłumaczyć, że 
w związku z tym nie mogą być 
usunięte. Wspólnota miesz-
kaniowa nie może występo-
wać wobec dewelopera sa-
modzielnie o odszkodowanie 
za wady fizyczne nierucho-
mości wspólnej. Potwierdził 
to Sąd Najwyższy w uchwale 
z dnia 23.09.2004 roku sygn. 
akt III CZP 48/04. Sąd uznał, 
że wspólnota mieszkaniowa 
nie ma w stosunku do dewe-
lopera legitymacji czynnej 
do dochodzenia roszczeń 
odszkodowawczych zwią-

zanych z wadami fizycznymi nieruchomości wspólnej. 
Rękojmia bowiem wynika z umów zawartych między 
sprzedającym a kupującymi. Wspólnota mieszkaniowa 
nie jest stroną tych umów, a zatem nie ma uprawnień do 
dochodzenia roszczeń. Sąd Najwyższy wskazał jednak 
w uchwale sposób pozwalający na zajęcie się tą sprawą 
przez wspólnotę mieszkaniową i wyręczenie właścicieli 
lokali. Według sądu wspólnota mieszkaniowa może wy-
stąpić w tej sprawie do sądu, jeśli właściciele przeniosą na 
nią swoje roszczenia. Przepisy odnośnie do rękojmi tak 
samo wyraźnie wskazują datę rozpoczęcia okresu rękoj-
mi jako datę wydania kupującemu nieruchomości. Tak-
że tutaj fakt, że deweloper posługuje się przy wykonaniu 
podwykonawcami, jest bez znaczenia dla biegu tego ter-
minu. Zatem jeżeli dochodzi do wydania przez podwy-
konawcę budynku deweloperowi lub na etapie budowy 
dochodzi do wydania i odbioru przez dewelopera okre-
ślonych części budynku, nie ma to wpływu na bieg ter-
minu rękojmi przysługującej kupującemu. To samo doty-
czy części budynku wchodzącej w skład nieruchomości 
wspólnej. Z racji bowiem tego, że są one objęte współwła-
snością ułamkową właścicieli mieszkań, należy przyjąć, 
że zostały wydane wraz z wydaniem lokali. 

Paweł Puch, prawnik

Uprawnienia z tytułu rękojmi, gdy 

chodzi o wady budynku i lokali, 

wygasają po upływie lat pięciu, 

licząc od dnia, kiedy rzecz została 

kupującemu wydana.
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Jak wybrać najlepszy kredyt hipoteczny 

Zaciągając kredyt hipoteczny, musimy mieć świado-
mość, że nie istnieje coś takiego jak kredyt idealny. Nie 
ma kredytu taniego, prostego w obsłudze, elastycznego 
i łatwego do uzyskania. Pożyczając pieniądze, powinni-
śmy brać pod uwagę dostosowanie pożyczki do naszej 
indywidualnej sytuacji. Przed podjęciem decyzji nale-
ży odpowiedzieć sobie na pytanie, na jaki okres chce-
my zaciągnąć dług, jaki cel chcemy sfinansować, jakimi 
dysponujemy środkami własnymi i zarobkami, czy bę-
dziemy mogli i chcieli spłacać kredyt wcześniej itp. 

Wówczas wybierając ofertę, należy dokładnie prze-
czytać zarówno wzór umowy kredytowej, jak i regula-
min kredytów hipotecznych w danym banku, tabelę 
opłat i prowizji oraz zasady korzystania z często ofe-
rowanej nam promocji lub dodatkowo dodawanych 
produktów. 

Na co zwrócić uwagę w umowie kredytowej
Główne elementy, na które należy zwrócić uwagę, to cał-
kowita cena kredytu. Podstawowy koszt stanowi marża 
banku, doliczana do stopy bazowej regulowanej przez 
Bank Centralny. Tu różnice są ogromne. W zależności 
od banku wynosi od 1,5 do 2,5 proc., co przy obecnych 
stopach procentowych na poziomie 1,7 proc. daje pełne 
oprocentowanie na poziomie 3,2 do 4,2 proc. Różnica 
jednego punktu procentowego w skali roku, dla średnie-
go kredytu ok. 300 tys. zł daje nam 3 tys. złotych rocznie 
różnicy. Przemnożenie tej kwoty przez lata zaciągnięte-
go kredytu może przynieść znaczące wielkości. Warto 
również sprawdzić, jak będzie zmieniało się oprocento-
wanie, ponieważ stopa procentowa, w przeciwieństwie 
do marży, jest zmienna. 

Kolejna kwestia to prowizja. Tę płacimy jednorazo-
wo, ale różnice są jeszcze większe. Od 0 do nawet 5 proc. 
Zamiennie zamiast prowizji, klientowi może zostać za-
proponowane ubezpieczenie na życie. Jest to albo ele-
ment dodatkowych produktów narzucanych przez 
bank, albo obiektywny wymóg zwiększonego ryzyka, 
np. gdy jesteśmy jedynym żywicielem rodziny bądź wy-
konujemy ryzykowny zawód. W tym pierwszym przy-
padku powinniśmy dokładnie sprawdzić Ogólne Wa-
runki Ubezpieczenia, ponieważ może być tam zawarta 
tak duża liczba wykluczeń odpowiedzialności ubezpie-
czyciela, że otrzymanie odszkodowania będzie właści-
wie niemożliwe. 

Inna kwestia to opłata za rozpatrzenie wniosku. 
Obecnie praktycznie w żadnej ofercie nie znajdziemy 
tego rodzaju opłaty, ale taki koszt co jakiś czas pojawia 
się w pojedynczych bankach.

Wycena nieruchomości to kolejny koszt przy typo-
wej „hipotece”. Kredyt będzie poprzedzony taką wyce-
ną. Ważne dla nas, byśmy wiedzieli, czy mamy ją zro-
bić na własny koszt, czy też taką wycenę wykona bank. 

Różnice w koszcie mogą być znaczące, a dodatkowo 
powinniśmy mieć świadomość, że nie wszyscy rzeczo-
znawcy są akceptowani we wszystkich bankach. A za-
tem, by nie zamawiać np. trzech operatów szacunko-
wych, warto tę kwestię wcześniej sprawdzić.

Ważne jest również ubezpieczenie nieruchomości. 
Możemy je zawrzeć poprzez kredytodawcę lub samo-
dzielnie. Należy jednak sprawdzić, czy nie jesteśmy zo-
bligowani do tej pierwszej wersji. Koniecznie powinni-
śmy również porównać ceny. Banki, ułatwiając nam ży-
cie, rzadko robią to charytatywnie. 

Innym elementem, na który należy zwrócić uwa-
gę, jest kwestia tego, czy możemy korzystać z tzw. wa-
kacji kredytowych, czy powinniśmy legitymować się 
okresowo przed bankiem dochodami wystarczający-
mi do dalszej spłaty kredytu, czy bank wymaga np. ak-
tualizowania w określonych okresach czasu wyceny 
nieruchomości.

Negocjacje
Powyższe warunki mogą być negocjowane z kredyto-
dawcą. Często warunkiem ułatwiającym negocjacje 
jest fakt, czy jesteśmy wieloletnimi klientami banku 
lub czy posiadamy np. wysokie dochody. Coraz więk-
sze znaczenie ma także wysokość wnoszonego wkła-
du własnego. Kluczowa jednak pozostaje kwestia moż-
liwości skorzystania z oferowanej przez bank promocji. 

ABC kredytobiorcy
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Często taka promocja obniża cenę kredytu do poziomu, 
o którym nie możemy myśleć w wyżej wymienionych 
kontekstach.

Negocjując z bankiem, należy również sprawdzić, czy 
to, co uzyskaliśmy, ma charakter stały. Często dana pro-
mocja obwarowana jest serią dodatkowych produktów 
z wymogiem stałego korzystania z nich lub zobowiązań 
(np. określonych wpływów wynagrodzenia na konto kre-
dytobiorcy), których niespełnienie powoduje utratę pre-
ferencyjnego oprocentowania lub innych bonusów.

Raty malejące czy równe
Każdy kredytobiorca stanie również przed wyborem 
systemu rat, w którym będzie spłacał zadłużenie. Mogą 
to być raty malejące lub równe. Pierwsze są oparte o sta-
łą część raty kapitałowej i stale zmniejszające się raty 
odsetkowe. Drugie są stałe w swej całości, ale relacja po-
między częścią kapitałową a odsetkową jest zmienna 
i tak ustawiana, by części te tworzyły ratę równą w ca-
łym okresie kredytowania. W pierwszym przypadku 
mamy większe obciążenie miesięczne, ale szybciej 
spłacamy kapitał i kredyt jest tańszy. Przy ratach rów-
nych sytuacja jest odwrotna.

Ile musimy mieć własnych środków
Aktualnie wymagany wkład własny rekomendowa-
ny przez organy nadzoru finansowego wynosi 15 proc., 

z założeniem, że w roku 2017 będzie to 20 proc. Jednak 
nadal w wielu bankach istnieje możliwość zaciągnięcia 
kredytu z wkładem własnym na poziomie 10 proc. Jeże-
li zdecydujemy się na minimalny wkład, wówczas brak 
pozostałej wymaganej części musimy ubezpieczyć 
w instytucjach ubezpieczeniowych związanych z na-
szym bankiem. Chodzi o rekompensatę podwyższone-
go ryzyka dla wierzyciela. Standardowy koszt takiego 
ubezpieczenia to około 3–4 proc. od kwoty ubezpiecza-
nej. Niektóre banki pokrywają go samodzielnie w ra-
mach umowy kredytowej.

Zupełnie inaczej wygląda sprawa, gdy zaciągamy 
kredyt w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”. 
Wówczas wymagany wkład własny wpłaca za nas Bank 
Gospodarstwa Krajowego. W zależności od tego, jaki 
mamy status rodzinny i ile posiadamy dzieci, może-
my otrzymać od 15 (1 dziecko) do nawet 30 proc. (3 lub 
więcej dzieci) wartości inwestycji. Czasami otrzymamy 
w ten sposób nawet do 100 tys. złotych.

Konrad Mitręga, Private Brokers
www.pbrokers.pl
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Transakcyjne koszty zakupu 
mieszkania z rynku pierwotnego

Taksa notarialna 

Koszty związane z zakupem mieszkania o wartości rynkowej  200 000 zł

Dodatkowe koszty związane z zakupem mieszkania na kredyt

Odpis aktu notarialnego — wartość odpisu jest zmienna i zależy od stawek konkretnego notariusza

Otwarcie księgi wieczystej — 60 zł

Wpis prawa własności w księgę wieczystą — 200 zł

è Od wartości do 3000 zł — 100 zł

è Od wartości powyżej 3000 zł do 10 000 zł — 

100 zł +3% nadwyżki powyżej kwoty 3000 zł

è Od wartości powyżej 10 000 zł do 30 000  zł 

— 310 zł +2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł

è Od wartości powyżej 30 000 zł do 60 000 zł 

— 710 zł +1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł

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:

è Wpis prawa własności w księgę wieczystą — 200 zł

è Wpis hipoteki zwykłej w księgę wieczystą — 200 zł

è Podatek od czynności cywilnoprawnych za ustanowienie hipoteki zwykłej — standardowa stawka 
podatku to 250 zł

è Ubezpieczenie nieruchomości z cesją — wysokość ubezpieczenia ustalana indywidualnie

è Ubezpieczenie pomostowe — obowiązuje w czasie wpisywania hipoteki (może to zająć kilka tygodni). 
Wartość ubezpieczenia pomostowego zależy od ubezpieczyciela przedstawionego przez bank.

è Od wartości powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł —  

1 010 zł +0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł

è Od wartości powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł —  

4 770 zł +0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł

è 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

Opłaty notarialne (z podatkiem VAT) 1931 ,10 zł

Wpis prawa własności w księgę wieczystą 200,00 zł

Założenie księgi wieczystej 60,00 zł

Opłaty kredytowe:

— wpis prawa własności w księgę wieczystą 200,00 zł

— wpis hipoteki zwykłej w księgę wieczystą 200,00 zł

— podatek od czynności cywilnoprawnych za ustanowienie hipoteki zwykłej 250,00 zł

— prowizja od udzielenia kredytu (2%) 4000,00 zł

— ubezpieczenie 250,00 zł

Łącznie 7091 , 10 zł
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www.zielonypradnik.pl

•	 doświadczony	deweloper
•	 kameralne	osiedle	zlokalizowane	
z dala	od		ulicznego	zgiełku			

•	 sąsiedztwo	terenów	zielonych	
•	 pełna	infrastruktura	w okolicy	(szkoły,	
przedszkola,	sklepy,	galerie	itp.)

•	 zróżnicowany	metraż	mieszkań	
•	 przystanek	komunikacji	miejskiej	
bezpośrednio	przy	osiedlu
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Gdy brakuje kapitału

Dla wielu Polaków posiadanie lokalu z możliwością jego 
wynajęcia wydaje się kuszącą możliwością. Dlatego, na-
wet nie dysponując pełną kwotą, która pozwalałaby na 
sfinalizowanie zakupu, część osób decyduje się na wspar-
cie finansowe oferowane przez banki. Co prawda, mamy 
tym samym zobowiązanie 
na długie lata, jednak uzysku-
jąc comiesięczne wpływy od 
wynajmujących, możemy je 
przeznaczać na spłatę raty. 
Należy jednak pamiętać, by 
wcześniej zadbać o wymaga-
ny wkład własny, oraz upew-
nić się, że nasza zdolność kre-
dytowa pozwala na pożycze-
nie takiej kwoty, jaka jest nam 
potrzebna. Od pewnego cza-
su banki ograniczają dostęp-
ność kredytów hipotecznych. 
W ciągu roku zdolność kredy-
towa rodziny z dochodem na 
poziomie 5000 zł spadła o po-
nad 100 tys. zł. — wyjaśnia 
Jarosław Sadowski, ekspert 
ZFDF, Expander. Osoby pla-
nujące zakup nieruchomości 
o powierzchni 45 mkw. muszą 
liczyć się z wydatkiem rzędu od 
ok. 140 tys. do 320 tys. zł, zależ-
nie od lokalizacji. Oznacza to, 
że przy wymaganym wkładzie 
własnym na poziomie 10 proc., 
potencjalni nabywcy powinni 
mieć oszczędności co najmniej od 14 do 32 tys. zł — dodaje 
ekspert.

Z pierwszej bądź drugiej ręki 
Pytanie, które należy sobie zadać w trakcie poszukiwa-
nia nieruchomości, dotyczy rynku — czy chcemy nabyć 

nowy lokal od dewelopera, czy jednak wolimy używa-
ne mieszkanie. W pierwszym przypadku musimy się 
liczyć z tym, że będziemy potrzebowali nieco więcej 
czasu na urządzenie lokalu, by można było w nim za-
mieszkać. Z kolei mieszkanie z rynku wtórnego zwykle 
jest już częściowo wyposażone, jednak w tym wypad-

ku należy zwrócić szczegól-
ną uwagę na stan nierucho-
mości. Kiedy decydujemy 
się na zakup mieszkania do 
remontu, musimy doliczyć 
również koszt zakupu nie-
zbędnych materiałów. Pa-
miętajmy również, że im 
szybciej wykonamy wszyst-
kie prace, tym szybciej 
mieszkanie zacznie dla nas 
„zarabiać”. Na koniec musimy 
zadbać o odpowiednie wy-
posażenie. Wszystko to nale-
ży wkalkulować w koszt in-
westycji. Dlatego tak istotną 
sprawą jest dokładne przej-
rzenie ofert. Wytrawni inwe-
storzy, przeglądając oferty 
mieszkań, sprawdzają rów-
nież licytacje komornicze 
oraz przetargi w spółdziel-
niach mieszkaniowych.

Znaleźć lokatora 
Przygotowując mieszkanie 
pod wynajem, warto się za-
stanowić, komu będziemy 

skłonni powierzyć klucze do naszego lokalu. Profil przy-
szłego lokatora będzie warunkował wiele parametrów 
mieszkania, np. metraż, układ pomieszczeń czy lokali-
zację nieruchomości. Wiele osób zakłada np. wynajmo-
wanie lokalu studentom. W takim przypadku najlepiej 
sprawdzać się będzie wielopokojowy lokal, w którym 

Mieszkanie na wynajem —  
jak kupić, by zyskać
Średnio aż o 12 proc. w stosunku do ubiegłego roku wzrosły przeciętne ceny wynajmu 
mieszkań w największych polskich miastach. Właściciele lokali o powierzchni do 
40 mkw. mogą liczyć na comiesięczne wpływy z najmu w granicach 1200–1800 zł 1. 
Kupno nieruchomości z myślą o inwestycji jest nadal bardzo popularnym sposobem 
lokowania kapitału. Eksperci Związku Firm Doradztwa Finansowego doradzają, na co 
zwrócić uwagę, planując taką inwestycję, by okazała się w pełni korzystna.
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studentom.

1. Opracowanie własne na podstawie danych Bankier.pl
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będziemy mogli wynająć każde z pomieszczeń oddziel-
nie. Zaletą w tym wypadku może być również większa 
możliwość negocjacji cenowych. Rynek dużych miesz-
kań jest nieco mniej płynny i zainteresowani sprzedażą 
będą bardziej skłonni do obniżenia ceny. Warto jednak 
pamiętać, że studentom często zależy na zamieszka-
niu w warunkach, które zapewnią im prywatność oraz 
pozwolą na naukę. Dlatego 
bardziej atrakcyjny będzie 
dla nich taki układ pomiesz-
czeń, w którym pokoje mają 
osobne wejścia. Z kolei np. sa-
lon połączony z kuchnią czy 
pokój przechodni okaze się 
znacznie częściej akceptowa-
ne przez młode małżeństwa 
czy rodziny z dziećmi.

Lokalizacja twoim atutem 
Niebagatelną kwestią jest rów-
nież wybór dzielnicy, w któ-
rej znajduje się kupowane 
mieszkanie. Renoma dzielni-
cy, skomunikowanie z centrum 
i resztą miasta, bliskość cen-
trów handlowych, uczelni, cen-
trów biurowych — to wszystko 
będzie miało kluczowe zna-
czenie dla powodzenia inwe-
stycji — wyjaśnia Michał Kraj-
kowski, ekspert ZFDF, Notus 
Doradcy Finansowi. Zwykle 
w cenie są mieszkania zloka-
lizowane w śródmieściu, co jest zrozumiałe ze względu na 
bliskość najważniejszych urzędów, punktów usługowo-
-handlowych, biurowców. Jednak nie zawsze właściciel 
nieruchomości oddalonej od centrum będzie skazany na 
długie poszukiwania lokatorów. Często aktywnymi uczest-
nikami rynku najmu są studenci. Poszukują oni takich loka-
li, które znajdują się możliwie najbliżej ich uczelni. Te z ko-
lei czasami ulokowane są poza ścisłym centrum. Co więcej, 
jest też znaczna grupa osób, dla której mieszkanie z dala 

od hałaśliwego centrum jest nie do przecenienia — dodaje 
ekspert.

Można, a nawet należy rozważyć inwestowanie poza 
miejscem swojego zamieszkania. Poszczególne lokalne 
rynki różnią się bowiem popytem i potencjalną rentow-
nością. Prym wiodą tu oczywiście największe miasta, ta-
kie jak np. Warszawa, Kraków czy Wrocław.

To jeszcze nie koniec
Szczęśliwy zakup i wynaję-
cie mieszkania to jednak nie 
koniec zadań inwestora. In-
westycji trzeba regularnie 
doglądać — kontrolować stan 
utrzymania mieszkania, dbać 
o niezbędne naprawy.

Warto wspomnieć o jesz-
cze jednej możliwości. Otóż 
inwestycja w mieszkanie 
może mieć również charakter 
krótkoterminowy. Dlatego po 
przygotowaniu lokalu do wy-
najęcia warto sprawdzić, czy 
„szybka sprzedaż” nie przy-
niesie nam równie dużych 
lub większych korzyści jak 
wynajem.

ZFDF
Związek Firm Doradztwa 
Finansowego (ZFDF) — orga-
nizacja reprezentująca polski 
rynek firm doradztwa finan-

sowego. Związek powstał w 2008 r. Wśród jego członków 
znajdują się największe i najbardziej renomowane firmy 
doradztwa finansowego. Celem ZFDF jest reprezento-
wanie interesów gospodarczych i społecznych branży, 
w szczególności wypracowywanie jednolitych standar-
dów pracy firm doradztwa finansowego. Związek stawia 
sobie za cel umacnianie właściwego wizerunku dorad-
ców oraz edukowanie społeczeństwa w zakresie zarzą-
dzania finansami.
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Protokół odbioru 

Protokół jest jednym z podstawowych dokumentów, któ-
ry pozwoli nam w późniejszym okresie dochodzić swo-
ich praw i wyegzekwować ewentualną naprawę zauwa-
żonych usterek i niedociągnięć. Z kolei dla dewelopera jest 
zazwyczaj podstawą do wystawienia kupującemu faktury 
VAT na ostatnią ratę należności za nieruchomość. Wszyst-
ko, co będzie wpisane w protokół odbioru, może służyć do 
dalszych rozliczeń, dlatego należy w nim zawrzeć jak naj-
więcej elementów istotnych podczas odbioru.

Sprawdzenie terminu odbioru robót budowlanych
Podstawową kwestią, na którą powinniśmy zwrócić 
uwagę, jest ustalona data odbioru mieszkania, która nie 
powinna przekraczać terminu określonego w umowie 
z deweloperem. Każde opóźnienie pozwala kupujące-
mu domagać się kar umownych, jeżeli są one zapisane 
w umowie. Ponadto bardzo ważna jest kwestia sposo-
bu i czasu zawiadomienia kupującego o dacie odbioru 
mieszkania. Czas pomiędzy zawiadomieniem o zakoń-
czeniu prac budowlanych a odbiorem technicznym po-
winien być na tyle długi, żeby kupujący miał możliwość 
odpowiednio się do tego przygotować. Kwestia czasu jest 
również istotna, kiedy od odbioru technicznego zależy 
ostateczna umowa notarialna. Jeżeli termin u notariu-
sza będzie wyznaczony zaraz po odbiorze, może to nie 
wystarczyć na usunięcie wszystkich zauważonych wad 
i usterek.

Bardzo ważna jest także godzina odbioru miesz-
kania. Zdecydowanie należy umawiać się na odbiór 
w ciągu dnia, w godzinach, kiedy naturalne światło 

słoneczne pozwoli dojrzeć w szczegółach wszelkie uster-
ki i niedociągnięcia.

Sprawdzenie zgodności standardu mieszkania 
z umową
Podczas odbioru technicznego zaczynamy od spraw-
dzenia, czy wszystkie elementy wyposażenia miesz-
kania i stopień jego wykończenia są zgodne z zapisami 
umowy. Zakres wykonanych prac budowlanych po-
winien być nie mniejszy ani nie gorszy jakościowo, niż 
zawarty w załączniku do umowy. Załącznik zazwyczaj 
zawiera rodzaj materiałów budowlanych, z których wy-
konany jest budynek, z określeniem ich parametrów, 
spis urządzeń instalacyjnych sanitarnych, grzewczych, 
elektrycznych i gazowych oraz ewentualnie inne ele-
menty, które były ustalone do zrobienia między stro-
nami umowy. Trzeba pamiętać, że pojęcie „standard 
mieszkania” obejmuje również pomieszczenia i miejsca 
dodatkowe, jak piwnica, schowek, strych, garaż, miejsce 
parkingowe itp., które również muszą być wykończone 
w standardzie gwarantowanym umową.

Sprawdzenie zgodności metrażu z projektem
Projekt budowlany mieszkania jest jednym z podstawo-
wych dokumentów, do którego powinniśmy się odnieść, 
odbierając mieszkanie. Tylko z projektem możemy stwier-
dzić, czy lokal został wykonany prawidłowo, zgodnie z za-
twierdzonym pozwoleniem na budowę, czy posiada taki 
metraż, za jaki płacimy. Oczywiście często zdarza się, że 
kupujący już na etapie budowy zmienia coś w układzie 
mieszkania, wyrzuca lub dokłada pewne ścianki działo-
we, zmienia lokalizację wewnętrznych otworów drzwio-
wych itp. Wszystkie ewentualne zmiany muszą być jed-
nak przed ich realizacją zatwierdzone obustronnie w for-
mie pisemnej lub rysunku ukazującego zakres poprawek. 
Przy odbiorze technicznym zaopatrzmy się więc w miar-
kę lub dalmierz laserowy, który pozwoli nam określić fak-
tyczny metraż pomieszczeń w stosunku do zatwierdzo-
nego projektu, umowy i ewentualnych aneksów. Z punktu 
widzenia nabywcy oczywiście dobrze jest, jeżeli metraż 
wyliczony w warunkach rzeczywistych podczas odbio-
ru okaze się równy lub większy od założonego w umo-
wie i projekcie. Różnice pewnie nie będą duże, zazwyczaj 
mieśczą się w granicach 1 mkw. Nie jest to dużo, aczkol-
wiek w przypadku odbioru małej garsoniery lub kawaler-
ki, gdzie każdy dodatkowy metr jest na wagę złota, może 
mieć bardzo duże znaczenie dla nabywcy.

Odbiór mieszkania od dewelopera 
Moment przekazania kluczy do naszego mieszkania to jedna z najważniejszych chwil 
w życiu, jednak przystępując do odbioru, warto zwrócić uwagę na kilka kwestii 
i postępować według określonych reguł, które pomogą nam uniknąć 
nieprzewidzianych kosztów i późniejszych kłopotów przy wykańczaniu mieszkania.
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Sprawdzenie jakości wykonania przegród 
pionowych

Po sprawdzeniu ogólnego układu i metrażu mieszkania 
możemy przejść do szczegółowego sprawdzenia jakości 
wykonania poszczególnych elementów budowlanych. 
Pierwszym z nich jest sprawdzenie jakości wykonania 
przegród pionowych, czyli ścian. W oddawanym stanie 
deweloperskim wszystkie ściany mieszkania powinny 
być pokryte warstwą tynku na każdej wewnętrznej po-
wierzchni. Ich stan przy odbiorze technicznym musi 
umożliwić przystąpienie do szpachlowania i malowania, 
bez konieczności ich wyrównywania lub reperowania wy-
stępujących spękań i ubytków. Ponadto, musimy spraw-
dzić ich krzywiznę, odchylenie od pionu oraz występo-
wanie głębokich spękań i ubytków tynku. Krzywiznę oraz 
ewentualne odchylenie od pionu możemy sprawdzić za 
pomocą zwykłej poziomicy. Proste ściany będą gwaran-
cją bezproblemowego ułożenia płytek ceramicznych, za-
wieszenia szafek, obrazów oraz ustawienia zabudowy 
meblowej.

O ile cienkimi, ledwo widocznymi spękaniami nie po-
winniśmy się martwić, o tyle grube, widoczne i głębokie 
spękania mogą być powodem konkretnego sporu z de-
weloperem. Małe spękania na tynku nie są groźne i czę-
sto wynikają ze schnięcia samej masy tynkowej lub źle 
przygotowanej, niejednorodnej masy tynkarskiej. Ich 
usunięcie nie będzie stanowi-
ło problemu, ponieważ moż-
na je zlikwidować już podczas 
szpachlowania ścian. Nato-
miast duże, bardzo widoczne 
i głębokie spękania oraz ubyt-
ki w tynku na wybudowanych 
ścianach mogą być oznaką po-
ważnych błędów konstrukcyj-
nych budynku. W takim przy-
padku powinniśmy nalegać na 
przeprowadzenie dodatkowej 
ekspertyzy przez uprawnione-
go konstruktora budowlanego, 
który jednoznacznie stwierdzi, 
co jest powodem tych niepo-
kojących spękań i odpadające-
go tynku. Być może deweloper 
będzie musiał na własny koszt wmurować jakiś podciąg 
lub zabetonować w ścianie zbrojenie, które dodatkowo za-
bezpieczy konstrukcję budynku.

Sprawdzenie jakości wykonania podłóg
Większość mieszkań oddawanych w stanie deweloper-
skim ma podłogi wykończone wylewkami samopozio-
mującymi, które powinny gwarantować nabywcy możli-
wość ułożenia ostatecznej warstwy podłogowej w posta-
ci paneli, parkietu lub płytek ceramicznych. Do pomiaru 
zachowania poziomu podłogi może posłużyć poziomica. 
Warto również sprawdzić, czy na podłodze nie występu-
ją spękania lub ubytki. Ma to szczególnie duże znaczenie 
przy instalowaniu ogrzewania podłogowego, ponieważ 

niewielkie spękania mogą świadczyć o niedostatecz-
nie głębokim usytuowaniu rurek grzewczych, co później 
może mieć bardzo poważne skutki związane z montażem 
ostatecznej warstwy podłogi. Z kolei bardzo głębokie spę-
kania mogą świadczyć o wadach konstrukcyjnych płyty 
stropowej na kondygnacji poniżej, które będą wymagać 
głębszej analizy przez uprawnionego konstruktora. Takie 
sytuacje zdarzają się jednak bardzo rzadko.

Żądanie świadectwa energetycznego mieszkania
Bardzo ważnym elementem odbioru mieszkania są odpo-
wiednie właściwości cieplne lokalu. Od 1 stycznia 2009 r. 

wszedł w życie przepis Prawa 
Budowlanego, który nakazu-
je uzyskanie świadectwa cha-
rakterystyki energetycznej dla 
każdego budynku i mieszka-
nia oddawanego do użytko-
wania, a także obiektów pod-
legających zbyciu lub wynaj-
mowi. Przepisy nakładają na 
deweloperów i inwestorów 
obowiązek sporządzania tego 
dokumentu przy każdej sprze-
daży lub wynajmie nierucho-
mości. Niestety, jak pokazuje 
praktyka, przepis ten jest mar-
twy i nieegzekwowany. Trzeba 
wiedzieć, że wskazana w świa-
dectwie maksymalna wartość 

wskaźnika EPH+W, określającego roczne obliczeniowe za-
potrzebowanie budynku na energię potrzebną do ogrze-
wania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej, 
powinna wynosić nie więcej niż 95 [kWh/m2*rok], a najle-
piej jeżeli będzie wynosiła poniżej 75 [kWh/m2*rok] (co jest 
wymogiem dla budynków zamieszkania zbiorowego na 
rok 2021). Takie wybieganie w przyszłość przez dewelo-
pera w stronę energooszczędności może świadczyć o jego 
rzetelności, a nam przyniesie korzyści podczas dalszego 
użytkowania mieszkania. Trzeba pamiętać, że wysokie 
właściwości energooszczędne są szczególnie ważne, jeże-
li mieszkanie jest wyposażone we własne, indywidualne 
źródło ciepła i ciepłej wody użytkowej. W takim przypad-
ku powinniśmy nalegać u dewelopera na sporządzenie 

Podczas odbioru technicznego 

zaczynamy od sprawdzenia,  

czy wszystkie elementy 

wyposażenia mieszkania  

i stopień jego wykończenia  

są zgodne z zapisami umowy.
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odrębnego świadectwa energetycznego dla naszego 
mieszkania. Inne właściwości cieplne będzie miało bo-
wiem mieszkanie narożne w budynku, a inne mieszkanie 
znajdujące się pomiędzy dwoma innymi mieszkaniami.

Sprawdzenie parametrów stolarki okiennej 
i drzwiowej
Biorąc pod uwagę energooszczędność loalu, bardzo waż-
nym aspektem są parametry zewnętrznej stolarki okien-
nej i drzwiowej. Zapewnia ona odpowiedni komfort 
w mieszkaniu i jest gwarantem 
niskich rachunków za ogrze-
wanie w okresie zimowym. 
Niestety „na oko” nie jesteśmy 
w stanie sprawdzić parame-
trów cieplnych zamontowanej 
stolarki. Możemy więc popro-
sić dewelopera o przedstawie-
nie dokumentu świadczące-
go o zastosowanych profilach 
i szkleniu.

Ponadto, należy sprawdzić 
prawidłową regulację stolar-
ki zewnętrznej. Każde okno, 
drzwi balkonowe czy taraso-
we należy w mieszkaniu otwo-
rzyć i sprawdzić, czy się lek-
ko otwiera i zamyka. Skrzydła 
stolarki nie powinny obcierać 
ram, nie powinno być na nich 
żadnych zarysowań, ubytków 
czy obtarć, które mogą świad-
czyć o tym, że stolarka została 
źle wyregulowana. Prawidło-
wa regulacja okien i drzwi jest 
gwarancją ich długotrwałości 
i bezproblemowego użytko-
wania. Złe ustawienie skrzy-
deł stolarki może spowodować nieszczelności, pęknię-
cia i w efekcie zniszczenie konstrukcji okien i drzwi. Jeże-
li w umowie mieliśmy zawartą klauzulę o dostarczeniu 
stolarki antywłamaniowej, zażądajmy od dewelopera do-
wodu lub certyfikatu świadczącego o zastosowaniu roz-
wiązań lub elementów zabezpieczających.

Niestety nie jesteśmy w stanie sprawdzić „gołym okiem” 
prawidłowości osadzenia okien w ścianie. Przestrzeń wo-
kół okna jest zazwyczaj wykończona tynkiem. Jedynym 
sposobem na sprawdzenie, czy okno jest dobrze osadzo-
ne i nie będzie wokół niego żadnych mostków cieplnych, 
jest kamera termowizyjna, dzięki której wykryjemy wszel-
kie niedoskonałości termiczne.

Badania kamerą termowizyjną
Coraz częściej przy odbiorach mieszkania spotyka się 
inwestorów, którzy wynajmują zewnętrzne firmy do 
przeprowadzenia badań przy pomocy kamery termo-
wizyjnej. Badania te w bardzo precyzyjny sposób okre-
ślają niedoskonałości wykonania, a przede wszystkim 

nieszczelności i występowanie mostków cieplnych 
w mieszkaniach. Obraz z kamery termowizyjnej może 
być doskonałym załącznikiem do protokołu odbioru 
mieszkania, ukazującego konieczność poprawy, uszczel-
nienia lub dodatkowej izolacji w newralgicznych punk-
tach. Przenikająca do wnętrza wilgoć w wyniku niedosta-
tecznej szczelności w danym punkcie może być powo-
dem rozwijania się grzybów i pleśni na ścianach. Badania 
termowizyjne pokazują to, co niewidoczne dla oczu, czy-
li niedoskonałości w przeprowadzonych pracach bu-

dowlanych, jednak trzeba 
pamiętać, że mają one sens 
tylko w okresie zimowym, 
gdyż jedynie przy dużych 
różnicach temperatur kame-
ra termowizyjna jest w sta-
nie pokazać mostki termicz-
ne, czyli miejsca przenikania 
zimna do wnętrza. W okresie 
letnim, kiedy temperatura na 
zewnętrz jest zbliżona do tem-
peratury we wnętrzu miesz-
kania, wyniki badań termo-
wizyjnych mogą być niedo-
kładne i nie będą pokazywać 
tych newralgicznych punk-
tów wymagających poprawy 
i uszczelnienia.

Sprawdzenie 
wykończenia balkonu, 
tarasu, loggii
Niezależnie od standardu, 
elementami, które powinny 
być wykończone całkowicie, 
są balkon, taras lub loggia. Za-
zwyczaj wykończenie stano-
wią płytki ceramiczne, które 

są narażone na wiele zewnętrznych czynników atmos-
ferycznych. Posadzki balkonu, tarasu lub loggii powin-
no być bardzo dobrze wykonane. Szczególnie istotną 
kwestią są obróbki blacharskie oraz izolacja przeciw-
wilgociowa, która nie dopuści wilgoci z opadów do kon-
strukcji budynku. Niestety błędy wykonawcze w tym 
zakresie ujawnią się prawdopodobnie dopiero po ja-
kimś okresie użytkowania. Jedyne, co możemy spraw-
dzić podczas odbioru mieszkania, to występowanie ob-
róbek blacharskich na krawędziach balkonu, tarasu lub 
loggii, prawidłowy kierunek spadku powierzchni i ja-
kość zamocowania barierek do podłoża. 

Ze względu na mnogość aspektów technicznych 
związanych z odbiorem mieszkania od dewelopera, war-
to rozważyć wynajęcie zewnętrznego eksperta — nie tyl-
ko wskaże nam on newralgiczne kwestie, które należy 
wpisać do protokołu odbioru, ale też sporządzi szcze-
gółową dokumentację zauważonych wad, ubytków 
i niedoróbek.

mgr inż. Dawid Tamás

Coraz częściej przy odbiorach 

mieszkania spotyka się inwestorów, 

którzy wynajmują zewnętrzne 

firmy do przeprowadzenia badań 

przy pomocy kamery 

termowizyjnej. Badania te w bardzo 

precyzyjny sposób określają 

niedoskonałości wykonania, 

a przede wszystkim nieszczelności 

i występowanie mostków cieplnych 

w mieszkaniach.
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D
ecydując się na zakup mieszkania, nabywca liczy 
na najdogodniejszą cenę w stosunku do oferowa-
nego wykończenia. Przy zakupie lokalu z rynku 

pierwotnego stajemy przed dylematem, czy wybrać je 
w stanie deweloperskim, czy „pod klucz”. Każda z tych 
opcji ma swoje wady i zalety.

W przypadku mieszkania w stanie deweloperskim na-
leży zorientować się, co dokładnie deweloper przez to ro-
zumie. Prawo nie określa ścisłych reguł dotyczących tego 
tematu, dlatego może się okazać, że inwestycje miesz-
czące się w ramach podobnego standardu w rzeczywi-
stości będą bardzo różne. Zwykle mając do czynienia 
z tym terminem, możemy się spodziewać, iż w naszym 

mieszkaniu zostanie położony tynk gipsowy, zrobiona 
wylewka podłogowa, instalacja wodno-kanalizacyjna 
oraz grzewcza, instalacja elektryczna, okna i parapety 
wewnętrzne. U niektórych wykonawców dodatkowo 
można spotkać opcję montażu drzwi wewnętrznych 
oraz tzw. białego montażu, czyli armatury łazienkowej, 
choć należy to do rzadkości. Kupując mieszkanie w sta-
nie deweloperskim, będziemy je mieć przygotowane 
pod malowanie ścian, układanie podłóg i wykończenie 
łazienki. Niezwykłą zaletą tego rozwiązania jest możli-
wość dopasowania mieszkania do własnych potrzeb. 
Nie jesteśmy ograniczeni konkretnymi aranżacjami na-
rzuconymi przez wykonawcę, dlatego też możemy pu-
ścić wodze fantazji i urządzić wnętrze zgodnie z własny-
mi upodobaniami i preferowanym standardem — do nas 
należy decyzja o rodzaju i sposobie ułożenia podłogi, po-
kryciu ścian farbą, tapetą czy kamieniem. Na tym etapie 
mamy nieograniczony wybór wszystkich elementów 
wykończeniowych. 

Kolejną zaletą, w przypadku samodzielnej pracy przy 
wykańczaniu mieszkania, są niższe kwoty, ponieważ nie 
płacimy za tzw. „robociznę” oraz mamy możliwość zaku-
pu potrzebnych elementów przez Internet, gdzie niejed-
nokrotnie ceny artykułów zdecydowanie odbiegają od 
oferowanych w sklepach stacjonarnych. Nieruchomość 
w stanie deweloperskim ma też jednak kilka wad, na któ-
re należy zwrócić uwagę. Decydując się na tę opcję, musi-
my pamiętać, że nie zakłada ona podstawowych elemen-
tów wykończeniowych, dlatego mieszkanie nie nadaje 
się do zamieszkania „od zaraz”. Chcąc urządzić je „po swo-
jemu”, należy przygotować się na spędzenie sporej liczby 
godzin na szukaniu, wybieraniu i kupowaniu potrzeb-
nych materiałów, a także, jeśli nie mamy czasu lub chęci 
na wykończenie mieszkania własnymi rękami — na po-
szukiwanie oraz nadzór zaufanej i rzetelnej firmy, która 
zajmie się wykończeniem. Działanie na „własną rękę” nie-
stety nie gwarantuje dużej oszczędności pieniędzy, gdyż 
zależy to od wielu czynników. Do dodatkowych kosztów 
trzeba doliczyć zakup mebli, materiałów, a także opłaty 
za media, które będą wykorzystywane podczas prac wy-
kończeniowych. Nadplanowe wydatki mogą się zwięk-
szyć również z powodu wynajęcia lub zakupu urządzeń 
potrzebnych do remontu. W razie jakichkolwiek niepo-
wodzeń (potargana tapeta, źle przycięte płytki lub pane-
le) jesteśmy skazani na kolejny nieprzewidziany nakład 
pieniężny, pokrywający koszty naprawy lub kupna no-
wych materiałów.

Stan deweloperski, czy pod klucz?
W pogoni za lepszym standardem życia, każdy z nas staje przed wieloma trudnymi 
decyzjami. Jedną z nich jest wybór własnych „czterech kątów”. Tanio? Drogo? 
Nowocześnie? Tradycyjnie? W pojedynkę, a może jednak nie? Na te wszystkie pytania 
każdy z nas sam musi znaleźć odpowiedź.
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W przypadku jednak, gdy remont na „własną rękę” 
przekracza nasze możliwości, korzystnym wyjściem 
jest zatrudnienie profesjonalnej firmy remontowej, która 
z należytą dbałością i sumiennością zajmie się wykoń-
czeniem nowego mieszkania. Decydując się na ten krok, 
należy jednak pamiętać o tym, aby wśród wszystkich 
ofert dostępnych na rynku wybrać tę najbardziej god-
ną zaufania. Cena za „robociznę” w tym przypadku nie 
powinna być najistotniejsza, gdyż może się okazać, że 
firma oferująca usługi w niższej cenie przysporzy nam 
dużo więcej wydatków ze względu na swój brak kom-
petencji w zakresie wykonywanej pracy. Szacuje się, że 
średni koszt wykończenia mieszkania o powierzchni 50 
mkw. przez firmę remontową, od stanu deweloperskie-
go do tzw. „wejścia”, to wydatek około 40 tysięcy zł netto, 
co daje średnią cenę 800 zł/1 mkw. Zakres prac w tej ce-
nie obejmuje zazwyczaj instalację gniazd i włączników 
elektrycznych, montaż armatury łazienkowej, naniesie-
nie gładzi na ściany, malowanie, montaż podłogi, montaż 
drzwi wraz z ościeżnicami.

Osobom, którym zależy przede wszystkim na czasie 
i wygodzie, polecany jest wybór stanu „pod klucz”, po-
nieważ jest to mieszkanie, w którym można zamieszkać 
od razu po wstawieniu mebli. Biorąc pod uwagę opcję 
wykończenia wnętrza na własną rękę, musimy doliczyć 
(w zależności od metrażu) około 2 miesiące, od momen-
tu odebrania mieszkania od dewelopera do zamieszka-
nia w lokalu. W tej sytuacji proces oczekiwania nas omi-
nie, ponieważ mieszkanie odbieramy już gotowe. Czas 

oszczędzamy na wyborze materiałów oraz nadzorze 
prac. Jedynym zadaniem, które będzie leżało w naszej 
gestii, jest ustalenie z deweloperem ceny oraz zakresu 
prac obejmujących wykończenie. W ten sposób będzie-
my mieli bezpośredni wpływ na urządzenie mieszkania 
oraz jego standard, a przez to również na koszt, jaki po-
niesiemy. Firmy deweloperskie mogą mieć przygotowa-
ne różne pakiety wykończeniowe, których cena oscylu-
je w granicach od 300 zł za metr kwadratowy do nawet 
kilku tysięcy. Na krakowskim rynku można znaleźć stan-
dardowe oferty, których cena nie przekracza tej najniż-
szej stawki. Im większe są nasze oczekiwania względem 
wykończenia, tym wyższa cena. Różnica w pakietach 
może wynikać ze standardu wykończenia, jaki oferu-
je deweloper. Takich ofert zleceniobiorca standardowo 
przygotowuje 2–3, jednak zaprojektowane aranżacje nie 
zawsze spełniają oczekiwania kupującego. Obszar, w któ-
rym możemy negocjować z deweloperem, ogranicza się 
zazwyczaj do koloru podłóg czy ścian, nie dotyczy jako-
ści materiałów.

Skupiając się na samym aspekcie finansowym, może 
się okazać, że zakup mieszkania wykończonego „pod 
klucz” jest opcją dużo tańszą, niż wykończenie na własną 
rękę. Wykańczając kilkadziesiąt mieszkań o podobnym 
standardzie, deweloper jest w stanie wynegocjować niż-
sze stawki u sprzedawców, niż zwykły właściciel jednego 
mieszkania.

Sposób adaptacji lokalu zależy od budżetu przezna-
czonego na ten cel. Osoby posiadające własne oszczęd-
ności znajdują się w lepszej sytuacji, ponieważ mogą 
urządzić mieszkanie według własnego planu. Są również 
tacy, którzy muszą zaciągnąć kredyt na zagospodarowa-
nie przestrzeni. W tym przypadku najbardziej korzystna 
wydaje się opcja kupna mieszkania „pod klucz”, ponie-
waż opłaty za wykończenie wnętrza można pokryć dzię-
ki kredytowi hipotecznemu, nie narażając się na dużo 
wyższe oprocentowanie w porównaniu do kredytu go-
tówkowego (od 10 do nawet 40 proc.).

Wybór między lokalem w stanie deweloperskim 
a mieszkaniem „pod klucz” nie należy do najłatwiejszych. 
Nabywcom, którzy nie dysponują wolnym czasem, jed-
nakże posiadają zaplecze finansowe, druga opcja wyda-
je się najbardziej korzystna. Jednak, jeśli sytuacja doty-
czy osoby o charakterze indywidualisty, bądź też pasjo-
nata majsterkowania, zdecydowanie lepszym wyborem 
może się okazać mieszkanie w stanie deweloperskim, 
gdyż nie ma narzuconego planu wykończenia i możemy 
z pełną swobodą urządzać wnętrze zgodnie z osobisty-
mi upodobaniami.

Ostateczna decyzja o wyborze standardu wykończe-
nia lokalu zasadniczo nie należy do najprostszych. Nale-
ży uwzględnić wszelkie aspekty ekonomiczne oraz indy-
widualne możliwości kupujących. Nabywcom mieszkań 
w dużej mierze zależy na oszczędnościach. Jeśli jednak 
na każdym etapie wykończenia mieszkania wybierane 
będą najtańsze rozwiązania, może się okazać, iż wygene-
ruje to więcej wydatków niż oszczędności.

Izabela Dudzik
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K
ażdy z nas ma jakieś wyobrażenia miejsca, w którym 
chciałby mieszkać, a zakup własnego mieszkania to 
jedna z najważniejszych decyzji w życiu. Aby rze-

czywistość nie odbiegła zbyt daleko od marzeń, warto przy 
urządzaniu swoich czterech kątów zadbać o kilka kluczo-
wych spraw. Naszym zdaniem najważniejsze są funkcjonal-
ność, styl, budżet oraz wpływ na zdrowie i samopoczucie.

Funkcjonalność to podstawa
Urządzanie wnętrza należy rozpocząć od dokładnego prze-
myślenia rodzaju i wielkości pomieszczeń wraz z mającym 
się w nich znaleźć wyposażeniem. Projektowanie układu 
funkcjonalnego jest poszukiwaniem rozwiązań dopasowa-
nych do potrzeb konkretnego użytkownika. Single chętniej 
pozbywają się ścianek działowych i wybierają otwarte, wie-
lofunkcyjne przestrzenie. Z kolei rodziny najczęściej dążą do 
jak największej liczby, niekoniecznie dużych, pomieszczeń. 
Często specyficzne wymagania wynikają z nietypowej pra-
cy, zainteresowań czy trybu życia. Przykładowo — wyso-
kiej klasy fortepian koncertowy 
w mieszkaniu wymaga pomiesz-
czenia o właściwej wielkości, wil-
gotności i właściwościach aku-
stycznych. Wyjątkowość ludzi 
powoduje, że każde mieszkanie 
jest inne, ale zawsze funkcjonal-
ność oraz komfort użytkowania 
są kwestiami priorytetowymi.

Znajdź swój styl
Mieszkanie jest wyrazem osobo-
wości właściciela. Zwierciadłem 
jego marzeń i aspiracji. Przestrzeń, w której przebywamy, 
nie jest jedynie pragmatyczną „maszyną do mieszkania”, ale 
ma nam zapewnić poczucie bezpieczeństwa i przynależno-
ści. Tworzymy miejsca, w których żyjemy, a jednocześnie 
one tworzą nas. Projektując wnętrze, poszukujemy sposo-
bu na wyrażenie swojej indywidualności. Jedni oczekują 
od otoczenia stymulacji, inni harmonii i wyciszenia. Dlatego 
mieszkanie miłośnika sportów ekstremalnych będzie cał-
kiem inne, niż to należące do uwielbiającego spędzać czas 
z książką analityka. Charakter wnętrza tworzy gra materia-
łu, koloru i światła. Umiejętne połączenie tych elementów 
daje efekt piękna i indywidualizmu. Ważną rolę odgrywają 
również meble i dodatki. Mogą być one wykonywane na za-
mówienie, dzięki czemu każdy detal staje się czymś niepo-
wtarzalnym. Tak jak dawniej — rzemieślnicy wykonują dla 
wymagających klientów drzwi, balustrady, lampy, różnego 
rodzaju meble. Wnętrze zyskuje dzięki temu swoją „duszę”.

Mieszkaj zdrowo
Zapewnienie zdrowych warunków mieszkaniowych wy-
maga świadomości zagrożeń związanych ze stosowaniem 
współczesnych materiałów budowlanych. Umiejętny dobór 

ekologicznych i nieszkodliwych dla użytkownika rozwią-
zań może być długotrwałym procesem, polegającym na wy-
szukiwaniu właściwych produktów i ich weryfikacji. Najczę-
ściej ekologiczne materiały nie należą do najtańszych. Trud-
no jednak traktować w kategoriach czysto ekonomicznych 
kwestie zdrowego środowiska i budownictwa współistnie-
jącego harmonijnie z przyrodą. Właściciel inwestuje w tym 
przypadku w dobre samopoczucie swoje i swoich dzieci.

Niektóre materiały mogą wydzielać szkodliwe substancje 
chemiczne, takie jak: formaldehyd, chlorki organiczne czy fe-
nole. Formaldehyd powoduje podrażnienie oczu, nosa i gar-
dła. Jest również rakotwórczy. Związek ten wydzielają m. in. 
płyty meblowe. Tego rodzaju materiały powinny posiadać 
atest higieniczny potwierdzający, iż wydzielane ilości sub-
stancji są na tyle nieduże, że nie stanowią zagrożenia. 

Na jakość swojego otoczenia zwracają uwagę zwłaszcza 
alergicy. Aranżując mieszkanie hipoalergiczne, należy uni-
kać miejsc, w których mógłby gromadzić się kurz. Istotne są 
gładkie ściany pomalowane ekologicznymi farbami. Podło-

ga powinna być łatwa w pielę-
gnacji oraz wykonana z natural-
nych materiałów. Oprócz drew-
na można wykorzystać korek, 
linoleum lub kamień. Należy 
unikać wszelkiego rodzaju wy-
kładzin i dywaników zbierają-
cych pyłki. W przypadku mebli 
najlepiej sprawdzą się drewnia-
ne, niezawierające szkodliwych 
substancji chemicznych. Cieka-
wym dodatkiem do łóżka jest 
naturalna pościel wzbogacona 

jonami srebra, dzięki którym ma właściwości antyalergicz-
ne i antybakteryjne. W mieszkaniu alergika należy zdecydo-
wanie unikać zbędnych dekoracji, bibelotów i zasłon.

Wydawaj rozsądnie
Aby osiągnąć wysoką jakość i wyjątkowy charakter, ko-
nieczne są oczywiście: dobre gatunkowo materiały oraz 
właściwy (nie nazbyt krótki) czas na wykonanie prac. Ja-
kość pociąga za sobą wyższe od przeciętnych koszty i wy-
dłuża okres zwrotu, jeśli traktujemy mieszkanie również 
jako lokatę kapitału. Dobre materiały pozwolą jednak znacz-
nie dłużej cieszyć się efektem pięknego wnętrza. Aby bu-
dżet nie wymknął się spod kontroli, powinien być z góry za-
łożony. Koszty wszystkich materiałów i robocizny sprawdza 
się przed rozpoczęciem remontu, a następnie kontroluje na 
bieżąco w miarę postępu prac.

Ciekawym pomysłem, który można rozumieć zarówno 
w kategorii rozwoju osobistego, jak i inwestycji, jest zakup 
dzieła sztuki. Polski rynek pod tym względem coraz moc-
niej się rozwija i ma duży potencjał do dalszego wzrostu. 
Wybierać można zarówno w ofertach uznanych artystów — 
co wiąże się z wyższą ceną, ale i pewnością, że dzieło zyska 

Stwórz mieszkanie swoich marzeń
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Projektujemy architekturę od wnętrza

od A do Z

Całościowo zajmujemy się 
wykończeniem wnętrz. Od  

odbioru nieruchości, aż po dostawę 
mebli i przekazanie kluczy Klientowi.

indywidualizm

Nasza oferta jest zawsze dopasowana 
do potrzeb Klienta. Indywidualne 

rozwiązania tworzone są w ramach 
zakładanego budżetu.

praca z pasją

Lubimy naszą pracę. 
Przykładamy dużą wagę do detali. 

Realizujemy wyjątkowe projekty i nie 
boimy się wyzwań.

www.sumaarchitektow.pl

na wartości — jak i spośród prac młodych twórców, dopie-
ro rozwijających swoją karierę. Każdy obraz niesie w sobie 
wartość emocjonalną, która wykracza poza czysty rachu-
nek ekonomiczny. Sztuka wydaje się dobrym pomysłem dla 
ludzi chcących łączyć pasję z biznesem i cechujących się 
dużą cierpliwością. Wzrost wartości poszczególnych dzieł 
dokonuje się bowiem na przestrzeni wielu lat

Rola architekta wnętrz
Skorzystanie z pomocy architekta pozwala zaoszczędzić 
dużo czasu. Z danych naszego biura wynika, że na zaprojekto-
wanie mieszkania o powierzchni ok. 45 mkw. potrzeba śred-
nio ok. 150–180 godzin. W tym czasie wykonywane są pomia-
ry mieszkania, rysunki stanu istniejącego, aranżacja funkcjo-
nalna, wizualizacja oraz projekty wykonawcze z doborem 
materiałów i wyposażenia. Klient także musi się w pewnym 
stopniu zaangażować, aby wypracować z architektem wizję 
spełniającą jego oczekiwania. Mimo to czas, jaki zyskuje, zdej-
mując sobie z głowy szczegółowe zaplanowanie remontu, 
można liczyć w tygodniach. Współcześnie, kiedy jesteśmy 
coraz bardziej zajęci i staramy się dobrze wykorzystać każdą 
chwilę, oszczędność czasu jest dużym atutem.

Dzięki architektowi uzyskuje się oczekiwany efekt koń-
cowy. Można zaplanować mieszkanie, które spełni wszyst-
kie wymagania i potrzeby użytkownika. Dotyczy to każde-
go aspektu projektu, w tym funkcjonalności, materiałów, 
oświetlenia, umeblowania. Wiele osób nie ma wyobraźni 

przestrzennej, dzięki której można przewidzieć rezultat re-
montu. Projekt ma im w tym pomóc. Dzięki niemu nie będą 
zaskoczeni po zakończeniu prac. 

Projekt pozwala kontrolować budżet budowy. Ile razy sły-
szeliśmy, że ktoś podczas remontu poniósł niespodziewane 
wydatki, ponieważ wykonawca o czymś nie wiedział, cze-
goś nie przewidział itd. W przypadku, kiedy firma budowla-
na otrzymuje szczegółowy projekt, nie może już zwiększać 
kosztów prac, ponieważ wszystko zostało z góry określone. 
Bardzo ważna jest również możliwość porównania ofert 
wykonawców. Mając projekt, klient jest pewny, że otrzymuje 
oferty obejmujące dokładnie taki sam zakres prac oraz ma-
teriały. Pozwala to wygenerować znaczne oszczędności na 
etapie wyboru firmy budowlanej i stolarskiej.

Dzięki współpracy z architektem uzyskuje się wyższą 
jakość wykończenia. Na etapie projektowania dobierane są 
sprawdzone materiały, które odznaczają się dobrymi para-
metrami technicznymi. W natłoku różnego rodzaju produk-
tów i technologii trudno jest dokonać ich samodzielnej oce-
ny. Z kolei w ramach nadzoru projektant udziela wykonaw-
cy dodatkowych wskazówek i wyjaśnień, a także kontroluje 
jakość prac. Zwraca uwagę na detale, które bez jego udziału 
mogłyby zostać zaniedbane lub pominięte.

Michał Matejczyk, architekt 
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Dlaczego warto współpracować 
z projektantem wnętrz

U
rządzenie mieszkania to zadanie wymagające bar-
dzo dobrej organizacji, znajomości rynku i znacz-
nej ilości wolnego czasu. Niewiele osób zdaje sobie 

jednak sprawę z tego, z jak wielkim wysiłkiem i kosztem 
będą musiały się zmierzyć, jak wiele nieprzewidzianych 
problemów napotkają w trakcie pracy. Dlatego warto roz-
ważyć podjęcie współpracy z architektem wnętrz, pro-
fesjonalnym biurem projektowym. Niewątpliwą korzy-
ścią tego rozwiązania jest oszczędność czasu i pieniędzy 
oraz — przede wszystkim — satysfakcja płynąca z mieszka-
nia w przestrzeni, która odpowiada naszym marzeniom 
i gustom.

Kim jest projektant wnętrz
Łącząc w sobie umiejętności doskonałego organizatora, 
inżyniera, dekoratora, znawcy najnowszych technologii 
i produktów, jest on w stanie zaproponować swoim klien-
tom przejście przez remont w sposób płynny i bezproble-
mowy. Projektant wnętrz to osoba posiadająca wiedzę 
praktyczną, a także obdarzona wyobraźnią i umiejętno-
ścią wsłuchania się w potrzeby klientów. Poradzi sobie 
z zaplanowaniem remontu, wskaże najlepsze rozwiąza-
nia oraz będzie nieocenionym wsparciem przy nadzorze 
prac ekipy wykonawczej.

Znawca rynku
Wielość dostępnych technologii, materiałów budowla-
nych i wykończeniowych, produktów i producentów po-
trafi zakręcić w głowie nawet osobie dość dobrze zoriento-
wanej w temacie. Selekcja i ocena jakości stają się jednymi 

z najważniejszych umiejętności. Przesądzą nie tylko o efek-
cie wizualnym naszego mieszkania, ale także o trwałości 
wykonanych prac i zakupionych sprzętów. Sprzedawcy 
w sklepach częstokroć nie posiadają dostatecznej wiedzy 
praktycznej. Trudno też od nich oczekiwać zaangażowania 
i porad, które rozstrzygną rodzące się dylematy. 

Architekt wnętrz, zanim przystąpi do projektowania na-
szego mieszkania, przede wszystkim poświęci wiele uwa-
gi na poznanie naszych potrzeb i preferencji estetycznych. 
Dzięki temu z nieskończonej liczby produktów będzie 
mógł wybrać te, które najlepiej pasują do naszych oczeki-
wań i budżetu. Jak twierdzą projektanci z biura Intellio de-
signers, tylko poznanie dokładnych preferencji inwestora 
gwarantuje stworzenie dobrego projektu wnętrz. Warto 
podkreślić, że architekci są na bieżąco informowani przez 
producentów o rynkowych nowinkach. Posiadają prób-

ki, które zawsze dobrze jest zobaczyć przed 
zakupem. 

Piękne i praktyczne połączenia
Efekt wizualny zależny jest nie tylko od wy-
boru produktów najwyższej jakości, ale 
przede wszystkim od umiejętności ich łącze-
nia ze sobą. Wiedza z zakresu projektowania 
przestrzeni, psychologii barw, oświetlenia, er-
gonomii oraz wyczucie plastyczne pozwalają 
uniknąć błędów. Stworzenie przestrzeni wy-
godnej, ładnej i przyjaznej jest trudną sztuką. 
Skorzystanie z usług profesjonalisty to więc 
inwestycją, która zwraca się każdego dnia.

To mieszkanie jest w naszym stylu!
Znając nasze codzienne potrzeby oraz 
preferencje estetyczne, projektant pomo-
że nam uporać się z aranżacją przestrze-
ni. Małemu mieszkaniu doda przestronno-
ści, duże uczyni przytulnym, a zaciemnio-
ne pozbawi mroczności. Zadba także o jego 
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funkcjonalność — każdy z nas chciałby przecież mieszkać 
w miejscu jednocześnie ładnym i wygodnym. Nie znając 
zasad podziału przestrzeni, jesteśmy skazani na popeł-
nianie błędów. Jak bardzo położą się one cieniem na wy-
godzie, przekonamy się niestety, gdy będzie już za późno. 
Projektant sprawi, że nie będziemy musieli się uczyć na 
własnych, kosztownych błędach.

Widzieliśmy nasze mieszkanie — jest cudowne!
Tę część pracy projektanta klienci kochają chyba najbar-
dziej. Wizualizacje pozwalają na zobaczenie przyszłego 
mieszkania i oswojenie się z koncepcją. Możliwość na-
noszenia korekt, zmiany założeń gwarantuje satysfakcję 
z efektów końcowych. Wielu osobom, które nie mają roz-
winiętej wyobraźni przestrzennej, wizualizacje pozwala-
ją także eksperymentować z różnymi stylami lub po pro-
stu „poczuć” projekt. Jak opisuje założycielka biura Intellio 
designers, Agnieszka Liniewska-Baran, projektant będzie 
mógł nam zasugerować kolorystykę, materiały, sposoby 
ich łączenia, gwarantujące efekt, jaki chcemy uzyskać. Za-
dba w równym stopniu o piękny wygląd detali, jak i całej 
przestrzeni.

sumy w sprzęt o lepszej jakości, kosztem mniej ważnych 
dla nas rzeczy. Projektant wnętrz zadba także o optymal-
ne wykorzystanie przeznaczonych na remont środków.

Nadzór i wykonanie
Praca projektanta wnętrz nie sprowadza się jedynie do do-
radztwa, sugerowania rozwiązań czy tworzenia wizualiza-
cji komputerowych. Stworzy on także pełną dokumenta-
cję projektową, która posłuży ekipie wykonawczej. Ma to 
niebagatelne znaczenie, zyskamy bowiem pewność, że 
wszystko będzie wyglądać tak, jak chcieliśmy. Dokumen-
tacja stanowi także podstawę do reklamacji. By uniknąć ta-
kich sytuacji, architekt może w naszym imieniu nadzoro-
wać wykonywanie prac. Sprawdzi ich jakość, terminowość 
oraz zgodność wydatków z budżetem. Architekci często 
współpracują z ekipami budowlanymi — polecając jedną 
z nich, projektant z pewnością zadba o naszą satysfakcję, 
gdyż nie ma dla niego lepszej reklamy nad rekomendacją, 
jakiej mu udzielimy po zakończeniu współpracy.

Budżet jest najważniejszy

Projektowanie to także umiejętność planowania budżetu. 
Skorzystanie z pomocy biura projektowego pozwala na 
operowanie wydatkami w sposób świadomy i przemyśla-
ny. Przy tak ogromnym wyborze zawsze można znaleźć 
sposób na zaoszczędzenie lub zainwestowanie większej 

To nie wydatek, to pewna inwestycja

Chcąc uniknąć wielu problemów i błędów, stresu, niekoń-
czących się dylematów, męczących odwiedzin sklepów 
rozsianych po całym mieście, z pewnością warto skorzy-
stać z porad projektanta wnętrz. Podjęcie współpracy nie 
tylko pozwoli nam zaoszczędzić czas, ale także pieniądze, 
które tak łatwo stracić, podejmując błędne decyzje. Archi-
tekt wnętrz będzie pomocny nie tylko osobom, które szu-
kają sposobu na oryginalne mieszkanie. Jego zadaniem 
polega przede wszystkim na zaprojektowaniu przestrze-
ni, która dla nas będzie komfortowa i ładna. Dlatego z jego 
usług korzystają wszyscy. Od indywidualistów ceniących 
własny styl po rodziny kochające ład i harmonię.

Projektanci wnętrz Intellio designers
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Projektowanie mieszkań typu studio

S
tudio to małe mieszkanie, w skład którego wchodzą 
dwa pomieszczenia — łazienka oraz wnętrze spełnia-
jące kilka funkcji: salonu, miejsca do pracy, sypialni 

i — najczęściej tylko optycznie wydzielonej — kuchni. Ta-
kie lokale mogą powstawać zarówno w nowych projek-
tach deweloperskich — gdzie są mile widziane przez klien-
tów doceniających ergonomiczne wykorzystanie każ-
dego metra kwadratowego powierzchni — jak i w starych 
kamienicach, tworząc stylowe wnętrza, np. w stylu retro 
czy industrialnym.

Projektowanie tak małych przestrzeni zawsze jest wy-
zwaniem. Gdy jedno pomieszczenie pełni jednocześnie 
funkcję kuchni, jadalni, sypialni, pokoju dziennego i kąci-
ka do pracy, kluczową kwestią jest wydzielenie stref. 

Zacznijmy od najważniejszego wnętrza — pokoju. War-
to pamiętać, że pomieszczenie to będzie spełniało funkcję 
salonu, gdzie przyjmujemy gości, ale również naszego za-
cisza. Najważniejsze jest wtedy odpowiednie ustawienie 
kanapy czy narożnika, często pełniących funkcję łóżka 
sypialnianego. Tutaj bardzo ważna staje się zasada, by naj-
ważniejsze sprzęty w pokoju były zwrócone do centrum. 
Nie możemy sobie pozwolić na to, by postawić na środku 
sofę. Należy wybierać meble oraz inne sprzęty, kierując 
się ich funkcjonalnością. W salonie zrezygnujmy z wiel-
kiej meblościanki, zdecydowanie lepsze są niskie komody 
lub regały. Zresztą ta zasada dotyczy również mebli wypo-
czynkowych. Proste w formie i małe gabarytowo meble 
czy regał bez tylnej ściany są estetyczne i lekkie w wyrazie, 
nie przytłoczą małego wnętrza.

Zamiast dużych foteli wybierzmy pufy lub siedziska, 
które pełnią również funkcję schowka (np. na gazety czy 
podręczne przedmioty). Instalując szafę, warto zdecydo-
wać się na drzwi przesuwne. Dostępne są przeróżnego 

rodzaju szafy z przesuwanymi drzwiami, za którymi 
oprócz półek może kryć się np. biurko. 

Na rynku istnieje wiele nowatorskich rozwiązań, które 
pozwolą zmaksymalizować wykorzystanie powierzchni 
mieszkalnej. By w ciągu dnia korzystać z dodatkowej prze-
strzeni w salonie, warto zamówić u stolarza konstrukcję 
pozwalającą na schowanie łóżka czy biurka. Mogą się one 
pionowo wtapiać w zabudowę szafy lub być wysuwane. 

Przestrzeń kuchenną dobrze jest oddzielić barkiem 
z krzesłami, przy których można spokojnie przygotować 
i zjeść posiłek, a nawet przy niewielkim blacie zmieszczą 
się dwie osoby. Takie oddzielenie części przestrzeni wy-
raźnie zaznaczy, gdzie kuchnia się zaczyna, a gdzie kończy.

Najprostszym i najbardziej oczywistym sposobem 
na wygospodarowanie miejsca do spania jest inwestycja 
w rozkładaną sofę (z pojemnikiem na pościel). Najczęściej 
w ciągu dnia wykorzystywana jest jako kanapa, nocą pełni 
funkcję łóżka. To proste rozwiązanie nie należy do komfor-
towych, gdyż ciągłe zmiany przestrzeni bywają uciążliwe, 
a brak odseparowanej części nocnej może na dłuższą metę 
sprawiać trudności w codziennym życiu. Warto zatem roz-
ważyć wydzielenie małej sypialni w salonie. Powierzchnia 
może być niewielka, dosłownie na szerokość łóżka, a i tak 
pozwoli cieszyć się większością plusów wynikających z po-
siadania prawdziwej sypialni. Taką sypialnię w salonie moż-
na oddzielić od reszty wnętrza przesłoną, która zastąpi ścia-
nę. Jeśli będzie ruchoma, pozwoli na swobodne poruszanie 
się między pomieszczeniami. Jej mobilność powinna za-
pewniać pełne otwarcie sypialni na salon.

Dobrym rozwiązaniem będzie tiulowa zasłona zawie-
szona na sufitowym karniszu, bądź tzw. wertykale — tka-
ninowe żaluzje pionowe. Mocowanie można ukryć w pod-
wieszanym suficie, wraz z oświetleniem. 

Bardziej stabilną przegrodę stanowią 
przeszklenia w formie drzwi przesuw-
nych lub dużych, rozwieralnych. Ru-
choma, pełna, rozsuwana ściana może 
być pokryta lustrami, co dodatkowo bę-
dzie optycznie powiększać przestrzeń. 
Ścianka między sypialnią a salonem 
nie musi być pełna. Wąskie przepierze-
nie usytuowane na środku pomiesz-
czenia i sięgające sufitu pozwoli na wy-
dzielenie miejsca do spania. Centralnie 
zamontowane ułatwi swobodną ko-
munikację z każdej strony. W salonie 
przy ściance można zaplanować bi-
blioteczkę lub niedużą witrynę. Dobry 
projekt sprawi, że rozwiązanie będzie 
wielofunkcyjne, np. w otworze w ścia-
nie warto zamontować obrotowy tele-
wizor, z którego skorzysta się zarówno 
w salonie, jak i w sypialni. Przepierze-
nie nie musi dochodzić do sufitu, dzięki 
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czemu wnętrze będzie bardziej przestronne. Bardzo do-
brze sprawdzą się tutaj ażurowe formy modułowe pozwa-
lające na dowolną konfigurację, np. schodkową, a regał bę-
dzie wówczas dostępny z obu stron.

Jeżeli mieszkanie jest dobrze nasłonecznione lub gdy 
ma ponad 3,5 m wysokości, doskonałym rozwiązaniem 
okaże się antresola. Na górze można wówczas zorgani-
zować część sypialną, a na dole wypoczynkową. W ten 
sposób uda się nam zachować całą powierzchnię salonu 
i wykorzystać ją na dodatkowe wyposażenie według indy-
widualnych potrzeb. W małym mieszkaniu sprawdzi się 
ażurowa drabina, która nie będzie blokowała przenikania 
światła. W ten sposób w jednym, otwartym pomieszcze-
niu znajdzie się wszystko, co jest niezbędne w każdej do-
mowej przestrzeni.

Gdy urządzamy mieszkanie typu studio, zwykle mamy 
do dyspozycji niewielkie, ale otwarte wnętrze. Pamiętajmy 
więc, że jasne kolory — zarówno ścian, jak i mebli — mogą 
optycznie powiększyć mieszkanie. W jasnym wnętrzu 
możemy pokusić się o ciemniejsze kolory wyposażenia, 
w ciemnym — lepiej nie ryzykować z ciemnymi barwami. 

W małych mieszkaniach jednolity kolor ścian można 
wzbogacić, zestawiając z nim mocne kontrasty mebli, do-
datków, tkanin (kolorowych, fakturowych, z wzorami). Na 
pewno jednolita barwa bardzo porządkuje przestrzeń, 
czyniąc ją czystą wizualnie, harmonijną. By jednak unik-
nąć monotonii i nudy, warto do pomieszczenia wprowa-
dzić zabawę kolorem. Najmniej ryzykowne dla osób nie-
pewnych swych umiejętności w tej dziedzinie jest wła-
śnie stosowanie różnych odcieni tego samego koloru.

Podczas aranżacji wnętrza typu studio warto trzymać 
się zasady „im mniej, tym lepiej”. Aby nie wprowadzić cha-
osu i nieładu do pomieszczenia, najlepiej zrezygnować 
z dużej liczby elementów dekoracyjnych. Oszczędność 
dodatków i zbędnych detali sprawia, że wnętrze jest zorga-
nizowane i estetyczne.

Dla podkreślenia przestronności pomieszczenia warto 
posłużyć się drobną iluzją. Prosty trik aranżacyjny pozwo-
li podkreślić atuty wnętrza i zakamufluje jego słabe stro-
ny. Efekt trójwymiarowości oraz głębi można osiągnąć za 
pomocą lustra. Należy ustawić je w taki sposób, by w od-
biciu widoczny był kluczowy element wystroju. Podobne 
złudzenie zagwarantuje fototapeta, dzięki której w prosty 
sposób można optycznie powiększyć salon.

Powinniśmy także zwrócić uwagę na dekorację okien 
w małej przestrzeni. Ciężkie, drapowane zasłony nie na-
dają się do małych mieszkań. Aby zapewnić sobie kom-
fort użytkowania, dobrze zastosować półprzeźroczyste, 
zwiewne firany. Do całkowitego zasłonięcia okna stosuje-
my wtedy rolety lub żaluzje.

Oświetlenie ma znaczny wpływ na kształtowanie prze-
strzeni. Za jego pomocą można sprawić, by pokój wydawał 
się większy. Wykorzystując plastyczne właściwości świa-
tła, możemy zmienić wygląd wnętrz, a także wyodrębnić 
przestrzenie dostosowane do wykonywanych w nich róż-
nych czynności. 

Małe pomieszczenie będzie wydawało się większe, 
jeśli skierujemy światło na sufit lub elementy dekora-
cyjne wnętrza. Zarówno wbudowane, jak i zawieszane 
oprawy sufitowe o mocnym świetle sprawią, że pomiesz-
czenie będzie wydawało się wyższe. Zastosowanie rów-
nocześnie wielu punktów świetlnych sprawi wrażenie 
przestronności.

Mieszkania typu studio — mimo swoich niewielkich 
rozmiarów — dają dużo możliwości aranżacyjnych. Pokój 
dzienny, jadalnia, biuro, sypialnia, kuchnia w jednym — 
wcale nie muszą być zmorą, ponieważ nawet w najmniej-
szym, funkcjonalnie zaaranżowanym mieszkaniu można 
stworzyć miłe i przestronne warunki dla każdego.

Katarzyna Tomżyńska
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Kuchnia — wygoda i design

Nowoczesna przestrzeń do gotowania — aspekt 
dekoracyjny 
Styl, który obowiązuje ostatnio na świecie przy urządza-
niu kuchni, to minimalizm. Biel lub biel łączona z czar-
nym i innymi ciemniejszymi kolorami zdecydowanie 
królują wśród często prezentowanych przez architektów 
projektów przestrzeni do gotowania. Niezależnie od tego, 
czy kuchnia ma mieć wymiar całego, zamkniętego po-
mieszczenia, czy też wyłącznie aneksu, który łączy się 
z salonem lub z jadalnią. 

Biel pasuje do wszystkiego, jest synonimem czystości 
i elegancji. Sprawdzi się wszędzie — w małych i dużych po-
mieszczeniach. W przypadku salonu z aneksem kuchen-
nym zastosowanie białych mebli i ścian w części do goto-
wania sprawi, że uzyskamy dowolność w dalszym aran-
żowaniu tego pokoju. Biała kuchnia jest estetyczna, ładna 

i co najważniejsze — modna i funkcjonalna. Wbrew pozo-
rom nie trzeba poświęcać więcej czasu na jej sprzątanie, 
o ile zostanie ona wykonana z materiałów, które można 
szybko przetrzeć zwykłą szmatką i wodą z płynem, aby 
przywrócić czystość. Laminowane lub lakierowane pły-
ty meblowe oraz blaty kuchenne wykonane z kamienia 
w kolorze białym będą sprawdzały się znakomicie.

Dodatkowo biel powoduje, że nawet małe pomiesz-
czenie wydaje się większe, niż jest w rzeczywistości. 
Taka kuchnia będzie bardziej przestronna i uniwersal-
na. Można dobrać do niej dowolne dodatki w wybranej 
wersji kolorystycznej. Chcąc zaprojektować elegancką 
kuchnię, warto zdecydować się na czarne dodatki z wy-
sokim połyskiem. Będzie ona wyglądała wtedy bardzo 
stylowo. Podobny efekt aranżacyjny uzyskamy, jeśli biel 
skomponujemy z naturalnym drewnem. Kuchnia stanie 

Kuchnia przez swoją funkcję, związaną z przygotowywaniem posiłków, stanowi 
miejsce szczególne dla życia rodzinnego. Pani domu gotuje i niejednokrotnie 
serwuje tam potrawy rodzinie lub znajomym. Nawet jeżeli każdy z domowników 
zamyka się we własnym świecie, ich drogi krzyżują się właśnie w kuchni, 
a wspólne spożywanie posiłków jest okazją do konfrontacji i wymiany wrażeń.
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się bardziej przytulna, ale i nowoczesna zarazem. Pro-
ste, geometryczne formy dodatków, mebli i wszelkich 
innych urządzeń kuchennych podkreślą taki zamysł 
dekoratorski.

Biała kuchnia nie będzie wydawała się zimna, jeśli 
postawimy na oknie białe doniczki z zielonymi zioła-
mi, powiesimy białe firanki i zastosujemy kolorowe do-
datki w postaci tekstyliów na krzesła czy akcesoriów 
kuchennych.

Na topie jest obecnie kuchnia z wyspą kuchenną lub 
półwyspem z formą wysokiego barku i otwarta na salon 
lub jadalnię. Dzięki temu można przygotowywać posiłki 
wspólnie z przyjaciółmi, np. podczas spotkania towarzy-
skiego. Sama wyspa kuchenna od lat pozostaje elemen-
tem wyposażenia kuchennego wnętrza, który nadaje 
mu nowoczesny wyraz. Należy przy tym pamiętać, że ce-
lowe otwarcie kuchni na salon wymaga utrzymywania 
idealnego porządku na blatach kuchennych w każdym 
momencie. Nie będzie bowiem możliwości zamknięcia 
kuchni i przyłączenia się do zgromadzonego w salonie 
towarzystwa, pozostawiając brudne garnki i naczynia 
w zlewie. Wszystko zostanie wystawione na widok gości. 

Połączenie kuchni i salonu wymusza stworzenie ta-
kiej aranżacji obu pomieszczeń, które będą ze sobą ko-
respondować. Nowoczesne meble kuchenne powin-
ny być dopasowane do wystroju salonu lub jadalni. Ul-
tra nowoczesna kuchnia, z białymi, prostymi meblami 

posiłków na tarasie lub w ogrodzie. W najbliższym są-
siedztwie kuchni, warto również zaplanować niewielką 
spiżarnię lub ułatwić przejście do pomieszczenia gospo-
darczego, gdzie będziemy mogli przechowywać zapasy 
żywności, a także rzadziej używane sprzęty.

Jeżeli możemy zdecydować o lokalizacji kuchni, np. 
na etapie budowy czy modernizacji domu, najlepiej — dla 
tego dość łatwo nagrzewającego się pomieszczenia — wy-
brać stronę północno-wschodnią lub północno-zachod-
nią. Docierające do wnętrza światło dzienne, w znaczący 
sposób kształtuje jego klimat. Najlepszą sytuację stwarza 
otwarcie kuchni (np. poprzez jadalnię lub salon) na świa-
tło południowe lub zachodnie. Barwy we wnętrzu nabie-
rają wówczas ciepłych odcieni, dzięki czemu jest ono bar-
dziej przytulne. 

Lokalizacja sprzętu AGD a organizacja pracy w kuchni
Przyjazne i funkcjonalne wnętrze kuchni w dużej mierze 
stanowi efekt odpowiedniego rozplanowania elemen-
tów wyposażenia i sprzętu AGD oraz ich właściwego do-
boru. Optymalne wykorzystanie urządzeń nierozerwal-
nie łączy się z czynnościami wykonywanymi codzien-
nie w kuchni. Punktem wyjścia do planowania wnętrza 
jest kolejność odpowiednich prac i odzwierciedlenie ich 
w układzie wyposażenia, przy zachowaniu niezakłóco-
nego ciągu, w kierunku uzależnionym od indywidualnej 
orientacji i przyzwyczajeń użytkowników.

i srebrnymi sprzętami kuchennymi, bez bibelotów i fira-
nek w oknach, nie będzie dobrze komponowała się z cięż-
kimi, zdobionymi i rzeźbionymi komodami. 

Zasady ergonomii w kuchni

Usytuowanie i wielkość
Lokalizacja kuchni względem pozostałych pomiesz-
czeń, ma ogromny wpływ na odbiór całego mieszkania. 
Myśląc o wygodnym użytkowaniu kuchni, konieczne 
jest zapewnienie dogodnej komunikacji wewnętrznej 
z przedpokojem, jadalnią, pokojem dziennym, a w nie-
których sytuacjach — z letnim miejscem spożywania 
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Przy zagospodarowaniu przestrzeni kuchennej i roz-
mieszczaniu jej elementów należy przewidzieć najważ-
niejsze obszary aktywności, charakterystyczne dla tego 
wnętrza. Możemy wyodrębnić strefy o następującym 
przeznaczeniu: 
• przechowywanie produktów spożywczych z lodów-

ką i dodatkowymi, specjalnie zaprojektowanymi 
szafkami;

• przygotowywanie posiłków na blacie, którego najważ-
niejszym elementem jest zlewozmywak;

• gotowanie, smażenie, pieczenie, czyli czynności zwią-
zane z obróbką termiczną w obszarze płyty kuchen-
nej (elektrycznej lub gazowej), piekarnika, a niekiedy 
kuchenki mikrofalowej.
Usytuowanie urządzeń względem siebie powinno za-

pewnić bezpieczeństwo i wygodę w obsłudze, co szcze-
gólnie ważną rolę odgrywa przy planowaniu odległości 
pomiędzy urządzeniami. Najważniejsze sprzęty w kuch-
ni, czyli lodówkę, zlewozmywak i kuchenkę (przede 
wszystkim płytę), należy rozmieścić w tzw. trójkącie ro-
boczym. Dbając o wygodę i funkcjonalność, trzeba za-
chować odpowiednie odległości pomiędzy tymi urzą-
dzeniami, mieszcząc się w następujących granicach:
• odległość lodówki od zlewozmywaka 120–210 cm;
• odległość zlewozmywaka od płyty grzejnej 

120–210 cm;
• odległość lodówki od płyty grzejnej 120–270 cm.

W dużych pomieszczeniach, o nietypowym układzie, 
nie należy przekraczać podanych odległości, gdyż praca 
w kuchni, przy pokonywaniu dłuższych dystansów, staje 
się uciążliwa. W przestronnym wnętrzu można zdecydo-
wać się na ciekawe rozwiązanie z wyspą lub półwyspem, 
jako miejscem usytuowania płyty kuchennej, kuchenki 
lub zlewozmywaka. Zaprojektowane w ten sposób wnę-
trze nie tylko pozwala dostosować odległości pomiędzy 
urządzeniami AGD do wskazanych zasad ergonomii, 
lecz również daje możliwość wygospodarowania miej-
sca na niewielki stolik lub barek, przeznaczony do spoży-
wania w kuchni drobnych posiłków.

Kuchnia w dobrym świetle
W kuchni, tak jak i w pozostałych pomieszczeniach, na-
leży zatroszczyć się o zachowanie zasad ergonomii i za-
pewnienie sprzyjających warunków świetlnych. Planu-
jąc rozmieszczenie lamp, warto przewidzieć i uwzględ-
nić podstawowe funkcje, jakie spełnia światło we 
wnętrzu. Łączne stosowanie różnych rodzajów oświe-
tlenia, przy zachowaniu równowagi pomiędzy oświetle-
niem kierunkowym i rozproszonym (ogólnym), stanowi 
podstawową zasadę kształtowania klimatu świetlnego 
poszczególnych pomieszczeń.

Oprawy i źródła światła o charakterze rozproszonym 
wpływają na ogólny odbiór wnętrza, czytelność i ja-
sność przestrzeni, kreują warunki umożliwiające ostre 
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widzenie w każdym zakątku, zapewniają równomierny 
rozkład luminancji we wnętrzu. Tego rodzaju oświetle-
nie jest określane jako ogólne lub podkładowe, gdyż sta-
nowi tło dla oświetlenia miejscowego, kierunkowego, 
którego funkcja związana jest przede wszystkim z do-
świetleniem stref wykonywania czynności i podporząd-
kowana zasadom ergonomii. W kuchni oświetlenie zwią-
zane z wykonywaniem pracy wzrokowej, dotyczy blatu 
roboczego, natomiast w jadalni — stołu, jako głównego 
elementu wnętrza, definiującego przeznaczenie strefy.

Obok oświetlenia ogólnego i miejscowego, szczególne 
znaczenie, zwłaszcza dla odbioru wizualnego wnętrza, 
tworzenia kompozycji architektonicznej, odgrywają lam-
py o charakterze dekoracyjnym. Dzięki zastosowaniu 
światła akcentującego, podkreślającego ciekawe detale 
i elementy wyposażenia pomieszczenia, możemy spra-
wić, że otoczenie, w którym przygotowujemy posiłki, 
a następnie delektujemy ich smakiem, korzystnie wpły-
nie na nasze samopoczucie. Pomysłowo wykorzystane 
światło pozwala wydobyć atrakcyjne elementy wypo-
sażenia i architektury zarówno kuchni, jak i jadalni, okre-
ślające styl, faktury oraz właściwości zastosowanych 
materiałów.

Analizując różne możliwości urządzenia kuchni, prze-
konujemy się, jak szeroki jest ich wachlarz. Przeanalizo-
wanie własnych potrzeb i opracowanie odpowiedniego 
projektu uchroni nas przed niezadowoleniem i niewygo-
dą. Planując wnętrze, warto pamiętać o możliwościach, 

jakie dają niekonwencjonalne rozwiązania, indywidual-
nie dostosowane do kształtu pomieszczenia. Zachowu-
jąc odpowiedni styl i charakter kuchni, pamiętajmy rów-
nież o jej funkcjonalności.

arch. wnętrz Kinga Śliwa 
Studio Projektowe Art&Design 

Kinga Śliwa
www.kingasliwa.pl
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Modna łazienka, czyli jaka?
We wnętrzach naszych domów czy mieszkań spędzamy większą część życia, nic więc 
dziwnego, że dokładamy wszelkich starań, aby przestrzeń mieszkalną uczynić możliwie 
najbardziej estetyczną. Chcemy, aby była funkcjonalna i oczywiście modna, wpisująca się 
w aktualne trendy. Za słowem „modna” kryje się w domyśle komfortowa, nowoczesna, 
przytulna i równie piękna jak inne pomieszczenia.

O
bserwując materiały prezentowane w salonach 
sprzedaży, można się zastanawiać, jakie są zatem 
trendy łazienkowe. Jaka łazienka jest modna? 

Jaki wymiar płytek wybrać? Jaka wanna jest wygodna? 
Urządzenie łazienki, zwłaszcza jeśli przestrzeń jest nie-
wielka, przyprawia wielu o zawrót głowy. Pomieszczenie 
to jest bardzo osobiste i musi spełniać wiele oczekiwań. 
Dlatego aranżację łazienki dobrze jest oddać w ręce eks-
pertów, ograniczając w ten sposób stres, którego podczas 
urządzania wymarzonego „M” i tak nie zabraknie. Projek-
tant zagospodaruje możliwie funkcjonalnie przestrzeń 
i zaproponuje, jakie materiały najlepiej użyć do konkret-
nej przestrzeni, jaka kolekcja płytek podkreśli wnętrze 
i będzie spójna z resztą pomieszczeń. Inwestorom pozo-
stanie podjęcie ostatecznych decyzji co do kształtu i fak-
tury płytek, bez konieczności zwiedzania wszystkich sa-
lonów i oglądania wszystkich dostępnych płytek.

Mnogość materiałów dostępnych w sklepach jest 
oszałamiająca, pozwolę więc sobie przedstawić materia-
ły modne i będące aktualnie na topie. 

Popularnym materiałem są płytki imitujące beton, jest 
ich naprawdę wiele, w wielu odcieniach, gładkie lub prze-
cierane. Dobrze wyglądają z białymi płytkami, które je 
podkreślają na zasadzie kontrastu. Świetnie się też kom-
ponują z płytką drewnopodobną, która je ociepla. 

Zastosowanie płytki białej z dodatkiem drewna czy 
szarości to rozwiązanie dość popularne i modne, a zara-
zem bardzo wdzięczne i ponadczasowe. Jest to idealna 
baza, do której możemy dodać delikatny wzór lub mocny 
kolorowy akcent.

Obecnie największy wybór płytek dostępnych w sa-
lonach sprzedaży to płytki drewnopodobne i płytki sza-
re. Występują w wielu rozmiarach, fakturach i kolorach. 
Szeroki wachlarz możliwości daje nam użycie płytki bia-
łej jako bazowej na ścianach i płytki drewnopodobnej na 
podłodze. Na głównej ścianie możemy zastosować jed-
nokolorową płytkę z fakturą 3D, kolorowy lub czarno-bia-
ły patchwork, geometryczny przestrzenny wzór, tynk, ta-
petę, fototapetę, lustro.

Jeśli nasze wnętrza są bardziej kolorowe czy dyna-
miczne, łazienka też taka może być. Zastosowanie moc-
nego akcentu w niewielkiej ilości świetnie ożywi wnętrze 
i nawiąże do pozostałej części domu. Płytki z efektem 3D 
to obecnie bardzo popularny produkt dający wiele moż-
liwości. Sami decydujemy, jaki wzór chcemy ułożyć. To 
trochę zabawa przypominająca układanie puzzli, przez 
co uzyskujemy swój oryginalny niepowtarzalny wzór. 
Możemy zastosować płytki gładkie, ale w kilku kolorach, 
czyli geometryczne wzory, przez co uzyskamy złudzenie 
optyczne. Mogą być też płytki w jednym kolorze, ale z wy-
tłoczonym geometrycznym wzorem.

Jeśli nie lubimy prostych kresek, linii, geometrycznych 
wzorów, wybierzmy wzory bardziej naturalne, motywy 
roślinne, ornamenty. Tu również mamy w czym wybie-
rać: płytki małe kwadratowe, które po złączeniu tworzą 
różnorodne wzory, o niekończących się możliwościach, 
kolorowe lub monochromatyczne. Oczywiście znajdzie-
my też coś jednokolorowego, a w ciekawym kształcie, np. 
arabeski czy liście łączące się w jedną całość. 

Możemy również wybrać kombinację różnych wzo-
rów i kolorów, czyli tzw. pat-
chwork. Płytki z różnym wzorem 
łączy się w jedną całość, tworząc 
całkiem nowy wzór. Ma być ory-
ginalnie i kolorowo z mnóstwem 
kształtów, barw i struktur. To do-
bre rozwiązanie dla osób lubią-
cych wyraziste wnętrza.

Bardzo modne i oryginalne 
są kolorystyczne kontrasty i nie-
banalne połączenia różnych fak-
tur. Jak wcześniej wspominałam, 
dobrze jest wybrać spokojne ja-
sne płytki jako bazę, wówczas 
na podłogę lub główną ścianę 
możemy wybrać zdecydowanie 
odważniejszy, krzykliwy akcent. 
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W łazience ze szczyptą koloru czy wzoru zawsze będzie 
oryginalnie. 

Jeśli chcemy wyjść poza schematy, możemy zastoso-
wać płytki w minimalnej liczby, a większość ścian wyma-
lować farbą przeznaczoną do łazienek lub położyć deko-
racyjny tynk. Produkty dostępne na rynku mają wiele 
kolorów, bogaty wybór faktur: od bardziej gładkich po 
mocno industrialne betonowe. Tynki dekoracyjne są roz-
wiązaniami indywidualnymi i niepowtarzalnymi. Na-
kładanie tynku to artystyczna praca i za każdym razem 
efekt może być nieco inny, a zarazem oryginalny i spek-
takularny. Tynk czy farbę możemy zastosować również 
na ścianie z kabiną prysznicową czy wanną. Są odporne 
na wodę, łatwo się je czyści. Możemy też pójść na całość 
i wannę czy umywalkę wybudować ze specjalnego tyn-
ku, jakim jest tadelakt.

Tadelakt to ozdobny tynk, który pochodzi z okolic 
Marrakeszu w Maroko. Wykonywany jest ręcznie po-
przez nakładania warstwy tynku i polerowanie jej po wy-
schnięciu kamieniem półszlachetnym. Jest wodoodpor-
ny, więc śmiało go można zastosować w łazienkach. Na-
kładanie tego produktu to niemałe wyzwanie, ale efekt 

końcowy przechodzi nasze najśmielsze oczekiwania. 
Naturalny i ekologiczny tadelakt jest na tyle plastycznym 
materiałem, że oprócz prostej ściany możemy z niego 
aranżować blaty, zlewy, a także całe łazienki, umywalki, 
wanny. Stosuje się go w łazienkach, saunach, kuchniach 
oraz jako ekskluzywną okładzinę ścian i kominków. Jest 
materiałem wykończeniowym o ogromnej różnorodno-
ści i niepowtarzalności.

Dobry design wyróżnia nie tylko spektakularny wy-
gląd, ale także proste materiały, organiczne kształty, które 
odpowiednio zastosowane, nadają lekkości, współgrają 
ze światłem. 

Modna łazienka to również taka, w której zastosujemy 
wielkoformatowe płytki. Unikniemy w ten sposób wie-
lu linii łączeń, stworzymy bardziej jednolitą gładką po-
wierzchnię, która optycznie powiększa pomieszczenie. 
Takie płytki mogą mieć wymiar ok. 50 × 100 cm, 100 × 100 
cm, 100 × 300 cm. Świetnie imitują surowy cement, me-
taliczne powierzchnie przypominające stal nierdzewną, 
patynowaną miedź, żelazo pokryte rdzą, kamień, różne 
rodzaje drewna czy nawet skórę.

Doskonałym przykładem nowoczesnego materiału 
jest gres porcelanowy, który nawet przy dużych gaba-
rytach będzie cieńszy od zwykłych płytek. Produkcja 
gresu polerowanego stała się możliwa dzięki technolo-
gii prasowania przez laminowanie. Gres porcelanowy 
o wymiarach 100 × 300 cm ma zaledwie 3,5 mm grubo-
ści, zachowując przy tych wymiarach swoje właściwości 
mechaniczne. 

Takie wielkoformatowe płytki świetnie się sprawdzą 
na podłodze i na ścianach, można z nich też zbudować 
wannę czy umywalkę, są doskonałym rozwiązaniem do 
łazienek otwartych na sypialnię, gdzie gładka przestrzeń 
łazienki przechodzi naturalnie w delikatną sypialnię.

Monika Bartosik
Li-Monka Architektura Wnętrz

www.li-monka.pl
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Płytki wielkoformatowe

P
łytki wielkoformatowe to nowoczesny produkt 
coraz częściej wykorzystywany przez projek-
tantów i inwestorów. Pozwala uzyskać cieka-

we efekty, przede wszystkim w nowoczesnych i prze-
stronnych wnętrzach. Mimo iż jest postrzegany jako 
trudny w obróbce, warto po niego sięgnąć, aby wzbo-
gacić aranżację mieszkania, domu lub przestrzeni 
publicznej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, fabry-
ka Iris Ceramica/FMG stworzyła innowacyjny materiał 
— płyty wielkoformatowe MAXFINE. Pozwalają one na 
przekroczenie wszelkich barier miedzy powierzchnią 
architektoniczną i wyposażeniem wnętrz.

Wielkoformatowe płyty MAXFINE powstają na bar-
dzo zaawansowanej linii produkcyjnej, która odzwier-
ciedla proces geologiczny. Z wyselekcjonowanych 
składników naturalnych, wchodzących w skład ka-
mienia naturalnego, tj. glinki, kaolinu, kwarcu, piasku, 
kobaltu, naturalnych barwników, bez żadnych pomoc-
niczych substancji łączących, takich jak żywica czy ce-
ment. Materiał jest wypiekany w piecu amplitudowym 
w temperaturze 1300°C; w ten sposób otrzymujemy 
materiał o maksymalnych parametrach technicznych. 
Dzięki nim nadaje się do wszechstronnego zastosowa-
nia zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. 

Płytki wielkoformatowe możemy stosować w obiek-
tach użyteczności publicznej, w domach, rezydencjach, 
hotelach, a także na elewacjach. Materiał Iris Ceramica 
FMG został dopuszczony do użycia przez konserwato-
ra zabytków w obiektach podlegających ścisłej kontroli.

Niewielki ciężar płyty i grubość równa 6 mm pozwa-
lają na zastosowanie nie tylko na powierzchniach, takich 
jak posadzka, ściana, elewacja, ale również jako materiał 
okładzinowy na blaty, schody i meble.
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Płyty wielkoformatowe MAXFINE firmy Iris cechu-
je także szeroki wachlarz kolorystyczny. Możemy wy-
bierać spośród 34 kolorów, 3 możliwości wykończenia 
powierzchni, co sprawia, że każdy może odnaleźć styl 
pasujący do rodzaju wnętrza, w którym chce wykorzy-
stać zakupiony materiał. Wśród bogatej oferty barw, 
wykończeń, struktur znajdziemy ciekawe elementy za-
równo do wnętrz urządzanych klasycznie (marmury, 
trawertyny, onyxy, bazalt), jak i nowocześnie (cement, 
metal, mono kolor). Płytki występują w wielu forma-
tach, tj. 300 × 150, 300 × 100, 150 × 150, 150 × 100, 100 × 100, 
150 × 75, 75 × 75, 37,5 × 75. Na budowę dostarczane są 
w specjalnych skrzyniach, które chronią towar podczas 
transportu i przeładunku.

W ofercie fabryki Iris Ceramica/FMG można znaleźć 
także płyty ceramiczne, gresowe do każdego wnętrza, 
w zróżnicowanej cenie. Producent proponuje w ten spo-
sób kompleksowe rozwiązania projektowe.

Płyty wielkoformatowe to popularny trend w aranża-
cji przestronnych i nowoczesnych wnętrz. Ze względu 
na swoją specyficzną formę dobrze oddają charakter ta-
kich powierzchni, jak przestrzenie wspólne w eleganc-
kich apartamentowcach, wnętrza restauracji, klubów, 
sklepów czy innych obiektów użyteczności publicznej. 
Różnorodność kolorystyczna tego produktu otwiera 
przed projektantami szereg możliwości aranżacyjnych. 
Odpowiednio dobrane do poszczególnych pomiesz-
czeń płytki wielkoformatowe będą stanowić nie tylko 
trwały materiał wykończeniowy, ale także atrakcyj-
ny dodatek, utrzymany w stylu całego wnętrza. Coraz 
częściej tego rodzaju materiały znajdują zastosowanie 
w prywatnych mieszkaniach czy domach. Wyekspono-
wane w wybranej części np. salonu przyciągają uwagę 
jako oryginalny detal. Po płytki wielkoformatowe war-
to sięgnąć także ze względów praktycznych. Ich for-
mat pozwala optycznie powiększyć wnętrze, dlatego 
materiał ten będzie dobrym pomysłem dla osób, które 
nie dysponują dużym metrażem, ale chcą poczuć się 
w swoim mieszkaniu bardziej komfortowo. Dzięki za-
stosowaniu tego rodzaju płytek każde pomieszczenie 
wyda się bardziej przestronne. Jeśli projektantom bar-
dziej zależy na odwrotnym efekcie — wybór odpowied-
niego rozmiaru i koloru płytki pomoże uczynić wnętrze 
bardziej przytulnym.

Najważniejsza sprawa dla producenta, to jakość 
produktu, optymalne parametry techniczne, serwis, 
wsparcie techniczne, profesjonalna obsługa klienta. Bo-
gata oferta produktów marki Iris Ceramica/FMG znaj-
duje się w salonie BOZZA Concept’N Design na ul. Zako-
piańskiej 72. 

BOZZA

www.irisfmg.com 
www.bozza.pl
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Sprawdzone i modne kolory 
we wnętrzach

K
ażdy z nas postrzega kolor na swój sposób, odbiór 
barw zależy od takich czynników, jak światło na-
turalne, światło sztuczne, sąsiednie kolory i ich 

oddziaływanie, a także faktura materiału — czy jest on 
błyszczący, matowy, gładki, czy chropowaty. Te zależno-
ści, a także ogromny wybór dostępnych na rynku kolo-
rowych farb, tapet, płytek i drewna przyprawia o zawrót 
głowy zarówno amatora, jak i początkującego dekoratora.

Użycie odpowiedniego koloru gwarantuje sukces de-
koratorski, a podjęte wcześniej decyzje, podtrzymywane 
konsekwentnie przez cały proces urządzania, zaowocu-
ją spójnym, eleganckim i przyjemnym dla oka wnętrzem.

Zanim rozpoczniesz wypełnianie kolorem przestrze-
ni, weź pod uwagę kilka czynników: jakie jest przezna-
czenie pomieszczenia, jaki nastrój chcesz osiągnąć, kto 
i w jakich godzinach najczęściej z niego korzysta, na jaką 
stronę świata wychodzą okna pokoju, czy jest on dobrze 
doświetlony, ile godzin w ciągu dnia słońce wpada przez 
okno, jak duże meble będą stały w pomieszczeniu, jakie 
kolory będą dominować w sąsiednich wnętrzach, czy 
chcesz kontynuować stylistykę, czy dodać coś innego, je-
żeli tak, to dlaczego.

Jeżeli znasz już odpowiedź na te pytania, rozpocz-
nij poszukiwanie inspiracji, najlepszym jej źródłem jest 
natura, to ona perfekcyjnie opanowała sztukę łącze-
nia barw. Przeglądaj zdjęcia w Internecie, ulubione za-
pisz w wirtualnym albumie. Tak stworzony mood board 

pozwoli wybrać elementy powtarzające się, które są naj-
bliższe twojemu sercu — te koniecznie zastosuj. Zapisanie 
ulubionych obrazów i inspiracji pomaga również przy 
współpracy z projektantem.

Zwróć uwagę na ilość światła dziennego, postaraj się 
maksymalnie zwiększyć jego dostęp. Wybieraj drzwi wej-
ściowe z przeszkleniem, drzwi do wiatrołapu ze szkła, tak 
aby światło z części domu miało możliwość wglądu w każ-
dy zakamarek. Zaobserwuj, jak promienie słoneczne zmie-
niają odbiór pomieszczenia w ciągu dnia, a także w ciągu 
roku. Słońce latem daje inne światło niż w mglisty jesien-
ny poranek. Jeżeli okna wychodzą na północ, nie decyduj 
się na intensywne barwy na dużych płaszczyznach ścian 
i mebli. Zimą dobrze jest ocieplić wnętrze światłem świec, 
grubo tkanymi zasłonami, dywanami i poduchami. Dodat-
ki nie muszą być całoroczne. W naszym klimacie niezwy-
kle ważną rolę odgrywa sztuczne światło, używane przez 
większą część roku już od wczesnych godzin wieczor-
nych. Do domowych wnętrz wybieraj ciepłą barwę świa-
tła i słabe żarówki, używaj ściemniacza, który pozwala na 
regulowanie intensywności oświetlenia. 

Aby dobrze przewidzieć, co się wydarzy z kolorem 
w danym pomieszczeniu, warto zrobić próbki barwy 
i poobserwować, jak zmienia się ona w dzień i w nocy. 
Można wypożyczyć wzornik tkanin zasłonowych, tka-
nin do mebli tapicerowanych, podłóg i zobaczyć, jak 
w zastanym wnętrzu będą na siebie oddziaływać.

Modne zestawienia kolorystyczne
We współczesnych wnętrzach bywa, że intensywny ko-
lor stosowany jest oszczędnie. Gwarantowany sukces 
dekoratorski to stonowana, monochromatyczna baza 
i przemyślane elementy w wybranym kolorze. Dobre 
proporcje kolorystyczne w pomieszczeniu to 70 proc. dla 
neutralnych odcieni, 20 proc. dla pośrednich i 10 proc. 
dla wyrazistych i kontrastujących dodatków. Połączenie 
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szarości i barw neutralnych dobrze sprawdzi się jako kla-
syczne tło. Z kolorami ziemi przyjaźnie łączy się niemal 
każdy inny.

Trendy w urządzaniu wnętrz zmieniają się wraz z ak-
tualnymi trendami kolorystycznymi w szeroko pojętym 
designie. Jednak widoczna od wielu lat rezygnacja z in-
tensywnych kolorów, to prawdopodobnie wynik zmę-
czenia codziennością. W domach szukamy odpoczyn-
ku i relaksu. Determinuje to nasze wybory stylistyczne 
i kolorystyczne. Sięgamy po wyciszone, neutralne od-
cienie, o kojącym działaniu. Takie barwy, jak biele, beże, 

brązy, szarości, pastele, a także barwy ziemi, działają na 
nas korzystnie.

Świeża, chłodna mięta i gołębi szary stanowią dosko-
nały duet. Ten zestaw barw dobrze sprawdzi się w łazien-
ce, nowoczesnej kuchni, pokoju dziennym. Mięta to także 
matowe szkło, np. szyb kabin prysznicowych czy wypeł-
nienie szyb nad blatem kuchennym.

Wśród barw dopełniających, pojawiających się w do-
datkach modne są wszelkie odcienie koloru niebieskie-
go od ciemnego indygo, atramentowego granatu, szafiru, 
tealu i turkusu po rozbielony błękit. Te barwy wspaniale 
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łączą się z drewnem, zarówno naturalnym dębowym i je-
sionowym, jak i z deskami rozbielonymi, w kolorach sza-
rości i brązu. Turkus świetnie rozweseli wnętrze, odej-
mie powagi, wspaniale sprawdzi się w pokojach dla dzie-
ci. Granat i brudny odcień marynarski wyróżnią pokój 
chłopca w wieku szkolnym, a głęboki szafir sprawdzi się 
w każdej dorosłej sypialni.

Wyraźnym trendem ostatnich lat jest połysk. Stoso-
wanie go w dodatkach czyni wnętrze bardziej wyszla-
chetnym, sprawia wrażenie ekskluzywności i wyjątko-
wości. Bardzo popularna miedź nie schodzi z wystaw 

sklepowych, pojawiając się na co raz to nowych przed-
miotach. Miedziana ściana może powstać dzięki surowe-
mu arkuszowi blachy lub pokryta płytkami gresowymi, 
perfekcyjnie udającymi miedź. Łatwo dostępne są także 
lampy, stoliki kawowe oraz akcesoria kuchenne w tym 
wykończeniu.

Po chwilowej przerwie i posądzeniu o kicz do łask wra-
ca także złoto, które pozazdrościło popularności miedzi. 
Wnętrza zbudowane na gamie szarości i kolorów ziemi, 
udekorowane złotem zyskają większy prestiż. Luksus 
i szlachetność czuć w pomieszczeniu. Sklepy oferują 
złote lampy i lampy ze złotym wnętrzem, które zapalo-
ne wypełniają wnętrze swym ciepłem, dając przyjemne 
żółte światło. Stosowane od lat srebro i chrom, a także 
kryształy, szkło bezbarwne, dymione, półprzezroczyste, 
również nie zawodzą i dla miłośników chłodnej elegan-
cji mamy dostępną pełną gamę dodatków i wykończeń 
w tym rodzaju połysku.

W ostatnim czasie widać wyraźny powrót do zie-
leni — rośliny w wielkich donicach, zioła w kuchni, de-
koracyjne zielone ściany oraz kompozycje z kwiatów 
doniczkowych są nieodłącznym elementem wielu 
projektów. Zieleń doskonale komponuje się z każdym 
wnętrzem, ciemne liście filodendronów — ze szlachetny-
mi ciemnymi drewnami, szarościami a także ze stylem 
skandynawskim.

Z wiodącym we wnętrzach kolorem szarym i bielą do-
brze komponują się też pastele, pudrowy róż, delikatna 
mięta, koralowy, kolor nude. Odpowiednio wyważone, 
nadają świeżości, nagromadzone w dużej ilości — lekkiej 
infantylności i lekkości. 

Anna Jaje
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Cudze chwalicie, polskiego nie znacie

W
 dobie Internetu wszystko jest dostępne na wy-
ciągnięcie ręki. Niczego nie musimy specjalnie 
szukać, a co za tym idzie, często nie wiemy, skąd 

dana rzecz pochodzi. Żyjemy w „globalnej wiosce” i zaku-
py z drugiego końca świata możemy mieć pod naszy-
mi drzwiami już po kilku dniach. 
Importowane kryształki Svarow-
skiego, kolonialne meble, czeskie 
szkło, porcelanę Rosenthala zna-
my często lepiej niż nasze rodzi-
me produkty. Podczas kiedy my 
zachwycamy się zagranicznymi 
produktami, świat zachwyca się 
polskim wzornictwem!

Przywołajcie w głowie obraz 
babcinej witrynki z pięknie za-
projektowanymi ćmielowskimi 
figurkami zwierząt, kolorowymi 
zastawami, misternie szlifowa-
nymi kryształami, nakrapianą 
ceramiką z Pruszkowa… Czym się 
bawiliście, kiedy byliście mali? 
Może się okazać, że zabawki 
z tamtych lat żyją do dziś, a te dzisiejsze cuda rozpadają 
się w rękach. Ciupagi w Sukiennicach są produkowane 
w Chinach, a niemnące i nieplamiące się obrusy w ni-
czym nie przypominają naturalnej tkaniny. Pamięta-
cie Cepelię? Przez lata źle się kojarzyła, a przecież wiele 
przedmiotów stamtąd mamy w domach do dziś, co jest 

najlepszym dowodem jej świetnej jakości. Jakie jest wa-
sze pierwsze skojarzenie dotyczące polskiej biżuterii? 
Zapewne srebro oplecione wokół bursztynu albo może 
tanie, wypalane, ceramiczne elementy na rzemieniu? 
A przecież ten piękny pierścionek babci był kupiony 

w polskiej firmie Jubiler i zrobili 
go nasi artyści. Czy to powróci? 
To nie musi powracać, bo zawsze 
było i jest!

Czy wiecie, że książę Wiliam 
i księżna Kate swoim weselnym 
gościom w prezencie dawali 
piękne kryształowe bomboniery 
z polskiej huty Julia? Julia ma 150 
lat i po wielu perturbacjach zosta-
ła kupiona przez polską rodzinę, 
która postawiła ją na nogi. Zatrud-
niła projektantów, którzy nadali 
kryształom nowoczesną formę, 
zachowując przy tym całą sztu-
kę rzemieślniczą. Dzisiaj 80 proc. 
produkowanych w Julii kryszta-
łów sprzedawane jest na export. 

Mało kto wie, że przy jednym kieliszku pracuje nawet 
9 osób, albo że niektóre maszyny używane przy produk-
cji mają ponad 100 lat.

Także polska Manufaktura z Bolesławca zawładnęła 
sercami mieszkańców Korei, Japonii i USA, gdzie sprze-
dawana jest większość produkcji. Na pewno znacie te 
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kobaltowe kamionkowe naczynia. Każdy wzorek i stem-
pel nanoszony jest ręcznie, a pod spodem każdego pro-
duktu znajduje się podpis autora. Bolesławiec również 
idzie z duchem czasu. Nie są to już tylko kropki i kwiatki. 
Teraz są to wzory plastra miodu, strzałek, jodełek, a na-
wet ptaków. 

Słyszeliście o projekcie POL-
SKI STÓŁ? Trzy polskie fabryki: 
kryształów Julia, ceramiki Manu-
faktura oraz porcelany Kristoff — 
połączyły siły i przygotowały 
przepiękne zestawy śniadaniowe 
i deserowe. Każdy element wyko-
nany jest z innego materiału, ma 
inny kształt i wzór, a tworzą przy 
tym rodzinę, bo łączy je motyw 
plastra miodu.

Fabryka porcelany Kristoff ma 
ponad 180 lat i była kiedyś częścią 
firmy Rosenthal. Podobnie jak jej 
towarzysze z Polskiego Stołu roz-
wija się i jest „na czasie”. Tradycja 
i nowe wzornictwo to fuzja ideal-
na. Na przykład w kolekcji Circus 
klasyczne, rokokowe kształty por-
celany otrzymały kobaltowe wzo-
ry prosto z cyrku. Pojawiają są tu 
tancerki, linoskoczek, akrobaci, tańczący koń z pióropu-
szem… Mniej klasyczną odsłoną jest graficzny wzór z ko-
lekcji Nathalie&George. Na jednym naczyniu znajdują 
się dwa różne motywy kreujące jeden komplet. Koniec 
z nudą na talerzu!

Jak szaleć, to szaleć! Piękna, wymyślna ceramika wy-
maga niecodziennego tła! Wiedzą o tym w krakowskim 
studiu PUNCA, gdzie żaden obrus nie skojarzy się wam 
z niedzielnym obiadkiem lub Wigilią. PUNCA przedsta-
wia je w zupełnie nowych, codziennych wydaniach oraz 
limitowanych seriach. Ręcznie haftowane geometrycz-

ne wzory, jeans, czarny len z ko-
ronkami, kontrastowe pasy, a do 
tego serwetki i ręcznie robione 
skórzane obrączki ozdobione 
prawdziwym koralem, agatem, 
krzemieniem pasiastym…

Mówiąc o polskim wzornic-
twie, nie można zapomnieć 
o Ćmielowie. Otóż ta najstarsza 
fabryka porcelany ma się świet-
nie i tworzy designerskie obiek-
ty, o jakich nawet nie śniliście: 
pomięte porcelanowe obiek-
ty, nierównomiernie maczane 
w kobalcie talerze, kubistyczne 
i kolorowe formy naczyń, nu-
merowane kubki albo wazony 
z cienkich rurek. To wszystko 
pod marką Ćmielów Design Stu-
dio, wzbogaconą o studio projek-
towe Modus Design i osobę do-

świadczonego projektanta Marka Cecuły. 
Słów kilka o polskiej biżuterii. Oczywiście są duże, sie-

ciowe marki znane z galerii handlowych, ale przecież nie 
trzeba przepłacać i można kupić coś znacznie bardziej 
unikatowego. Polskie projektantki nie próżnują i tworzą 
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prawdziwe cacuszka. Na przykład Daria Siwiak. Jej pro-
sta biżuteria podoba się młodym i nieco starszym pokole-
niom. Jeśli jesteście fanami form przypominających japoń-
skie origami, do gustu przypadnie 
wam biżuteria ALE.Concept. Wiel-
bicielom surowej natury poleca-
my Bro.kat. Biżuteria z polskiego 
węgla: kolczyki, pierścionki, spinki 
do mankietów. Jeżeli wolicie jed-
nak mniej awangardowe wzory, 
znajdziecie je w kolekcji Saffa.

Lato się kończy. Już za chwilę 
będziemy bombardowani tema-
tem Świąt Bożego Narodzenia. 
Mało kto, ubierając choinkę, myśli 
o tym, skąd dotarły do nas świą-
teczne bombki. W zeszłym roku 
z Chin trafiło do polskich sklepów 
3 mln kg ozdób choinkowych, 
niestety w większości z plastiku. 
A polskie bombki ze szkła podbijają świat. Duża ich część 
jest unikalna i wykonana jak małe dzieła sztuki. Ich ceny 

sięgają czasem 100 dolarów, a nasze ozdoby w swoich do-
mach mają np. Elton John, Ricky Martin czy Nicolas Sar-
kozy. Wiszą również w Białym Domu. Tworzone są przez 

cały rok w zaciszach skromnych, 
domowych manufaktur, które 
walczą z plastikową konkurencją. 

Odkrywanie polskiego wzor-
nictwa może być pasjonującą 
przygodą. Design to dobry pro-
jekt, o którym nie myślimy, pi-
jąc herbatę z ulubionego kub-
ka. Warto spojrzeć na jego spód 
i sprawdzić, czy nie widnieje tam 
stempel Bolesławca, Ćmielowa, 
Kristoffa...

Adresem w Krakowie, pod 
którym odnajdziecie te wszyst-
kie skarby, jest butik Punca przy 
ul. Józefa 3.

Studio PUNCA
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Inteligentne inwestycje z Hemms

C
o jest głównym czynnikiem decydującym o atrak-
cyjności danej inwestycji? Oczywiście przede 
wszystkim cena. Jednakże w momencie, gdy na 

danej półce cenowej mamy do wyboru kilkadziesiąt róż-
nych budynków i deweloperów, klienci zaczynają zwra-
cać uwagę na kolejne walory. Pojawia się możliwość wy-
boru lokalizacji i wynikających z niej korzyści, dylemat 
między osiedlem a kameralnymi budynkami wielo-
rodzinnymi. W końcu klient staje przed porównaniem 
różnych koncepcji architektonicznych, standardów wy-
kończenia części wspólnych, wyposażenia mieszkania 
i jego funkcjonalności. 

Funkcjonalne mieszkanie to termin, który ulegał 
zmianie na przestrzeni ostatnich lat. Wcześniej polega-
ło ono na uniwersalnym planowaniu układu pomiesz-
czeń, obecnie firmy deweloperskie dostarczają klientom 
wachlarz możliwości w postaci pełnego wykończenia 
mieszkania i wyposażenia w dodatkowe urządzenia. 
Jednym z możliwych rozszerzeń jest inteligentny sys-
tem automatyki — Hemms.

Kupując mieszkanie w inwestycji deweloperskiej, 
można zastać system Hemms w różnych wersjach. 
Pierwszą i w pełni funkcjonalną jest automatyka ofero-
wana w standardzie deweloperskim. Możliwa jest wów-
czas rozbudowa systemu o dodatkowe urządzenia oraz 
konfigurację dostosowaną do potrzeb i stylu życia użyt-
kowników. Drugą wersję stanowi zainstalowana w stan-
dardzie infrastruktura systemu, gotowa do wyposaże-
nia w urządzenia automatyki. Wówczas użytkownik 

decyduje, które funkcjonalności chce zastosować, i kon-
taktuje się z Hemms w celu uruchomienia automatyki. 

Znając już dostępne opcje, warto poświęcić chwilę na 
zapoznanie się z procesem instalacji systemu Hemms. 
Pierwszym krokiem jest zdefiniowanie swoich potrzeb. 
Zespół Hemms zawsze służy podpowiedzią, które ele-
menty wybrać, aby uzyskać oczekiwany efekt. Kolejny 
etap to przygotowanie odpowiedniego okablowania, 
które sprawnie i bezproblemowo będzie komunikować 
wszystkie urządzenia w mieszkaniu. Następnie w od-
powiednich miejscach instalowane są moduły i serwer 
Hemms, który będzie zarządzał inteligentnym lokalem. 
Ostatni etap to przygotowanie odpowiedniej formy apli-
kacji mobilnej, która pozwoli użytkownikowi szybko 
i wygodnie sterować swoim mieszkaniem. Biorąc pod 
uwagę proces instalacji, najlepszym momentem na de-
cyzję jest okres budowy budynku. Dzięki temu techno-
logia Hemms może być wprowadzana razem z pozosta-
łymi instalacjami, elektryczną czy centralnego ogrze-
wania. Pozwala to na dowolne zaplanowanie rozłożenia 
przewodów i urządzeń automatyki, gwarantuje najniż-
sze koszty instalacji i pozwala na zachowanie gwarancji 
na tynki wewnętrzne oraz inne elementy zrealizowane 
przez dewelopera.

Wiedząc, jakie kroki należy podjąć, aby wzbogacić 
swoje mieszkanie o inteligentny system Hemms, warto 
zobaczyć, jak wygląda jego funkcjonowanie w prakty-
ce. Użytkownik dostaje do dyspozycji dwa sposoby ste-
rowania. Pierwszy z nich to klasyczna obsługa wszyst-
kich urządzeń w mieszkaniu z poziomu przycisków na-
ściennych oraz panelów dotykowych. Przyciski działają 
w formie przełączników świateł, mają również zaprogra-
mowane dodatkowe funkcje, np. dłuższe przytrzymanie 
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powoduje zredukowanie ogrzewania lub wyłączenie 
kilku urządzeń elektrycznych. Drugim sposobem jest 
sterowanie z poziomu aplikacji mobilnej dostępnej za-
równo w wersji Android, jak i iOS. Użytkownik w porozu-
mieniu z Hemms sam decyduje o końcowym wyglądzie 
swojej aplikacji. Dzięki temu, wykorzystując swój telefon, 
tablet czy nawet inteligentny zegarek, jest w stanie zarzą-
dzać mieszkaniem z dowolnego miejsca na świecie.

Prawdziwa inteligencja systemu Hemms polega na 
tym, że wiele jego funkcjonalności działa cały czas, nie-
zależnie od ingerencji użytkownika. Te automatyczne 
procesy, które dokonują się między poszczególnymi 
urządzeniami, to „scenariusze”. Zaprogramowane wpły-
wają na nasze bezpieczeństwo i komfort, ale także czu-
wają nad ograniczeniem wydatków na rachunki za prąd, 
wodę i gaz. Automatyczne ograniczenie ogrzewania 
w czasie, kiedy przebywamy w pracy, przygotowanie 
odpowiedniej temperatury, gdy wracamy do domu, czy 
odcięcie dopływu wody w przypadku wykrycia zalania 
— to tylko nieliczne przykłady ich działania. Warto zazna-
czyć, że takie procesy mogą być tworzone i programowa-
ne przez każdego użytkownika, dzięki aplikacji dostęp-
nej na tabletach. Narzędzie edytowania działa w opar-
ciu o bardzo proste wybieranie i przesuwanie ikon oraz 
ustawianie odpowiednich godzin, dzięki czemu każdy 
może stworzyć wygodny dla siebie scenariusz.

Prezentowany proces instalacji, sposoby współpracy 
z deweloperami oraz funkcjonalności systemu to efekt 
kilkuletniej pracy zespołu Hemms. Zaczynając od Kra-
kowa i rynku małopolskiego, a następnie rozszerzając 
swoją działalność na obszar całego kraju, firma zdobyła 
doświadczenie, które pozwala profesjonalnie i szybko 
pomagać kolejnym klientom. W tym czasie system dy-
namicznie się rozwijał, otwierając się na kolejne techno-
logie, a także uważnie wsłuchując się w potrzeby rynku. 
Jedną z nich, szczególnie zauważalną w rejonach Pomo-
rza oraz Krakowa, okazał się być zróżnicowany cel zaku-
pu mieszkania. Coraz popularniejszą w obecnych cza-
sach praktyką jest zakup lokalu inwestycyjnego, szcze-
gólnie w atrakcyjnych lokalizacjach.

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, którzy 
mieszkanie przeznaczają na wynajem, Hemms przygo-
tował dedykowaną wersję systemu, tzw. Inteligentny 
wynajem. Jego funkcjonalność skupia się bardziej na 
zapewnieniu właścicielowi mieszkania zdalnej kontro-
li nad własną nieruchomością. Główne zastosowania 
to system bezpieczeństwa, który informuje o wystąpie-
niu zalania, dymu czy też wykrycia nieautoryzowane-
go wejścia w momencie, gdy mieszkanie nie jest wynaj-
mowane. Możliwy jest również zdalny odczyt zużycia 
mediów przez mieszkańców, co pozwala na łatwiejsze 
rozliczanie i szybką reakcję w przypadku przekroczenia 
norm.

„Przyszłościowe” rozwiązania inteligentnych budyn-
ków stają się codziennością, a zaufanie dla tej technologii 
jest coraz większe. Wybór między kolejnym telewizorem 
a wprowadzeniem automatyki w swoim mieszkaniu co-
raz częściej wypada na plus tego drugiego rozwiązania. 

Również Twoje cztery kąty czekają na innowację, a sys-
tem Hemms jest gotów, aby Ci w tym pomóc.

Maciej Kucaba
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Grubasy na tarasy

C
eramika to dziedzina, która 
od początku była związana 
z wypalaniem bogactw na-

turalnych ziemi. Do produkcji gre-
sów szkliwionych wykorzystuje się 
w większości surowce naturalne, 
takie jak gliny, iły, skalenie i piaski 
kwarcowe. W niewielkich ilościach 
używane są też komponenty, np. 
szkliwa, pobiałki, zaprawiacze czy 
pigmenty posiadające wszelkie ate-
sty. Płytki gresowe słusznie uznawa-
ne są za materiały trwałe, odporne 
na mróz i bezpieczne dla użytkow-
ników. To doskonałe rozwiązanie 
dla osób, które projektując swój wy-
marzony taras, obawiają się wpływu 
warunków atmosferycznych na po-
łożone na nim płytki. 

Za sprawą nowej technologii pro-
dukcji tego rodzaju materiały osią-
gają nawet 2 cm grubości, dzięki 
czemu wyłożona nimi powierzch-
nia może przetrwać długie lata — 
zdecydowanie dłużej niż przy za-
stosowaniu tradycyjnych płytek lub 
gresów. A to głównie dlatego, że przy 
swoich parametrach technicznych 
nie wymagają fugowania. Ułatwia 
to odprowadzenie wód opadowych 
(z deszczu, śniegu) i podnosi odpor-
ność tarasu na zmiany temperatu-
ry — zarówno dobowej, jak i sezono-
wej. Tak zwane grubasy stanowią 
materiał nie tylko wytrzymały, po-
siadający współczynnik antypośli-
zgowości R11, ale również dostępny 
w bogatej gamie kolorystycznej — aż 
31 kolorów. Szeroki jest również wa-
chlarz oferowanych wzorów i fak-
tur płytek gresowych o grubości 
2 cm — od gładkich tekstur, poprzez 
imitację betonu i kamienia, aż po 
płytki deskopodobne. 

Bez względu na kolor, fakturę 
i strukturę wszystkie płytki mają 
wysoką klasę antypoślizgowo-
ści i produkowane są w Polsce — 
w fabryce STARGRES. Pozwala to 
na utrzymanie atrakcyjnej ceny 

i szybką dostawę dowolnej liczby 
zamawianych produktów. Wyko-
rzystując gresy o 2 cm grubości i ich 
wyjątkowo szybki sposób montażu, 
nabywcy zaoszczędzą wiele cenne-
go czasu. Płytki te można bowiem 
układać bezpośrednio na zagęsz-
czonym podłożu, trawniku, kleju 
lub na specjalnych podkładkach 
dystansująco-poziomujących, które 
szczególnie polecane są jako mate-
riał wykończeniowy tarasu. 

Atrakcyjność „grubasów” pod-
nosi dodatkowo fakt, że stanowić 
mogą spójną stylistycznie całość 
z płytkami tradycyjnej grubości, 
ułożonymi w salonie lub sypialni. 
Takie rozwiązanie, bez wyraźnego 
podziału na przestrzeń wewnętrz-
ną i zewnętrzną, optycznie powięk-
sza oba pomieszczenia i stanowi 
ciekawy trend w dekoracji wnętrz.

Podsumowując — zaletami tych pły-
tek są:
• oszczędność czasu przy montażu
• łatwość utrzymania w czystości
• wytrzymałość
• bezpieczeństwo użytkowania
• dostępność
• atrakcyjna cena

Krzysztof Solarz
General Manager działu płytek salonu MAX-Fliz 
w Krakowie
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UKŁADANIE NA PODŁOŻU — NA ŻWIRZE LUB PIASKU

UKŁADANIE NA PODBUDOWIE Z ZASTOSOWANIEM KLEJU

POSADZKA PODNIESIONA (STROP)
UKŁADANIE NA POKRYCIACH PŁASKICH

UKŁADANIE NA PODŁOŻU TRAWIASTYM

ŻWIR (GRUNT)
1. Płytka gresowa 2 cm
2. Warstwa drobnego żwiru
3. Warstwa stabilizująca
4. Warstwa odsączająca
5. Grunt

PODBUDOWA (GRUNT)
1. Płytka gresowa 2 cm
2. Podbudowa
3. Warstwa poziomująca
4. Warstwa żwiru stabilizowana   
     chudym betonem
5. Grunt

1. Płytka gresowa 2 cm
2. Wspornik odległościowy (stały, regulowany lub samopoziomujący)
3. Warstwa separacyjna
4. Element termoizolacyjny
5. Powłoka nieprzepuszczalna
6. Powłoka nachylona
7. Strop pokrycia

1. Płytka gresowa 2 cm
2. Warstwa ziemi z podłożem trawiastym
3. Warstwa drobnego żwiru
4. Warstwa stabilizująca
5. Warstwa odsączająca
6. Grunt

ŻWIR (STROP)
UKŁADANIE NA POKRYCIACH PŁASKICH
1. Płytka gresowa 2 cm
2. Balast (żwir)
3. Warstwa izolacyjna
4. Warstwa separacyjna
5. Element termoizolacyjny
6. Powłoka nieprzepuszczalna
7. Powłoka nachylona
8. Strop

PODBUDOWA (STROP)
UKŁADANIE NA POKRYCIACH PŁASKICH
1. Płytka gresowa 2 cm
2. Podbudowa cementowa
3. Warstwa separacyjna
4. Element termoizolacyjny
5. Powłoka nieprzepuszczalna
6. Powłoka nachylona
7. Strop
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BRACIA SADURSCY | RYNEK PIERWOTNY | 30-049 KRAKÓW  |  UL. CZARNOWIEJSKA 51/5 

CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI DEWELOPERSKICH

BRACIA-SADURSCY.PL

OFERTY WSZYSTKICH  

LICZĄCYCH SIĘ  

DEVELOPERÓW W KRAKOWIE  

W JEDNYM MIEJSCU

PODGÓRZE DUCHACKIE, 
UL. PODEDWORZE

Mieszkania 2,3-pokojowe,
kameralna inwestycja,
gotowe do odbioru

KONTAKT:  Małgorzata Brożek  
 518-685-588

KROWODRZA,
BIAŁY PRĄDNIK

Mieszkania 1,2,3-pokojowe,
MDM,
ogródki na parterach,
garaż podziemny,
możliwość wykończenia
„pod klucz”

KONTAKT:  Dariusz Zieliński 
 503-112-787

 Jarosław Utnik
  518-714-002 

WIELICZKA, 
DOBRANOWICE

Domy w zabudowie bliźniaczej
Pow. 131 m2, działka 364 – 598 m2
nowe, gotowe do odbioru

KONTAKT:   Piotr Kudła 
   500-673-615 

KROWODRZA,
BRONOWICE

Mieszkania 2,3,4-pokojowe,
powierzchnia 39 – 100 m2,
partery z ogródkami,
mieszkania na piętrach
z balkonem lub tarasem,
parking podziemny

KONTAKT:  Iwona Nogacz 
 518-706-552

 



tel. 12 359 84 94
wiarygodny-deweloper.pl

Inteligentne osiedle

II ETAP
już w sprzedaży

Miejsca postojowe

w garażu podziemnym

od 8300 zł

Mieszkania
od 4900 zł /m2


