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Gratka.pl to jeden z największych i najpopularniejszych serwisów ogłoszeniowych w Polsce. Posiada
jedną z największych baz ogłoszeń – blisko 600 tys. ofert w kategoriach nieruchomości, motoryzacja,
praca oraz ogłoszenia drobne.
Gratka.pl to serwis skierowany do odbiorców indywidualnych oraz biznesowych. Dzięki zamieszczanym ogłoszeniom miliony użytkowników znajdują i kupują przedmioty oraz usługi. Z serwisu korzysta
miesięcznie ponad 3,5 mln realnych użytkowników, którzy generują ponad 87 mln odsłon (Badanie Gemius/PBI, styczeń 2019 r.).
Od ponad 18 lat koncentrujemy się na efekcie finalnym, jakim jest doprowadzenie do skojarzenia obu stron
transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości. Serwis posiada oferty nieruchomości z kategorii mieszkań,
działek, gruntów, garaży i lokali użytkowych. Z serwisem współpracuje ponad 2600 biur nieruchomości i
blisko 500 deweloperów.

Źródło danych: Gratka.pl i Gemius/PBI
Opracowanie: zespół redakcyjny Gratka.pl

Serwis Gratka.pl należy do Polska Press Grupy
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Rynek wtórny czy pierwotny?
Jakie mieszkanie wybrać - wady i zalety

Największą zaletą nowego
mieszkania jest to, że… jest nowe.
Jeszcze nikt w nim nie mieszkał
i od A do Z możemy je urządzić
według własnego gustu, realizując
przy tym kilka kreatywnych
pomysłów. To moment, gdy
wybrać można nie tylko kolory
ścian, ale często i ich położenie,
co pozwala na dowolną aranżację
wnętrza nieruchomości. Nowe
mieszkanie ma też gwarancję,
wszelkie ewentualne usterki
powinny zostać usunięte przez
dewelopera.
Dla wielu kluczowym
kryterium przy zakupie
nieruchomości jest jej cena.
Można ją jednak rozpatrywać
wielopłaszczyznowo. Przede
wszystkim jest cena samego
mieszkania, ale należy
w tym uwzględnić nakłady
inwestycyjne jakich wymaga (urządzenie, remont,
wyposażenie), koszty transakcyjne, a także to, ile będzie
kosztowało utrzymanie lokalu
w kolejnych latach.
To, czy za nieruchomość
zapłacimy 270 czy 320 tys. zł
ma ogromne znaczenie.
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Nowe mieszkanie jest
droższe w zakupie...

.... .... .... .... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... .......................... ........................................................ ...........................

Mieszkanie nowe od dewelopera, czy może używane, z drugiej ręki? Rynek pierwotny i wtórny
mają swoje wady i zalety, przyjrzał się im Home Broker. Okazuje się, że nie ma rozwiązań najlepszych dla wszystkich. Dla jednych lepsze będzie nowe mieszkanie, a dla drugich – używane.

Z danych Narodowego Banku
Polskiego wynika, że przeciętne
ceny zakupu mieszkań nowych
są wyższe od używanych,
a różnica w stawkach zależy od
miasta. Wg ostatniego raportu,
największa róznica w cenach
występuje w Katowicach i Łodzi
(ceny na rynku pierwotnym
wyższe o odpowiednio 47 i 41
proc.). Ale już w Warszawie
średnia cena nowego mieszkania jest wyższa tylko o 5 proc.,
a w Krakowie o 7 proc.
Rzecz w tym, że to tylko
statystyka, a transakcje na
rynku wtórnym obejmują
także mieszkania zaniedbane, wymagające wysokich
nakładów finansowych. Tymczasem stan nieruchomości
sprzedawanych przez deweloperów jest przewidywalny.

Koszt urządzenia
i utrzymania mieszkania
Cena mieszkania to początek kosztów. Warto zwrócić uwagę, że
przy zakupie nieruchomości na
rynku wtórnym należy doliczyć
2-proc. podatek od czynności
cywilno-prawnych (PCC), co przy
300 tys. zł oznacza dodatkowy
wydatek 6 tys. zł.

Rynek wtórny czy pierwony?

Spore różnice znajdziemy
w bieżących kosztach
związanych mieszkaniem.
Te nowe są zwykle tańsze
i to sporo. Przede wszystkim miesięcznych opłat nie
obciążają np. składki na fundusz
remontowy, dodatkowo należy
wziąć pod uwagę prawdopodobnie niższe koszty
ogrzewania związane z lepszą
izolacją cieplną budynku oraz
lepszej jakości oknami. Na
rynku wtórnym można spotkać
się ze sporymi wydatkami na
ogrzewanie zimą, a prędzej
czy później pojawić może się
pomysł na termomodernizację
budynku, co przekłada się na
wzrost miesięcznej składki na
fundusz remontowy.

Mało atrakcyjnych lokalizacji na rynku pierwotnym
Wybór najlepszego miejsca do
zamieszkania to najczęściej
sztuka kompromisu. Idealne
mieszkanie położone jest w

cichej okolicy, bisko centrum
lub miejsca pracy i z dostępem
do infrastruktury miejskiej. Ale
uśredniając należy przyznać, że
mieszkania z rynku wtórnego
wygrywają pod kątem lokalizacji z rynkiem pierwotnym. To
oczywiste, że prawie wszystkie
atrakcyjne parcele w miastach
są już zajęte. Większość osiedli
deweloperskich budowanych
jest w oddalonych od centrum
dzielnicach, gdzie infrastruktura dopiero powstaje.
Atrakcyjnie położone nowe inwestycje to rzadkość, a ich ceny
są zwykle wysokie. Praktycznie
nie ma szans, by zamieszkać w
nowym mieszkaniu przy rynku
czy najbardziej cenionych
ulicach miast – one są już zabudowane od lat.

Słaba infrastruktura
nowych mieszkań
Lokalizacja nieruchomości
wiąże się nie tylko z jej
położeniem geograficznym,
ale i dostępem do niezbędnej
infrastruktury.
Na starszych osiedlach
najczęściej wszystko jest
na miejscu. Nie tylko sklepy
spożywcze, ale i przychodnie, przedszkola, szkoły,
place zabaw, zakłady
usługowe i tak dalej. Na
nowych osiedlach ze świecą
szukać publicznych przedszkoli, a o szewcu można tylko
pomarzyć, cała infrastruktura miejska powstaje dopiero po jakimś czasie. Warto
też zwrócić uwagę na zieleń,
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Z drugiej strony, kupując nową
nieruchomość należy liczyć
się ze sporym wydatkiem na
jej urządzenie i wyposażenie,
średnio koszty te szacowane
są na 1000 zł na metr kwadratowy mieszkania. Natomiast na
rynku wtórnym można znaleźć
mieszkania wymagające
niewielkiego wkładu finansowego, czasem zbywcy
zostawiają nawet meble. Tymczasem stan nieruchomości
sprzedawanych przez deweloperów jest przewidywalny.

bo świeże nasadzenia nie
wyglądają tak dobrze jak
kilkudziesięcioletnie drzewa.
Dodatkowym problemem jest
bliskość budynków. Te budowane kilkadziesiąt lat temu miały
zwykle zachowaną rozsądną
odległość między sobą, dziś
często buduje się tak, że
sąsiedzi zaglądają sobie w okna.
Jeśli chodzi o sąsiadów, to
mieszkania z rynku pierwotnego i wtórnego mogą się różnić.
Inaczej wygląda struktura
mieszkańców osiedla z lat 60.,
a inaczej nowego budownictwa. W tym pierwszym możemy
spotkać uciążliwych sąsiadów,
ale z drugiej strony w starszym
budownictwie ludzie są często
bardziej zżyci, można mówić
o istnieniu społeczności.
W przypadku wielu nowych
osiedli każdy żyje w swojej enklawie. Lecz w nowych osiedlach nie grozi nam sąsiedztwo
lokatorów z kwaterunku,
a ogrodzenie sprawia, że nikt nie
pożądany nie zakłóca spokoju.
Kupując nowe mieszkanie trzeba
pamiętać jeszcze o jednym – jeśli
wprowadzamy się jako jedni
z pierwszych, to należy być przygotowanym na to, że przez
najbliższy rok pojawiać się będą
kolejni lokatorzy, a przed nimi
szły będą remonty. Trzeba się
więc przyzwyczaić do dźwięków
młotka i wiertarki. Z drugiej strony,
jak już wszyscy zamieszkają, to
przez kilka lat powinna być cisza,
a w starszych blokach nigdy nie
wiadomo kiedy ktoś zacznie
remontować.
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Jednym z czynników, który decyduje o wyborze nieruchomości
może być jej dostępność.
W przypadku mieszkania
z rynku pierwotnego nierzadko
kupujemy nieruchomość
na jednym z pierwszych
etapów budowy. Nie każdy
chce i może czekać rok czy
półtora na oddanie lokalu
do użytkowania, a przecież
potem należy jeszcze mieszkanie urządzić.
Na rynku wtórnym znaleźć
można nieruchomości gotowe
do zamieszkania „od dziś”, co
jest ogromną zaletą. Nawet
przy zakupie na kredyt, co
wydłuża proces, w ciągu
kilku tygodni od podjęcia
decyzji można zamieszkać na
swoim. Oczywiście na rynku
pierwotnym są dostępne
mieszkania gotowe, a nawet
takie już wykończone, ale
jest ich niewiele.

Z tym wiąże się także
bezpieczeństwo zakupu.
Kupując „dziurę w ziemi” zawsze narażamy się na ryzyko.
Zostało ono znacząco zmniejszone dzięki wprowadzeniu
ustawy deweloperskiej, która
nakłada obowiązek prowadzenia tzw. rachunków powierniczych. To zabezpiecza
klientów przed bankructwem
dewelopera, ale nie przed
problemami banku,
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o czym przekonali się klienci
deweloperów mających rachunki powiernicze w SK
Banku.
Na bezpieczeństwo uwagę
zwracają też banki – mały
deweloper bez ugruntowanej
pozycji rynkowej nie budzi
ich zaufania i osoba kupująca
nieskończone mieszkanie od
takiej firmy może mieć utrudniony dostęp do kredytu hipotecznego. Na rynku wtórnym
ryzyka też istnieją, ale są mniejsze.

................................................................................................................................

Rynek wtórny szybciej
dostępny

.. ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ...............................................................................................................................................

Rynek wtórny czy pierwony?

Do września 2015 roku
przewagą rynku pierwotnego
była możliwość skorzystania
z programu rządowych dopłat
Mieszkanie dla Młodych.
Aktualnie dofinansowanie
mogą dostać też kupujący
mieszkania z drugiej ręki.

Lepsza funkcjonalność
nowych mieszkań
W nowych mieszkaniach częściej
spotkamy niebanalne rozwiązania
architektoniczne, nieruchomości
takie są bardziej atrakcyjne.
Nieszablonowy układ okien,
wyjątkowy kształt pomieszczeń
czy materiały wykończeniowe
najwyższej jakości – w starszym
budownictwie o to trudno,
w nowszym zaś się zdarza, choć
oczywiście tylko w tych droższych
i bardziej prestiżowych osiedlach.
W nowych budynkach częściej
też znajdziemy np. garderobę,
a pomieszczenia są tak zaplanowane, by było miejsce na
przykład na szafę wnękową. Podobnie wygląda kwestia infrastruktury osiedlowej – większość ma
garaże, nowoczesne windy, trafiają
się i rowerownie. Na rynku wtórnym możemy kupić mieszkanie na
czwartym piętrze bez windy,
a parkować trzeba będzie „pod
chmurką”.

Zmiany cen nieruchomości
Jak zmieniły się ceny nieruchomości w Polsce w 2018 roku?

. ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ........................... ....................................................... ..........................

Z danych z serwisu Gratka.pl
wynika, że Polacy szukają
głównie nieruchomości
mieszkalnych. Większość
transakcji, które odbywają się
na rynku to zakup lub najem
mieszkań. Najwięcej osób,
poszukujących mieszkań
w 2018 r. do zakupu było
w województwie łódzkim
– to aż 57 proc. wszystkich
osób odwiedzających serwis Gratka.pl z tego regionu.
Natomiast najwięcej chętnych
na najem mieszkania było
natomiast w województwach:
opolskim, mazowieckim i
dolnośląskim – 23 proc.

Kupującym mieszkania zależy
na dobrej lokalizacji, klarownym rozkładzie, dobrym
nasłonecznieniu i kondygnacji.
Zainteresowaniem nie cieszą
się zwykle lokale usytuaowane na niskim parterze lub
wysokim pięterze w budynku
bez windy. Położenie mieszkania
w dobrej lokalizacji ma dużo
większe znaczenie niż jego
stan. Zauważalne jest duże
zainteresowanie blokami z
PRL-u. Mieszkania z tamtego
okresu mają proste układy
powielające się w wielu dzielnicach. Modelowym mieszkaniem
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jest 2-3 pokojowy lokal na
1 piętrze w 4-piętrowym
budynku zorientowany na
południowy - zachód położony
w atrakcyjnej i dobrze skomunikowanej dzielnicy.

... .... .... .... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... .........................................................................................................

Cały 2018 r. upłynął na rynku nieruchomości pod znakiem podwyżek. Wszyscy na nie narzekali, a mimo to mieszkania sprzedawały się bardzo dobrze, głównie ze względu na ogromne zainteresowanie inwestorów. Teraz, gdy 2018 rok dobiegł końca, mamy możliwość podsumowania
cen mieszkań w zeszłym roku i próby opisania najbliższej przyszłości.

Z danych serwisu Gratka.pl
wynika, że na kolejnym miejscu
wśród najbardziej poszukiwanych nieruchomości są domy.
Znalezienie tego idealnego
zależy od wielu czynników,
tj.: wielkości przynależnej
działki, stanu technicznego
budynku, jakości materiałów
z jakich został wybudowany
i wykończony, standardu
wyposażenia oraz przede
wszystkim od lokalizacji.
Najbardziej poszukiwane są
domy jednorodzinne o powierzchni około 150 m kw. na
działce o powierzchni około
700 m kw. Klienci kupują
tak samo chętnie domy do
wykończenia, jak i gotowe do
zamieszkania.

Mieszkania na sprzedaż
W 2018 r. w większości
miast ceny mieszkań uległy
wzrostom. Tak zauważalne
wzrosty cen nie były notowane od dawna. Wysokie

ceny mieszkań dopiero pod
koniec roku wpłynęły na
ograniczenie zainteresowania inwestorów rynkiem
nieruchomości. Z analizy
serwisu Gratka.pl wynika, że
ceny mieszkań na rynku wtórnym i pierwotnym rosły
w podobnym tempie.
Najdroższa pozostaje od wielu
lat stolica, najmniej za m kw.
w zeszłym roku należało
zapłacić za mieszkanie w województwie lubuskim. W
Warszawie średnie ceny ofertowe mieszkań kształtowały
się na poziomie od 8900 zł/m
kw. w mieszkaniach trzypokojowych, 9200 zł/m kw.
w mieszkaniach dwupokojowych
i9300zł/mkw.w mieszkaniach
jednopokojowych. Z drugiej strony najmniej za metr
kwadratowy mieszkania
trzeba zapłacić w Gorzowie
Wielkopolskim. Średnie ceny
ofertowe mieszkań w tym
mieście to: 3660 zł/m kw.
w mieszkaniach trzypokojowych, 3600 zł/m.kw w mieszkaniach dwupokojowych i 3560
zł/ m kw. tyle w mieszkaniach
jednopokojowych.

Zmiany cen nieruchomości

Średnie ceny ofertowe mieszkań na sprzedaż
ROK 2018
7 400
8 160
8 600
5 200
5 300
5 800

GDAŃSK

5 040
5 180
5 400

SZCZECIN

4 940
5 200
5 350

BYDGOSZCZ

5 050
5 560
5 860

OLSZTYN

6 400
6 800
7 600

3 660
3 600
3 560

5 050
5 400
6 100

POZNAŃ

GORZÓW WLKP.

8 900
9 200
9 300

BIAŁYSTOK

WARSZAWA

5 340
5 560
6 070

TORUŃ

8 400
7 100
8 400

4 150
4 600
5 000

LUBLIN

4 960
4 900
5 200

WROCŁAW

ZIELONA GÓRA

4 760
4 700
5 000
KIELCE

ŁÓDŹ

4 900
5 200
6 100

4 900
5 280
5 340

RZESZÓW

5 200
5 300
5 460

OPOLE

KATOWICE

Legenda (zł/mkw)

7 200
7 800
9 200
KRAKÓW

3 pokojowe

powyżej 6000 zł

2 pokojowe

5000 - 6000 zł

1 pokojowe

poniżej 5000 zł
* średnia cena za mkw mieszkania

Źródło: Opracowanie na podstawie
danych zawartych w serwisie Gratka.pl

+ DODAJ OGŁOSZENIE
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Zmiany cen nieruchomości

Dynamika średnich cen ofertowych mieszkań na sprzedaż w Poznaniu

ROK 2018
450 000 zł
3 pokojowe

400 000 zł
350 000 zł

2 pokojowe

300 000 zł
250 000 zł

1 pokojowe

200 000 zł
styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień październik listopad

grudzień

....... .......................................

Źródło: Opracowanie na podstawie danych zawartych w serwisie Gratka.pl

11

Z danych serwisu Gratka.pl wynika, że w Poznaniu średnie ceny ofertowe mieszkań kształtowały się na
poziomie od 6400 zł/m kw. w mieszkaniach trzypokojowych, 6800 zł/m kw. w mieszkaniach dwupokojowych i 7600 zł/m kw. w mieszkaniach jednopokojowych.
Dynamika cenowa pokazuje, że na początku zeszłego roku ceny kawalerek wynosiły średnio 232 tys.
zł, a na koniec roku był to poziom 229 tys. zł. Mieszkania dwupokojowe były sprzedawane na początku
zeszłego roku średnio za 311 tys. zł, a na koniec roku za 320 tys. zł. W przypadku mieszkań trzypokojowych średnie ceny na początku zeszłego roku kształtowały się na poziomie 392 tys. zł, by na koniec
roku osiągnąć podobny poziom - 393 tys. zł.

Zmiany cen nieruchomości

Dynamika średnich cen ofertowych mieszkań na sprzedaż w Pile

ROK 2018
300 000 zł
280 000 zł
260 000 zł
240 000 zł
220 000 zł
200 000 zł
180 000 zł
160 000 zł
140 000 zł
120 000 zł
100 000 zł

3 pokojowe

2 pokojowe

1 pokojowe

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień październik listopad

grudzień

.........................................................

Źródło: Opracowanie na podstawie danych zawartych w serwisie Gratka.pl

Dynamika cenowa w Pile pokazuje, że na początku zeszłego roku ceny kawalerek wynosiły średnio
143 tys. zł, a na koniec roku był to poziom 133 tys. zł. Mieszkania dwupokojowe były sprzedawane na
początku zeszłego roku średnio za 201 tys. zł, a na koniec roku za 217 tys. zł. W przypadku mieszkań
trzypokojowych średnie ceny na początku zeszłego roku kształtowały się na poziomie 242 tys. zł, by na
koniec roku osiągnąć poziom 268 tys. zł.
Dynamika cenowa w Swarzędzu pokazuje, że na początku zeszłego roku ceny kawalerek wynosiły
średnio 193 tys. zł, a na koniec roku był to poziom 201 tys. zł. Mieszkania dwupokojowe były
sprzedawane na początku zeszłego roku średnio za 242 tys. zł, a na koniec roku za 272 tys. zł. W przypadku mieszkań trzypokojowych średnie ceny na początku zeszłego roku kształtowały się na poziomie
270 tys. zł, by na koniec roku osiągnąć poziom 292 tys. zł.

Dynamika średnich cen ofertowych mieszkań na sprzedaż w Swarzędzu

ROK 2018
310 000 zł

3 pokojowe

290 000 zł

2 pokojowe

270 000 zł
250 000 zł
230 000 zł

1 pokojowe

210 000 zł
190 000 zł
170 000 zł
150 000 zł
styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień październik

listopad

grudzień

Źródło: Opracowanie na podstawie danych zawartych w serwisie Gratka.pl
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Domy na sprzedaż
W 2018 r. na polskim rynku
nieruchomości największą
popularnością cieszyły się mniejsze domy wolnostojące – z preferowanym metrażem ok. 150–160
m kw. Poza powierzchnią klienci
zwracali największą uwagę na
cenę oraz lokalizację. Jeśli chodzi
o same budynki, użytkownicy
serwisu Gratka.pl poszukiwali
domów parterowych z użytkowym
poddaszem, o praktycznym, tradycyjnym układzie pomieszczeń.
Najmniejszy był popyt na tak
niegdyś popularne duże domy
wielorodzinne – głównie z uwagi
na ceny i wysokie koszty utrzymania takich nieruchomości.
Bardzo istotna była odpowiednia
infrastruktura w okolicy budynku,
począwszy od dróg dojazdowych,
a skończywszy na szkołach,
sklepach i punktach usługowych.
W największych miastach
szczególnie popularne były tzw.
dzielnice willowe. Tam na zakup
domu najczęściej decydują się
ludzie młodzi, dobrze zarabiający,
wychowujący dzieci lub planujący
powiększenie rodziny.
Warto zauważyć, że ceny ofertowe w tym segmencie rynku
różnią się również ze względu
na rodzaj domu. Najwyższe ceny
– bez względu na lokalizację –
osiągają domy wolnostojące.
Domy budowane jako bliźniaki
lub w segmentach są znacznie
tańsze niż wolnostojące – zwykle
o ok. 10% - 15 %. Najwyższe ceny
w zeszłym roku domy osiągały w
Warszawie, Gdańsku i Krakowie.
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Zmiany cen nieruchomości

Ceny ofertowe domów wprowadzonych do sprzedaży
na rynku wtórnym w 2018 roku.
szeregowy

wolnostojący

bliźniak

Białystok

532 800 zł

607 200 zł

547 600 zł

Bydgoszcz

552 300 zł

746 100 zł

528 000 zł

Gdańsk

835 700 zł

1 211 900 zł

1 008 700 zł

Gorzów Wielkopolski

514 100 zł

707 500 zł

507 500 zł

Katowice

721 100 zł

909 000 zł

656 900 zł

Kielce

605 700 zł

657 300 zł

594 300 zł

Kraków

846 700 zł

1 190 000 zł

809 700 zł

Lublin

699 900 zł

807 100 zł

703 800 zł

Łódź

583 700 zł

922 700 zł

646 600 zł

Olsztyn

612 400 zł

758 300 zł

538 000 zł

Opole

537 100 zł

630 600 zł

555 600 zł

Poznań

644 400 zł

1 110 500 zł

752 200 zł

Rzeszów

422 600 zł

601 300 zł

417 800 zł

Szczecin

548 700 zł

1 076 500 zł

675 700 zł

Toruń

635 100 zł

846 400 zł

618 200 zł

1 433 200 zł

1 900 000 zł

1 617 900 zł

Wrocław

773 200 zł

1 324 600 zł

827 700 zł

Zielona Góra

506 500 zł

652 600 zł

467 600 zł

Warszawa

Źródło: Opracowanie na podstawie danych zawartych w serwisie Gratka.pl

Zmiany cen nieruchomości

Mieszkania na wynajem
W ubiegłym roku również w tym segmencie rynku nieruchomości zauważono wyższe opłaty. Najprawdopodobniej taka sytuacja wynika z większego zainteresowania inwestorów na rynku mieszkaniowym.
Najwięcej w 2018 r. oferowano do najmu mieszkań dwupokojowych - 44 proc., najmniej z kolei
było mieszkań czteropokojowych - stanowiły one 5 proc. całego rynku. Mieszkania trzypokojowe
stanowiły 27 proc. ogólnej oferty mieszkań na wynajem, kawalerek było 19 proc. Jednocześnie
należy dodać, że mieszkania czteropokojowe i większe były poszukiwane najrzadziej.
Gorący okres wynajmu trwał od czerwca do września, kiedy studenci poszukiwali mieszkań na kolejny
rok akademicki. Najwyższe średnie ceny notowano w dużych miastach: w Warszawie, Gdańsku, Krakowie,
Wrocławiu czy Poznaniu.

Opłaty za wynajem mieszkań w największych miastach Polski
ROK 2018
1 300
2 260
2 800
1 400
1 300
2 300

GDAŃSK

1 100
1 450
1 600

SZCZECIN

1 040
1 200
1 500

BYDGOSZCZ

1 050
1 350
1 600

OLSZTYN

1 260
1 750
2 200

1 300
1 180
1 500

1 100
1 300
1 700

POZNAŃ

GORZÓW WLKP.

2 300
3 100
4 400

BIAŁYSTOK

WARSZAWA

1 400
1 800
2 200

TORUŃ

1 700
2 100
2 600

1 100
1 400
1 500

WROCŁAW

ZIELONA GÓRA

LUBLIN

1 100
1 580
2 100
ŁÓDŹ

1 020
1 250
1 700
KIELCE

1 200
1 500
1 800

1 200
1 460
1 750

RZESZÓW

1 250
1 850
2 500

OPOLE

KATOWICE

Legenda - Średni czynsz wynajmu (zł/mies)
1 pokojowe

średnia powyżej 2000 zł*

2 pokojowe

średnia 1500 - 2000 zł*

3 pokojowe

średnia poniżej 1500 zł
* średnia cena wynajmu (1, 2, 3 pok.)

1 560
2 000
2 700
KRAKÓW

Źródło: Opracowanie na podstawie
danych zawartych w serwisie Gratka.pl
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Zmiany cen nieruchomości

Ceny wynajmu w Poznaniu
Z danych serwisu Gratka.pl wynika, że w Poznaniu w zeszłym roku, dynamika cen na rynku wynajmu
mieszkań wyglądała następująco: wynajem mieszkania jednopokojowego – popularnej kawalerki
- kosztował na początku zeszłego roku 1220 zł, na koniec roku był to koszt 1180 zł. Mieszkania
dwupokojowe na początku roku kosztowały średnio 1630 zł, a na koniec roku 1750. W przypadku
mieszkań trzypokojowych wskaźnik cenowy na początku roku wyniósł 2120 zł, natomiast na koniec
2018 roku za takie mieszkanie średnio należało zapłacić 2250 zł.

Dynamika średnich cen wynajmu mieszkań w Poznaniu

ROK 2018
2 400 zł

3 pokojowe

2 200 zł
2 000 zł
2 pokojowe

1 800 zł
1 600 zł
1 400 zł

1 pokojowe

1 200 zł
1 000 zł
styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

sierpień

wrzesień październik

listopad

grudzień

Źródło: Opracowanie na podstawie danych zawartych w serwisie Gratka.pl
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Zmiany cen nieruchomości

Działki na sprzedaż
Pierwsze półrocze 2018 roku pokazało, że mieliśmy do czynienia z podwyżkami cen działek budowlanych.
Wiele wskazuje na to, że był to efekt podwyżek na rynku mieszkaniowym. Widoczny jest również wyraźny
popyt na parcele w okresie ciepłych miesięcy. Trwa on zazwyczaj do początku lata.
Końcówka poprzedniego roku to stabilizacja cenowa na tym rynku. Zimowa aura sprzyja zakupom działek po
niższych cenach. Paradoksalnie im gorsza pogoda, tym lepsza cena dla… kupującego. Dlatego najlepszy czas na
zakup działki to koniec zimy lub początek wiosny.
Zmiany w cenach działek wyniosły między 4 - 16 proc. w skali ostatniego roku. Najwyższe wzrosty wystąpiły
w Warszawie, Gdańsku i Krakowie. Z kolei najmniejsze zmiany w Rzeszowie, Gorzowie Wielkopolskim i Opolu.
Średnie stawki za metr kwadratowy działki budowlanej - ujęciu ogólnopolskim - są mocno zróżnicowane.
Najwyższe ceny zanotowano wokół aglomeracji warszawskiej i w samej Warszawie, to ponad 837 zł za m kw.
Najniższe ceny spotykaliśmy w Gorzowie Wielkopolskim – 107 zł za m kw. oraz w Opolu. 167 zł za m kw.

Średnie ceny ofertowe sprzedaży m2 działek budowlanych
ROK 2018
384 zł/m2
GDAŃSK

196 zł/m2
OLSZTYN

242 zł/m2

244 zł/m2

SZCZECIN

BYDGOSZCZ

325 zł/m2
BIAŁYSTOK

244 zł/m

2

TORUŃ

107 zł/m2
GORZÓW WLKP.

489 zł/m2
837 zł/m2

POZNAŃ

WARSZAWA

272 zł/m2

180 zł/m2

ŁÓDŹ

ZIELONA GÓRA

322 zł/m2
LUBLIN

369 zł/m2
WROCŁAW

345 zł/m2

167 zł/m2

KIELCE

OPOLE

371 zł/m

2

KATOWICE

537 zł/m2

265 zł/m2

KRAKÓW

RZESZÓW

Legenda (cena w zł/m2)

średnia cena
ofertowa

Źródło: Opracowanie na podstawie
danych zawartych w serwisie Gratka.pl
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Koniec użytkowania wieczystego
Kto skorzysta, a kto straci?

Ustawa, która przekształca prawo użytkowania wieczystego we własność wstrzymuje
konieczność wnoszenia opłat do końca lutego 2020 roku. Aby uniknąć dalszego płacenia
za grunt i skorzystać przy tym z bonifikaty, warto się pospieszyć i złożyć odpowiedni
wniosek jeszcze w tym roku.

Ustawa wprowadziła zasadę,
zgodnie z którą tegoroczne
opłaty są wstrzymane do
lutego 2020 roku. Jeśli więc
ktoś miał w planach zapłacić
za użytkowanie wieczyste do
końca marca 2019 roku, to
ten termin został przesunięty
na koniec lutego 2020 roku,
a płacić będziemy już nie
za użytkowanie wieczyste,
a za przekształcenie go we
własność.

Aby skorzystać trzeba
poczekać
Oczekiwanie może być korzystne,
ponieważ zgodnie z ustawą
użytkownicy, którzy stali się
właścicielami dostaną na
poświadczenie tej zmiany
specjalne zaświadczenie.
Termin to 12 miesięcy.

.... .... .... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ....................................................

Efekt jest taki, że jeśli
do tej pory płaciliśmy za
użytkowanie wieczyste (także
w czynszu płaconym na konto
spółdzielni), to teraz przez
maksymalnie 20 lat mamy
płacić za przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego we własność. Ale uwaga!

.... .... .... .... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ..................................................

Od początku 2019 roku
użytkownicy wieczyści
gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe zostali właścicielami
lub współwłaścicielami
działek. Dotyczy to zarówno
użytkowników, którzy mają
domy jednorodzinne, jak i tych,
którzy mają mieszkania, a więc
posiadają tylko ułamkową
część prawa do działki pod
budynkiem, w sumie około
2,5 miliona rodzin.

W dokumencie znajdzie się informacja na temat wysokości
opłaty, którą przez kolejne
lata trzeba będzie wnosić
z tytułu przekształcenia prawa
we własność. Znajdziemy tam
też informację o ewentualnej
możliwości skorzystania
z bonifikaty za opłacenie całej
należności za przekształcenie
z góry. Już wtedy, gdy taka
bonifikata wynosi 60 proc - jak
w przypadku gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste przez Skarb Państwa
– jest to na tyle opłacalne, że
często sensowne jest nawet
zaciągnięcie kredytu na
wniesienie całej opłaty
z góry niż płacenie jej przez
20 lat. Kredyt prawdopodobnie będzie kosztował mniej
niż płacenie przez 20 lat za
przekształcenie.
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Jeszcze bardziej opłaca się
zapłacić z góry, jeśli działkę pod
naszym domem lub mieszkaniem
oddała nam w użytkowanie wieczyste Warszawa. Ta po pewnych
perturbacjach uchwaliła
ponownie 98-proc. bonifikatę
przekształceniową. To znaczy,
że jeśli ktoś dotychczas płacił
za użytkowanie wieczyste
po tysiąc złotych rocznie, to
po uwzględnieniu bonifikaty
wystarczy zapłacić 400 złotych,
żeby za jednym zamachem
pozbyć się problemu opłat za
użytkowanie wieczyste. Jest to
w bieżącym roku chyba najlepszy
sposób na wydanie pieniędzy.
Podsumowując - teoretycznie
należy poczekać na otrzymanie
stosownego zaświadczenia. Takie
działanie zalecają też m.in. władze
Warszawy. Niestety sprawa
tylko z pozoru jest oczywista. Po
pierwsze, jeśli ktoś ma prawo do
skorzystania z bonifikaty, to wynika ona z ustawy lub uchwały
rady gminy. Te akty prawne
z łatwością mogą jednak zostać
odwołane lub zastąpione przez
zarówno mniej jak i bardziej
korzystne rozwiązania.
Dodatkowo wszystko mogą
skomplikować terminy. I tak
z uchwały rady gminy może
wynikać, że bonifikata liczona
jest od kwoty pozostałej do
zapłaty. Jeśli więc minie 2019
rok, to trzeba będzie zapłacić za
pierwszy rok całą opłatę.
W efekcie bonifikata będzie
liczona nie od należności za 20,
tylko za 19 lat. Pośpiech jest tym
bardziej wskazany jeśli gmina
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Koniec użytkowania wieczystego

zastosowała system bonifikat
analogiczny do stosowanego
przez Skarb Państwa (jest to
najczęściej występujący system).
Wtedy tylko w pierwszym roku
bonifikata wynosi 60 proc.,
a z każdym kolejnym rokiem
maleje o 10 pkt. proc. W efekcie
jeśli ktoś za późno otrzyma
z gminy zaświadczenie o
przekształceniu może nie zdążyć
złożyć stosownego wniosku
o jednorazową zapłatę za
przekształcenie w wymaganym
terminie.
Takie zagrożenie zauważył
również ustawodawca. Z tego
względu wprowadzona została
zasada, że jeśli ktoś będąc dotychczas użytkownikiem wieczystym gruntu państwowego
dostanie zaświadczenie o
przekształceniu prawa do gruntu w prawo własności po 2019
roku, będzie mógł zgłosić chęć
wniesienia opłaty jednorazowej
do 1 lutego 2020 roku. Jeśli
ponadto zapłaci tę opłatę do
końca lutego 2020 roku, to i tak

należeć się mu będzie 60-proc.
bonifikata pomimo złożenia
odpowiednich dokumentów po
2019 roku.
Ponadto pod koniec roku niemal
pewne są kolejki w urzędach.
Jeśli chcemy ich uniknąć, warto
zgłosić chęć skorzystania
z bonifikaty do końca bieżącego
roku. Trzeba mieć świadomość,
że w myśl art. 7 ustawy każdy,
komu przekształcono prawo
użytkowania wieczystego we
własność, może zgłosić chęć
wniesienia opłaty jednorazowej
i skorzystać z bonifikaty.
Teoretycznie urząd ma wtedy
14 dni na odpowiedź. Tyle
teorii, bo w praktyce te terminy
mogą okazać się niemożliwe do
dotrzymania przez urzędy.
Jeśli komuś się spieszy, to może
zrezygnować z oczekiwania
na bezpłatne zaświadczenie
i wnioskować o wydanie
zaświadczenia o przekształceniu
w terminie 4 miesięcy (koszt
50 złotych). Z takim dokumentem będziemy mieli duży
zapas czasu, aby dopełnić
wszystkich formalności, a także
unikniemy ewentualnych
kolejek. Niezależnie od tego
w jaki sposób skorzystamy
z możliwości jednorazowej
zapłaty za przekształcenie,
to w ciągu 30 dni powinniśmy
otrzymać zaświadczenie o jej
uregulowaniu. Z tym dokumentem należy udać się do sądu
wieczystoksięgowego i złożyć
wniosek o wykreślenie w dziale
III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę. Koszt takiego
wniosku to 250 złotych.

Koniec użytkowania wieczystego

Nowi właściciele gruntów mają obowiązek uiszczenia tzw. opłaty przekształceniowej w wysokości
dwudziestokrotności dotychczasowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Mogą to
zrobić w formie opłat rocznych wnoszonych przez okres 20 lat lub zdecydować się na płatność
jednorazową – w ten sposób mają możliwość skorzystania z bonifikaty.
Ustawa jednoznacznie określa, że spłacając całe zobowiązanie jednorazowo w pierwszym roku
po uwłaszczeniu, w przypadku gruntów Skarbu Państwa można liczyć na bonifikatę w wysokości
60 proc. Biorąc pod uwagę nieruchomości w samorządach – tam bonifikaty są ustalane oddzielnie.
Nowelizacja ustawy z dnia 13 lutego 2019 r. mówi dodatkowo, że w przypadku, gdy władze gminy
podejmą decyzję o bonifikacie wyższej niż 60 proc., które jest w ustawie to wojewoda niezwłocznie
podwyższy stawkę procentową ulgi również dla gruntów Skarbu Państwa do poziomu zaproponowanego przez lokalny samorząd. Takie działanie zniweluje ryzyko różnych bonifikat w obrębie np.
jednego budynku, gdzie jeden właściciel korzysta z ulgi dot. nieruchomości należących do Skarbu
Państwa a inny właściciel z ulgi samorządowej.

Maksymalne bonifikaty do opłaty przekształceniowej:

Źródło: opracownie własne.
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Jakich nieruchomości szukają Polacy?

Najwięcej chętnych na najem
mieszkania jest w województwie opolskim – 27 proc.

...................... ...................................................

Najwięcej osób, poszukujących
mieszkań do zakupu jest
w województwie łódzkim –
to aż 57 proc. wszystkich osób
odwiedzających serwis Gratka.pl
z tego regionu.

Specyficznym rynkiem w skali
całego kraju jest województwo podkarpackie – tam aż 33
proc. wszystkich użytkowników
poszukujących jest zainteresowanych zakupem domu. Najemców tego typu nieruchomości
jest niewielu – najwięcej jest ich
w województwach: lubuskim,
opolskim czy warmińsko – mazurskim
(po 3 proc.).
Mniejsze znaczenie wśród
poszukujących mają takie
nieruchomości jak: lokale
użytkowe na sprzedaż lub wynajem, a także działki na sprzedaż

45%

35%

15%

5%

do 3 tys.
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3 tys. - 5 tys.

5 tys. - 7,5 tys.

lub do wydzierżawienia.
Lokalami użytkowymi do
zakupu najbardziej zainteresowani są użytkownicy
w województwach: kujawsko – pomorskim i lubelskim
(5 proc.)., najem tego typu
nieruchomości atrakcyjny jest
dla osób z województwa opolskiego – 16 proc.
Działki do zakupu najbardziej
poszukiwane są w województwie podkarpackim – 16 proc.,
a do wydzierżawienia w województwie opolskim – 3 proc.

.... .... .... .... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... .................

Według danych z serwisu
Gratka.pl, Polacy szukają
głównie nieruchomości mieszkalnych. Większość transakcji,
które odbywają się na rynku to
zakup lub najem mieszkań.

...................... ...................................................

Mieszkania najbardziej popularnym segmentem rynkowym

Mieszkańcy woj. wielkopolskiego poszukują w olbrzymiej większości mieszkań do
zakupu, których cena za metr
kwadratowy nie przekracza
5 tys. zł – to aż 80 proc.
wszystkich poszukujących.
Około 15 proc. osób
zainteresowanych zakupem
mieszkania szuka takich
nieruchomości w przedziale
5 – 7,5 tys. zł za m kw.
Zaledwie 5 proc. osób poszukuje mieszkań powyżej
7,5 tys. zł za m kw.

Jakich nieruchomości szukają Polacy?

Struktura wyszukiwań poszczególnych
segmentów nieruchomości w serwisie Gratka.pl w 2018 r.
mieszkanie

dom

lokal użytkowy

działka

inne

zakup

najem

zakup

najem

zakup

najem

zakup

najem

-

dolnośląskie

47%

21%

14%

1%

1%

5%

3%

2%

6%

kujawsko-pomorskie

48%

20%

10%

2%

5%

1%

6%

2%

6%

lubelskie

43%

17%

17%

2%

5%

1%

5%

2%

8%

lubuskie

55%

21%

6%

3%

3%

5%

1%

2%

5%

łódzkie

57%

15%

12%

1%

1%

4%

4%

1%

1%

małopolskie

56%

16%

8%

1%

1%

6%

3%

2%

7%

mazowieckie

49%

23%

7%

2%

1%

8%

4%

1%

5%

opolskie

39%

27%

3%

3%

2%

16%

2%

3%

5%

podkarpackie

14%

21%

33%

2%

1%

11%

14%

1%

3%

podlaskie

50%

9%

19%

1%

1%

6%

9%

1%

4%

pomorskie

51%

20%

10%

2%

2%

5%

5%

2%

3%

śląskie

48%

23%

14%

1%

1%

5%

3%

1%

4%

świętokrzyskie

56%

15%

12%

2%

1%

5%

5%

1%

3%

warmińsko-mazurskie

47%

19%

8%

3%

2%

6%

7%

2%

6%

wielkopolskie

51%

19%

13%

1%

2%

4%

3%

1%

5%

zachodniopomorskie

49%

20%

12%

2%

1%

4%

3%

2%

7%

Źródło: Opracowanie na podstawie danych zawartych w serwisie Gratka.pl
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Sprawdź dewelopera
zanim kupisz nieruchomość

W sieci można już przeczytać
chyba wszystko na temat procedury zakupu nowego mieszkania, umów deweloperskich
czy udzielaniu kredytów hipotecznych. Warto pamiętać o
obowiązkach dewelopera, które
powinien spełnić już na etapie
podejmowania przez nas decyzji o nabyciu nieruchomości,
a tym samym przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy.
Tak jak każdego kontrahenta,
tak również firmę deweloperską
powinniśmy sprawdzić w zakre-
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sie reprezentacji i uprawnień
osób, które prowadzą z nami
rozmowy i negocjacje. Nie bez
znaczenia są również dokumenty
rejestrowe, odpis z Krajowego
Rejestru Sądowego, jeśli podmiot
podlega wpisowi do KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do
Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej.
Aktualność wpisów z łatwością
można sprawdzić korzystając
z Internetu.

..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ........................... ....................................................... ..........................
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Myślisz o zakupie nowego domu czy mieszkania? Pamiętaj, że w ostatnich latach powstały
przepisy, które uregulowały transakcje nabycia nieruchomości mieszkalnych od deweloperów. Zanim podpiszesz umowę, poznaj swoje prawa i sprawdź wiarygodność dewelopera.

Podobnie zweryfikujemy
własność, mając przedstawiony przez inwestora numer
księgi wieczystej. Istotnym elementem jest też sprawozdanie
finansowe dewelopera za
ostatnie dwa lata i dokumenty potwierdzające brak
zobowiązań wobec Urzędu
Skarbowego czy Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.
To wszystko pozwoli nam
zwiększyć bezpieczeństwo
przyszłej transakcji.

Weryfikacja inwestora
to bardzo ważny element
całego procesu kupna mieszkania, często niesłusznie
odsunięty na dalszy plan, za
takimi sprawami jak wybór
nieruchomości, czy jej cena.

Ustawowym obowiązkiem
jest dostarczenie przez dewelopera prospektu informacyjnego, zawierającego m.in. opis
inwestycji, lokalu czy finansowania. To na jego podstawie
powinniśmy dokonywać
wyboru. Ustawa wprawdzie
powinna zabezpieczyć interesy i prawa nabywcy, lecz
wiele osób dokonuje rezerwacji
mieszkania wpłacając niejednokrotnie od kilku do
kilkunastu tysięcy złotych na
podstawie samych rzutów,
dostępnych w sieci, czy profesjonalnie stworzonych
wizualizacji, nie pytając nawet
o pozwolenie na budowę czy
projekt architektoniczny.
Emocje towarzyszące kupowaniu wymarzonego lokum są
ogromne, lecz w trakcie podejmowania decyzji powinno
być miejsce na potwierdzenie
chociażby podstawowych informacji, w trosce o nierzadko

Zabaw się w detektywa

.... .... .... .... .... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... .............................................................................. ...............................................................

bardzo duże pieniądze, które
powierzamy deweloperowi.
Wszystkim zainteresowanym
polecamy lekturę ustawy z dnia
16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, której przeczytanie nie zajmie więcej niż
kilkanaście minut. Być może
te kilkanaście minut będzie
ważniejsze, niż godziny
spędzone nad poszukiwaniami
idealnego M.

Najprostszym rozwiązaniem
jest powierzenie tego fachowcom. Jednak niewiele osób
zdecyduje się na wywiadownię
gospodarczą. Natomiast
udanie się do biura doradcy
do spraw nieruchomości
- jest tylko połowicznym
rozwiązaniem. W działających
na rynku firmach znajdziemy fachowców, ale
również oferty deweloperów
współpracujących z tymi firmami. Zostaniemy zapewnieni,
że są to przedsiębiorstwa poddane starannej weryfikacji,
ale - w przeciwieństwie do
pośredników działających na
rynku - doradcy nie ponoszą
odpowiedzialności za skutki
swoich porad.
Jeśli chcemy sami dochodzić
prawdy, pamiętajmy o kilku
ważnych rzeczach, które
musimy zrobić, zanim podpiszemy umowę zakupu wymarzonego M. Jest to szczególnie ważne
w czasach, kiedy większość

deweloperów ma problemy ze
sprzedażą mieszkań.
Dodatkowym straszakiem
są nowe przepisy o hipotece.
Teraz kupujący mieszkanie
musi sprawdzić, czy deweloper
nie jest zadłużony, czy działka,
na której buduje, nie jest
zastawem pod hipotekę na poczet zaciągniętych kredytów.

Wstępny rekonesans,
czyli kto jest kim

............................................................................... ..............................................................

Sprawdź dewelopera, zanim kupisz nieruchomość

Kiedy zainteresuje nas jakaś
konkretna nieruchomość,
trzeba sprawdzić, jaki
deweloper ją realizuje.
Najwygodniejszym źródłem
jest Internet. Nie ograniczajmy się jednak tylko do oficjalnych stron dewelopera, bo tam
znajdziemy jedynie pozytywne
informacje na temat projektu.
Jednak nie można również
wyciągać wniosków z opinii,
jakie znajdują się na forach
internetowych. Pamiętajmy
jednak, że anonimowość, jaką
zapewnia Internet, pozwala
na dużą swobodę wypowiedzi,
przy braku odpowiedzialności
za rzucane często oskarżenia...
Dlatego opinie, jakie tam
znajdziemy, mogą być bardzo
skrajne. Tam można spotkać
z kolei przede wszystkim
opinie negatywne, bo taka jest
specyfika tego medium.

procedurę biurokratyczną,
odebrały je, załatwiły sprawy
sporne, usuwały usterki.
Bo to właśnie na tym etapie
następuje prawdziwa weryfikacja solidności firmy.
Poszukajmy więc wiadomości
na forach dotyczących naszej
inwestycji i samego dewelopera.
Możemy zadawać pytania, na
które - już chętniej odpowiedzą
nie tylko niezadowoleni, ale
również ci, którzy spotkali się
z pomocą, życzliwością i po
prostu uczciwością dewelopera.
Osoby zadowolone z nabytego
mieszkania rzadziej dzielą się
swoją radością spontanicznie,
ale z reguły rzeczowo
odpowiadają na konkretne
pytania.
Jednak Internet zawsze traktujmy raczej jako wskazówkę,
a decyzję o zakupie podejmijmy po zapoznaniu się
z informacjami z rzetelnych
i zaufanych źródeł (pisma
branżowe, znajomi, którzy kupili mieszkanie u dewelopera).

Sprawdź te elementy:
Historia inwestycji
Wypłacalność
Warunki umowy

Dlatego najlepszym sposobem
wysondowania opinii o firmie,
której chcemy powierzyć
swoje pieniądze, jest dotarcie
do osób, które już mieszkania kupiły, przeszły całą

Pozwolenie na budowę
Własność i hipoteka
Plan zagospodarowania
terenu
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Uważnie sprawdźmy również
poprzednie, już zrealizowane
inwestycje. Jeżeli do tej pory
wszystkie projekty dewelopera
oddawane były z opóźnieniem,
a ich wykonanie pozostawia
wiele do życzenia - można się
spodziewać, że w przypadku
wybranej przez nas inwestycji będzie podobnie. W tej
sytuacji ważne okazać się
mogą w ostatecznym rozrachunku zapisy w umowie
przedwstępnej, które powinny
zagwarantować nam stosowne
rekompensaty z tego tytułu
(jeżeli nieruchomość jest jednak z innych względów, np. na
lokalizację, bardzo atrakcyjna).
Istotne jest też, czy deweloper
jest członkiem Polskiego
Związku Firm Deweloperskich. Instytucja ta dokładnie
prześwietla swoich członków
i nie ma w niej miejsca na niesolidne firmy.

Wypłacalność

Kiedy już wybierzemy dewelopera, musimy sprawdzić jego
kondycję finansową. Często
zdarza się tak, że firma buduje za
pieniądze kupujących mieszkania, którzy ją w rzeczywistości
kredytują. Zdarza się, że
przy większych inwestycjach
deweloperzy wykorzystują
wpłaty nowych klientów na
kończenie wcześniejszych
projektów. Może nas przed
taką ewentualnością uchronić
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zapewnienie takiego finansowania inwestycji, który pozwoli bankowi przelewać kolejne
transze tylko na wybrany przez
nas budynek. Chodzi o rachunki
powiernicze. Jeżeli deweloper
prowadzi odrębne (zamknięte)
rachunki powiernicze dla
każdego projektu - będziemy
mieli pewność, że pieniądze
przeznaczone zostaną na
realizację zakupionej przez nas
nieruchomości.
Dodatkowo, jeśli znamy numer
KRS dewelopera (powinien
nam go udostępnić bez problemu), możemy sprawdzić jego
akta rejestrowe. Znajdziemy
tam sprawozdanie finansowe,
informacje o tym, czy wobec
dewelopera nie toczy się
postępowanie upadłościowe
i czy komornik nie zajął
udziałów lub akcji.
Te i inne przydatne informacje
znajdziemy w wydziale sądu
rejonowego, który odpowiada
za Krajowy Rejestr Sądowy.
Dla większej pewności możemy
skontaktować się z Krajowym
Rejestrem Długów.

Sprawdzamy umowę

..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... .................................................................................................................................................

Historia inwestycji
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Sprawdź dewelopera, zanim kupisz nieruchomość

Zanim podejmiemy decyzję o
zakupie, poprośmy dewelopera
o wzór umowy przedwstępnej.
Sprawdźmy dokładnie, czy nie
ma w niej kruczków. Szczególną
uwagę zwróćmy na to, jak
określone są kary umowne
(nasze i dewelopera) oraz
jaka jest odpowiedzialność
obu stron za niewywiązanie
się z umowy. Często dewelop-

erzy próbują przemycić zapisy
krzywdzące klienta (np. większe
kary umowne). Możemy je jednak wyeliminować, sprawdzając,
czy w umowie znajdują się klauzule niedozwolone. Ich wykaz
możemy sprawdzić na stronie
internetowej Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów.
Jeżeli zauważymy, że mamy
więcej obowiązków niż deweloper, a jego uprawnienia są bardzo
szerokie, możemy starać się
o wprowadzenie zmian.
W czasach, kiedy mieszkania
sprzedawały się jak świeże
bułeczki, deweloperzy nie
chcieli nawet słyszeć o jakichkolwiek negocjacjach
warunków umów. Teraz jednak, kiedy sprzedaż wygląda
zdecydowanie gorzej, są
bardziej otwarci na zmiany.
Wielu deweloperów zmieniło
też swoje umowy po kontrolach Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów,
tak więc teraz są one bardziej
przyjazne klientowi. Mimo to
pamiętajmy o dokładnym ich
sprawdzeniu.
Jeżeli będziemy mieli jakieś
poważne zastrzeżenia, skontaktujmy się z prawnikiem.
Będzie to dla nas oczywiście
pewien wydatek, ale zakup
mieszkania jest przecież
poważnym krokiem.

Bank może pomóc
zweryfikować dewelopera

. .... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... .............................................................................. ..............................................................

Dobrym źródłem informacji
o kondycji finansowej dewelopera są... banki. Jeżeli instytucja
finansowa ma jakiekolwiek
wątpliwości w stosunku do
firmy, której chcesz powierzyć
pieniądze - nie ryzykuj.
Bankowcy wiedzą lepiej, co
w trawie piszczy. Jeżeli bank nie
chciał kredytować deweloperowi inwestycji - to już znak,
że nie miał dostatecznej
pewności, jak się to skończy...

Pozwolenie na budowę

Bardzo ważną informacją jest,
czy deweloper posiada pozwolenie na budowę. Powinno ono
stanowić załącznik do umowy
przedwstępnej, którą podpisujemy z deweloperem, zanim
przekażemy mu pierwszą ratę za
mieszkanie czy dom.
Jeżeli usłyszymy, że dopiero
został złożony wniosek - sami
musimy sprawdzić w urzędzie
gminy, na jakim jest etapie i czy
wszystko jest w porządku. Może
okazać się, że istnieje duże ryzyko odrzucenia wniosku. Naszą
czujność powinny również
wzbudzić protesty sąsiadów, bo
zdarzyć się może, że pozwolenie
na skutek ich działań zostanie
cofnięte! W takiej sytuacji lepiej
się wycofać.
Istotne jest też, jakie prawo do
korzystania z nieruchomości
posiada deweloper. Możemy to
sprawdzić w sądzie wieczystoksięgowym (numer księgi wieczystej powinien udostępnić
nam deweloper), a teraz nawet
w księgach online. Tam zoba-

czymy, czy nieruchomość jest
jego własnością, czy też jest to
użytkowanie wieczyste.

Własność i hipoteka

............................................................................................................................

Sprawdź dewelopera, zanim kupisz nieruchomość

Nieruchomość może być też
obciążona hipoteką, jeżeli
deweloper posiłkuje się
kredytem hipotecznym na
realizację projektu. W takiej
sytuacji sprawdźmy dokładnie,
czy w zawieranej z nami
umowie o tym wspomina
(jeśli nie, oznaczać to może,
że ukrywa też inne ważne
informacje) i czy deklaruje
spłacenie hipoteki do momentu przekazania mieszkania.
Jeżeli zobowiązania nie ma,
poprośmy o wpisanie go do
umowy. W przypadku odmowy
zrezygnujmy z mieszkania.
Warto również poświęcić czas
na ustalenie, czy właścicielem
gruntu jest deweloper. Część
inwestycji powstaje bowiem
również na gruntach oddanych dotychczasowym
właścicielom w użytkowanie
wieczyste. Ponieważ takie
grunty wystawiają ostatnio
na sprzedaż gminy, w alians
z deweloperami wchodzą
również spółdzielnie - może
się to zdarzyć. A wówczas
będziemy w przyszłości
narażeni na wysokie opłaty za
grunt, na którym stoi budynek.

Plan zagospodarowania terenu
Często deweloper zapewnia
nas o tym, że okolica jest cicha
i nic tego w najbliższym czasie nie zmieni, a piękny widok
na zieleń nigdy nie będzie
zakłócony. Po jakimś czasie
jednak rozpoczyna się budowa
drogi szybkiego ruchu tuż pod
oknami, przez które możemy
już tylko podziwiać ekrany
dźwiękochłonne. Sprawdzenie
planów zagospodarowania
terenu w jakimś stopniu
uchroni nas przed takimi niespodziankami i uciążliwym
sąsiedztwem w przyszłości.
Zapytajmy więc w urzędzie
gminy, czy planowane są jakieś
istotne dla komfortu życia
inwestycje (na przykład właśnie
drogi), można takich informacji
szukać również w strategiach
rozwojowych miast.

REKORDY 2018

184 783

mieszkań oddanych do użytku

221 907
mieszkań rozpoczętych w budowie

257 072

uzyskanych pozwoleń na budowę
Źródło: AMRON
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House flipping
Czy to dobra droga do niezależnosci finansowej?
Autor: Wojciech Paciejewski, Paciejewski Nieruchomości

„House Flipping” to stosunkowo nowa metoda zarabiania
na nieruchomościach, która
„przyleciała” do nas ze Stanów
Zjednoczonych i z roku na rok
zyskuje coraz większe grono
zwolenników. „Flipping” polega na zakupie nieruchomości
poniżej ceny rynkowej w celu
jej szybkiej odsprzedaży
z zyskiem. Przedmiotem tego
typu transakcji są w znacznej
mierze mieszkania wymagające
remontu lub odświeżenia.
Tam, gdzie statystyczny nabywca widzi zapuszczone,
odrzucające swoim wyglądem
a czasem także stanem prawnym „cztery ściany”, wytrawny
inwestor dostrzeże okazję do
zarobienia pieniędzy.

lukratywnej okazji inwestycyjnej wymaga od nas wielotorowego działania.
Oprócz poszukiwań na
własną rękę na portalach
ogłoszeniowych lub wśród
znajomych, warto zwrócić
się o pomoc do zaufanego
pośrednika, a jeszcze lepiej
zbudować całą sieć takich
kontaktów. Outsourcing
poszukiwań nic nas nie kosztuje, prowizję zapłacimy dopiero,
gdy zdecydujemy się na zakup
konkretnej nieruchomości.
Przy dobrej ofercie koszt
wynagrodzenia pośrednika
będzie prawie nieodczuwalny
i nie wpłynie znacząco na nasz
wynik końcowy.

Licytacje komornicze mogą
być również dobrym źródłem
ofert mieszkaniowych, jedCzas rozpocząć polowanie nak ze względu na ogromne
zainteresowanie tego typu
wydarzeniami, coraz częściej
W dużych miastach, takich jak
mieszkania będące przedmiWarszawa, Kraków, Gdańsk
otem licytacji sprzedają się
czy Łódź, atrakcyjne cenowo
drożej niż te ze standardowej,
i lokalizacyjnie oferty znikają
często w kilkadziesiąt minut od powszechnie dostępnej puli.
ich publikacji, więc znalezienie
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Taniej kupię, drożej
sprzedam
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Nieruchomości stały się bardzo płynnym, atrakcyjnym składnikiem portfela inwestycyjnego,
głównie ze względu na stale utrzymujące się niskie stopy procentowe. Inwestowanie
w mieszkania na wynajem to bardzo zauważalny trend. Alternatywą dla zwolenników stabilnej stopy zwrotu płynącej z wynajmowanego mieszkania jest szybki obrót nieruchomością,
czyli tzw. „House Flipping”. Krótki, kilkumiesięczny horyzont inwestycji, dwucyfrowe stopy
zwrotu to największe zalety „flippowania”.

Jeśli traktujemy inwestowanie jako główne źródło
naszego dochodu, nie musimy
opierać się na losowym czynniku pojawienia się okazji.
Każda oferta może stać
się potencjalną szansą na
„flip”, jeśli jesteśmy gotowi
odwiedzić wiele nieruchomości,
składając odpowiednio
niższe oferty zakupu od ceny
rynkowej. Pamiętajmy, że
każdy sprzedający jest w innej
sytuacji życiowej i finansowej
oraz kieruje się innymi motywami sprzedaży. Często wy-

House flipping

Znajomość rynkowych cen,
umiejętność oszacowania
atrakcyjności lokalizacji pod
kątem przyszłego upłynnienia
inwestycji i podstawowa wiedza
z zakresu kosztów przeprowadzenia remontu to kluczowe
atrybuty skutecznego „flippera”.

Diabeł tkwi w szczegółach

Dobra cena zakupu
nieruchomości to tylko połowa
sukcesu. Musimy jeszcze
wyremontować lokal, a remont
- w zależności od naszego
planu może zwiększyć zysk,
lub sprawić, że mimo niskiego
progu wejścia, inwestycja okaże
się mało rentowna.

Zwiększenie funkcjonalności
mieszkania, np. poprzez
przekształcenie z dwu- na trzypokojowe, automatycznie plasuje
nasz nabytek w wyższym przedziale cenowym. Zazwyczaj jest
to możliwe w starszym budownictwie, gdzie jest wydzielona ,
przestronna kuchnia. Bez wahania warto podjąć decyzję
o przeniesieniu jej do
największego pokoju w formie
aneksu. Zyskujemy tym samym
kolejną sypialnię i możliwość
zaoferowania nieruchomości
w wyższej cenie.
Częstym błędem, szczególnie
wśród początkujących „flipperów”, jest chęć doprowadzenia mieszkania do standardu,
który zazwyczaj przewyższa
oczekiwania docelowego odbiorcy. Oddzielenie emocji od
transakcji i skupienie uwagi
na liczbach to wbrew pozorom bardzo trudne zadanie.
Podczas wizyty w markecie
budowlanym pamiętajmy, że
każda zainwestowana złotówka
powinna wygenerować dla nas
kolejną. Czasami przecenione
płytki mogą okazać się lepszym
rozwiązaniem niż te droższe
designerskie, co do których nie
mamy pewności, że spodobają
się nowemu właścicielowi na
tyle, że będzie w stanie zapłacić
wyższą cenę. Zrezygnowanie
z najnowszego modelu drzwi
kosztem znanych, sieciowych
produktów, w większości przypadków również będzie dobrym
pomysłem. Celem remontu
jest przede wszystkim doprowadzenie naszego mieszkania

. .... .... .... .... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... .................................................................................................................................................

Ważnym elementem jest także
posiadanie gotówki,
z której możemy skorzystać
od razu. Finansowanie zakupu
kredytem hipotecznym może
stanowić ograniczenie w przypadku szybkich transakcji –
w oczach sprzedającego klient
gotówkowy będzie miał zawsze
przewagę nad klientem kredytowym.

. .... .... .... .... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ................................................................................................................................................

starczy mieć przy sobie trochę
gotówki na zadatek i umowę
rezerwacyjną. To niesamowite
,jak perspektywa szybkiej transakcji potrafi czasem wpłynąć
na znaczne obniżenie ceny ofertowej przez zbywcę. Do podejmowania tego typu decyzji
potrzebne nam będzie jednak
zaplecze w postaci minimum
kilkudziesięciu obejrzanych
nieruchomości.

do stanu, który będzie akceptowalny przez jak najszersze
grono odbiorców. Nie jesteśmy
w stanie zadowolić każdego
potencjalnego nabywcy. Postawienie na jasne, neutralne
kolory wnętrza jest zazwyczaj
strzałem w dziesiątkę. W przypadku wyposażenia kuchni osoby
„flippujące” decydują się często
na minimalizm. Sprzęt AGD
stanowi spory ułamek kosztów
remontu, dlatego powszechnie
stosowane są „atrapy” piekarnika
czy płyty kuchennej.
Zdjęcia umeblowanego mieszkania
generują większe zainteresowanie
i spotykają się z lepszym odbiorem
niż te bez mebli. Każdy docelowy
klient będzie miał własny pomysł
na aranżację, jednak przedstawienie potencjału i funkcjonalności
przestrzeni to świetny sposób na
szybszą transakcję.

Ile mogę na tym zarobić?
Bez wątpienia „House Flipping”
może być źródłem bardzo wysokich dochodów. Jeśli dbamy o
stały dopływ okazji inwestycyjnych, posiadamy zaufaną
ekipę remontową, zachowujemy
dystans i zimną krew w podejmowaniu decyzji, możemy liczyć
na kilkudziesięciotysięczne
zarobki z jednego „flippa”, który
średnio trwa ok. 2 miesiące.
Warto jednak pamiętać, że nie
ma inwestycji bez ryzyka,
a w przypadku „House Flippingu” jego poziom jest silnie skorelowany z naszą znajomością
lokalnego rynku nieruchomości.
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Struktura sprzedaży nieruchomości

Około 67 proc. polskich mieszkań
z rynku wtórnego, oferowanych
w 2018 roku do sprzedaży, miało
ponad 18 lat, reszta to lokale wybudowane po roku 2000.
Najwięcej lokali ponad osiemnastoletnich proponowano do sprzedaży
w Opolu – 85 proc. całej oferty
rynkowej w tej lokalizacji. Z drugiej
strony – najwięcej mieszkań wybudowanych w ostatnich osiemnastu
latach oferowano do sprzedaży
w Krakowie - 47 proc. całej oferty
sprzedażowej mieszkań na rynku
wtórnym w tym mieście.
Jeśli chodzi o strukturę sprzedaży
mieszkań ze względu na ilość pokoi
to dominowały we wszystkich analizowanych miastach mieszkania
2- i 3-pokojowe.

.... .... .... .... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... .............................................................................. .................................................

Jakich ofert sprzedaży było najwięcej w serwisie Gratka.pl w 2018 r.?

Mieszkania wprowadzone do sprzedaży
na rynku wtórnym w 2018 roku.
Mieszkania
wybudowane
przed rokiem
2000

Mieszkania
wybudowane
w latach
2000 - 2018

Białystok

80%

20%

Bydgoszcz

72%

28%

Gdańsk

65%

35%

Gorzów Wielkopolski

70%

30%

Katowice

75%

25%

Kielce

76%

24%

Kraków

53%

47%

Lublin

78%

22%

Łódź

77%

23%

Olsztyn

68%

32%

Opole

85%

15%

Poznań

68%

32%

Rzeszów

64%

36%

Szczecin

77%

23%

Warszawa

61%

39%

Wrocław

66%

34%

Ogółem

67%

33%

Źródło: Opracowanie na podstawie danych
zawartych w serwisie Gratka.pl
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Struktura sprzedaży nieruchomości w Polsce

bliźniak

szeregowy wolnostojący

Białystok

8%

5%

87%

Bydgoszcz

24%

8%

68%

Gdańsk

24%

12%

64%

7%

3%

90%

20%

13%

67%

Gorzów
Wielkopolski
Katowice
Kielce

28%

1%

70%

Kraków

18%

3%

79%

Lublin

28%

8%

65%

Łódź

11%

2%

88%

Olsztyn

10%

2%

88%

Opole

8%

18%

74%

Poznań

22%

11%

67%

Rzeszów

4%

10%

86%

Szczecin

27%

2%

71%

Warszawa

27%

3%

70%

Wrocław

26%

7%

68%

Ogółem

26%

7%

67%

Źródło: Opracowanie na podstawie danych
zawartych w serwisie Gratka.pl
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Struktura sprzedaży domów w 2018 r.
ze względu na typ budynku.

Sprzedaż domów - struktura
Jeśli chodzi o sprzedaż domów to w ofercie krajowej
dominowały w zeszłym roku budynki wolnostojące – to aż 67
proc. całej oferty. W Olsztynie 88 proc. takich domów było
w całej ofercie sprzedażowej. Najmniej do sprzedaży oferowano domów z zabudowy szeregowej – tylko 7 proc.

Sprzedaż mieszkań - struktura
Najwięcej mieszkań dwupokojowych oferowano do
sprzedaży w Łodzi – aż 48% całej oferty sprzedaży
mieszkań w tym mieście, z kolei najwięcej mieszkań trzypokojowych oferowano do sprzedaży w Lublinie – 43 proc.
całej oferty sprzedaży mieszkań.
Warto zauważyć, że na przestrzeni ostatnich dwóch
lat nastąpiło wyraźne przesunięcie w strukturze
sprzedawanych mieszkań – spadł odsetek najmniejszych
mieszkań (kawalerek) o około 4 proc. w ofercie krajowej,
a zwiększyła się liczba oferowanych mieszkań dwu- i trzypokojowych. W przypadku największych lokali w 2018 r.
zaobserwowano porównywalną liczbę wprowadzonych na
rynek ofert jak w roku 2017.

Wynajem mieszkań - struktura
W 2018 roku najwięcej na rynku wynajmu oferowano
mieszkań 2 – pokojowych – 48 proc. całej oferty krajowej.
W Białymstoku, aż 60 proc. oferty wynajmu stanowiły takie
lokale. Najmniej tego typu mieszkań oferowano w Opolu –
36 proc. całej oferty miejskiej. Należy zaznaczyć, że mieszkania dwupokojowe, to także najchętniej poszukiwane
mieszkania przez najemców.
Najmniej na rynku wynajmu w 2018 roku pojawiło się
mieszkań jednopokojowych, czyli popularnych kawalerek.
W całej ofercie ogólnopolskiej stanowiły one jedynie 9 proc.
Najmniej takich mieszkań pojawiło się w Białymstoku –
4 proc., a najwięcej w Olsztynie – 22 proc.
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Struktura sprzedaży nieruchomości w Polsce

Struktura sprzedaży mieszkań na rynku
wtórnym ze względu na liczbę pokoi.

Struktura wynajmu mieszkań
ze względu na liczbę pokoi.

1 pokój

2 pokoje

3 pokoje

więcej niż
3 pokoje

1 pokój

2 pokoje

3 pokoje

więcej niż
3 pokoje

Białystok

12%

35%

38%

15%

4%

60%

31%

5%

Białystok

Bydgoszcz

8%

40%

40%

12%

14%

52%

25%

9%

Bydgoszcz

Gdańsk

6%

38%

36%

20%

9%

58%

26%

7%

Gdańsk

Gorzów
Wielkopolski

7%

33%

42%

18%

17%

39%

35%

9%

Gorzów
Wielkopolski

Katowice

9%

34%

40%

17%

14%

53%

27%

6%

Katowice

Kielce

9%

38%

37%

16%

18%

48%

27%

6%

Kielce

Kraków

14%

40%

33%

14%

15%

52%

25%

8%

Kraków

Lublin

7%

32%

43%

19%

10%

48%

28%

14%

Lublin

Łódź

11%

48%

31%

10%

14%

48%

30%

7%

Łódź

Olsztyn

10%

39%

35%

16%

22%

52%

22%

5%

Olsztyn

Opole

6%

35%

41%

18%

21%

36%

34%

9%

Opole

Poznań

10%

39%

36%

15%

19%

55%

20%

6%

Poznań

Rzeszów

9%

36%

36%

20%

8%

55%

33%

4%

Rzeszów

Szczecin

7%

34%

39%

20%

15%

49%

25%

11%

Szczecin

Warszawa

9%

33%

40%

18%

5%

41%

35%

18%

Warszawa

Wrocław

10%

41%

36%

13%

9%

47%

33%

11%

Wrocław

Ogółem

10%

38%

34%

18%

9%

48%

31%

12%

Ogółem

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z 2018 roku zawartych w serwisie Gratka.pl
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Luksusowe apartamenty
Polacy coraz częściej szukają takich nieruchomości

Popyt na nieruchomości
premium

..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... .......................... ........................................................ ...........................

Apartamenty z najwyższej półki nie budzą już takich emocji jak jeszcze kilka lat temu.
Polskie społeczeństwo się wzbogaca i rosną wymagania, co do jakości wykończenia, lokalizacji oraz atrakcyjnych udogodnień. Eksperci wskazują, że ten trend będzie się nasilał.

Według raportu KPMG
zwiększa się liczba bogatych
Polaków. W 2016 roku do
grupy osób zamożnych
należało około 1 mln osób,
a do 2020 ma ich być ponad 1,25 mln. Takie osoby
chętnie inwestują pieniądze
w nieruchomości pod wynajem bądź kupują ekskluzywne
mieszkania na własne potrzeby. Eksperci z KPMG wskazują,
że prognozowana wartość rynku
nieruchomości w 2020 roku
może wynieść nawet 1,5 mld zł,
byłby to wzrost o 22 procent w
stosunku do roku 2016.

... .... .... .... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ........................... ...

Zmianie ulega struktura oferty
deweloperskiej. Na rynek trafia coraz więcej mieszkań o
podwyższonym standardzie.
Wpływ na to mają preferencje
nabywców, których stać na
zakup droższego lokalu. A takich
z każdym kolejnym rokiem
przybywa. Jak wynika z analizy,
w pierwszych trzech kwartałach
2017 roku zostało sprzedanych
więcej luksusowych apartamentów niż w przeciągu całego
poprzedniego roku.

- Popyt na drogie mieszkania
rośnie zwłaszcza w dużych miastach, gdzie rynek pracy jest bardzo
dobrze rozwinięty. Aktywność zawodowa mieszkańców znajduje
odzwierciedlenie w wyższych od
przeciętnych zarobkach, a tym
samym coraz lepszym standardzie
życia - wyjaśnia Piotr Kijanka,
dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w Grupie Deweloperskiej
Geo. - Nie zaskakuje zatem fakt, że
to właśnie w Warszawie sprzedaje
się najwięcej takich mieszkań.
W czołówce jest również Kraków,
a także Wrocław i Gdynia - dodaje.

Ile to kosztuje?
W większości miast w Polsce,
z wyjątkiem Warszawy, Gdyni
i Sopotu, cena za metr kwadratowy lokalu o podwyższonym
standardzie wynosi 7-9 tys. zł.
W stolicy i nad morzem średnio
9-10 tys. zł. Oczywiście, te
najbardziej prestiżowe apartamenty mogą kosztować nawet
kilkadziesiąt tys. zł za m². W
Trójmieście ceny sięgają 30 tys.
zł, w Krakowie i Wrocławiu 40
tys. zł, a w Warszawie jest to
wydatek rzędu 65 tys. zł za m².
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Luksusowe apartamenty

Z analizy przeprowadzonej
przez WGN wynika, że
największym zainteresowaniem
cieszą się mieszkania
o podwyższonym standardzie
w kameralnych budynkach, na
osiedlach strzeżonych,
w sąsiedztwie terenów zielonych, a jednocześnie zlokalizowane blisko centrum.
- Pomimo bogacenia się
społeczeństwa, tych najbogatszych, których stać na mieszkania za 30 tys. zł za m² wciąż jest
mniej niż tych, którzy są
w stanie wydać 8-9 tys. zł. Takie
apartamenty sprzedają się jeszcze
na etapie budowy, a zainteresowanych wciąż przybywa - twierdzi
Piotr Kijanka.

Synonimem luksusu
jest wygoda.
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Jakiego luksusu poszukują Z roku na rok wzrasta zainteresowanie krótkotermiPolacy?
. ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ................................................................................................................................................
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Porównując Polskę z krajami
Europy Zachodniej czy USA,
okazuje się, że oferowane przez
deweloperów nieruchomości
premium są nadal niezbyt drogie. Cena za metr kwadratowy
ekskluzywnego apartamentu
w Londynie zaczyna się od
315 tys. zł, a w Nowym Jorku
od 400 tys. zł za m². Oprócz
ceny, na światowych rynkach
miarą luksusu określa się także
powierzchnię apartamentu,
która w Polsce nie przekracza
150 m².

Potrzeby Polaków coraz
bardziej przypominają
standardy europejskie. Są
wymagający, nie podejmują
nieprzemyślanych decyzji finansowych i oczekują obsługi na
najwyższym poziomie. Za dobrą
jakość są w stanie zapłacić
więcej. Liczy się dla nich
wygląd budynku, atrakcyjne
wykończenie części wspólnych,
często dwie łazienki,
a także liczne udogodnienia,
takie jak place zabaw na terenie
osiedla, siłownia, fitness czy
całodobowy monitoring. Standardem jest garaż podziemny,
windy, taras lub balkon.
- Synonimem luksusu jest
wygoda, dlatego największym
zainteresowaniem cieszą się
inwestycje położone w bliskim
sąsiedztwie centrum, dobrze
skomunikowane, otoczone
punktami usługowymi oraz
placówkami edukacyjnymi
- komentuje dyrektor ds.
sprzedaży i marketinguGrupa Deweloperska Geo.
- Poza tym wymagający klienci
poszukują czegoś, co odróżni
inwestycję od konkurencyjnych
ofert, da poczucie wyłączności
i niepowtarzalności wybranego
miejsca. Przykładem może być
nasza inwestycja w Krakowie
przy ulicy Wrocławskiej, Fabryka Czekolady, która powstała
na terenie dawnej fabryki
Wawel - dodaje.

nowym najmem apartamentów zlokalizowanych
w centrach dużych miast.
Dlatego dobrym sposobem
pomnażania kapitału, może
stać się zakup nieruchomości
premium. Na wzrost potencjału
inwestycyjnego wpływa dobra
lokalizacja, wysoki standard
wykończenia oraz atrakcyjne
udogodnienia, czyli wszystko to,
co przeważnie posiadają tego
typu apartamenty. Poza tym
w przypadku wzrostu inflacji ,
ulokowanie kapitału w luksusowej nieruchomości można
potraktować jako ochronę zgromadzonego majątku.

Udział miast w ofercie mieszkań
z ceną sprzedaży powyżej 1 mln zł.
Białystok

0,2%

Bydgoszcz

0,2%

Gdańsk

5,7%

Katowice

0,8%

Kielce

0,2%

Kraków

18,6%

Lublin

0,3%

Łódź

1,1%

Olsztyn

0,3%

Opole

0,2%

Poznań

1,9%

Rzeszów

0,3%

Szczecin

0,3%

Warszawa

67,2%

Wrocław

2,8%

Zielona Góra

0,2%

Źródło: Opracowanie na podstawie danych
zawartych w serwisie Gratka.pl
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Z danych serwisu Gratka.pl wynika, że w 2018
roku, aż o 8 proc. wzrosła liczba poszukiwanych mieszkań, których cena przekraczała
1 mln złotych. Były to w ogromniej większości
mieszkania posiadające więcej niż 3 pokoje
oraz standard wykończenia był bardzo wysoki.
Jest to porównanie do roku 2017.
Z drugiej strony w zeszłym roku wprowadzono do sprzedaży o 3 proc. więcej takich
mieszkań niż w roku 2017. Najwięcej ofert
mieszkań uznawanych za apartamenty luksusowe oferował rynek warszawski – ponad
67% oferty ogólnopolskiej z tego segmentu
mieszkaniowego.
Na kolejnych miejscach pod względem liczby
ofert znajdowały się Kraków – 18,6 proc. oraz
Gdańsk – 5,7 proc. z całej oferty krajowej.
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Mechanizm dźwigni finansowej
Jak go wykorzystać przy inwestowaniu w nieruchomości?

W teorii jest to instrument
finansowy wykorzystywany
w celu zwiększenia
zyskowności danej inwestycji.
Lewarując, tj. wykorzystując
efekt dźwigni finansowej,
inwestor doprowadza do
zwiększenia stopy zwrotu
z kapitału własnego
w oparciu o kapitał obcy (czyli
najczęściej kredyt).

Jak to jednak wygląda w
praktyce inwestowania w
nieruchomości? Posłużmy się
uproszczonym przykładem.
Inwestor dysponuje kwotą 300
tys. zł w gotówce i chce kupić
mieszkanie o takiej wartości,
za którego wynajem może
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otrzymać miesięcznie 1900 zł.
Transakcję może sfinansować
w 100 proc. z własnej gotówki
lub posiłkować się 30-letnim
kredytem hipotecznym
z wkładem własnym na poziomie
20 proc. (60 tys. zł), co będzie
skutkowało miesięczną ratą
kredytu na poziomie ok. 1300 zł.
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Dźwignia finansowa
(ang. Financial Leverage)
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Inwestując w nieruchomości na wynajem, nawet w momencie gdy mamy wystarczającą
ilość gotówki, czasem bardziej korzystne będzie zakupienie jej na kredyt. Brzmi niedorzecznie? Niezupełnie. W ten sposób można bowiem wykorzystać tzw. efekt dźwigni
finansowej i w konsekwencji uzyskać wyższą stopę zwrotu.

Trzeba zaznaczyć, że powyższe
obliczenia są w dużym stopniu
uproszczone. Niemniej jednak
wyraźnie pokazują mechanizm
działania dźwigni finansowej –
zysk z inwestycji w przypadku
sfinansowania zakupu
w całości ze środków własnych
wynosi 7,6 proc., natomiast
przy LTV na poziomie 80 proc.
jest to już 12 proc.

Zalety
Dzięki wykorzystaniu dźwigni
finansowej inwestor może –
mając relatywnie niewielką
kwotę własnych pieniędzy
– stać się właścicielem
nieruchomości o znacznie większej wartości lub
dysponując nawet większą
sumą pieniędzy (np. 300 tys.
zł) może kupić nie jedno,
a powiedzmy 3 mieszkania
o wartości 300 tys. zł każde
i już od samego początku
czerpać zyski z wynajmu.
A z racji tego, że nieruchomości
te będą wynajmowane, najemcy będą spłacać kredyt za
inwestora.
Lewarowanie daje też większy
zysk w przypadku wzrostu

Korzystanie z mechanizmu
lewarowania ma też pozytywne skutki finansowe, gdyż
odsetki od kredytu bankowego można zaliczyć jako koszt
uzyskania przychodu i tym
samym płacić mniejszy podatek dochodowy z tytułu
wynajmu nieruchomości.

Wady

Każdy kij ma dwa końce, nie
inaczej jest w przypadku
dźwigni finansowej. Doskonale działa ona, jeśli dochody
z wynajmu przewyższają raty
kredytu (lub przynajmniej są
im równe). Jednakże trzeba
brać pod uwagę takie sytuacje, jak np. spadki stawek
czynszu na rynku, zmiany
kursów walut (jeśli kredyt był
brany w obcej walucie) czy
okresy pustostanów (w tabeli
przyjęto, że nieruchomość
jest wynajęta przez 12
miesięcy w roku). Bank

nie będzie się interesował
tym, że inwestor nie ma
przychodów z najmu, bo
mieszkanie stoi puste, tylko
będzie wzywał do spłaty
kredytu. Dlatego też każdy
inwestujący w nieruchomości
na wynajem musi uważać,
żeby nie zadłużać się ponad
swoje możliwości. Ważne jest
też, aby starannie wybierać
nieruchomości, które chce się
kupić i robić dokładne analizy. W ten sposób dźwignia
finansowa może się okazać
doskonałym narzędziem na
rynku nieruchomości.

Crowdfunding jako
przykład dźwigni
w nieruchomościach
W ostatnich latach coraz
popularniejszym sposobem
na inwestowanie na
rynku nieruchomości
staje się także crowdfunding - za kilkadziesiąt
tysięcy złotych można
zostać współwłaścicielem
nieruchomości i czerpać
zyski każdego miesiąca.
Słowo “crowd” oznacza po
angielsku “tłum”, natomiast
“funding” - finansowanie.
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wartości nieruchomości.
Posługując się przytoczonym
przykładem, jeśli wartość
nieruchomości zakupionej za
kwotę 300 tys. zł (60 tys. zł
wkładu własnego) wzrośnie
o 30 tys. zł, to inwestor zarobi
na tym 50 proc. (nie licząc rat
kredytu). Żeby osiągnąć taką
stopę zwrotu przy finansowaniu zakupu bez kredytu,
wartość nieruchomości
musiałaby wzrosnąć do 450
tys. zł, co jest już mniej prawdopodobne...
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Mechanizm dźwigni finansowej

kwotę 10 tys. zł. Taka suma
gwarantuje ok 6-7 proc. rocznego
zwrotu z inwestycji, którą
są mieszkania do wynajęcia
lub apartamenty w systemie
condo. Zysk zaczyna zwykle
być generowany po 2 latach,
ponieważ średnio tyle trwa budowa budynków mieszkalnych.

Taka forma inwestowania
w nieruchomości daje niemal
każdemu możliwość, żeby
stać się rentierem. Projekty,
które pojawiają się ostatnio
na rynku, najczęściej jako
najniższy finansowy próg
wejścia w udział podają
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Zysk z wynajmu wyższy niż z lokaty
Jak zarobić na wynajmie 80 tys. zł w rok nie posiadając nieruchomości?
Autor: Wojciech Paciejewski, Paciejewski Nieruchomości
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Podnajem mieszkania na
pokoje, bo o nim tutaj mowa,
to wyjątkowo atrakcyjna forma
inwestowania, w szczególności
dla początkujących inwestorów
na rynku nieruchomości.
Prosty w swojej konstrukcji,
nie wymagający angażowania
większego kapitału, podnajem
budzi ogromne zainteresowanie. Warto jednak pamiętać
o solidnym przygotowaniu
formalnym i merytorycznym,
aby uniknąć podstawowych
błędów.
Cała procedura podnajmu polega
na oddaniu wynajmowanego
przez nas mieszkania w dalszy najem osobom trzecim. Brzmi banalnie prosto? Przyjrzyjmy się zatem
całemu procesowi od kuchni.

Bezpieczeństwo ponad
wszystko

Aby móc w pełni rozwinąć
skrzydła przede wszystkim
należy zadbać o podstawowe
narzędzia - odpowiednio
skonstruowana umowa
najmu i umowa podnajmu
to podstawa. Tę pierwszą
podpisujemy z właścicielem
mieszkania, drugą, na
dalszym etapie,
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Nieustające od kilku lat wzrosty cen nieruchomości powodują wyższe stawki czynszu najmu.
W miastach, gdzie studenci stanowią główny odsetek najemców, coraz większą popularnością
cieszy się wynajem pojedynczych pokoi. Na fali tego trendu powstał pomysł na biznes.
z naszymi podnajemcami.
Od tych umów będzie zależało,
czy i ile zarobimy na danej
nieruchomości. Ustalenie okresu
obowiązywania umowy, konkretne wypunktowanie warunków jej wypowiedzenia, transparentne zasady rozliczania
mediów i obowiązki obu stron to
podstawowe kwestie, które obie
umowy powinny zawierać.
Najlepiej zlecić ich napisanie
prawnikowi, który w oparciu
o swoje doświadczenie, kodeks
cywilny, ustawę o ochronie
praw lokatorów i nasze sugestie przygotuje konkretne,
skrojone do naszych potrzeb,
zapisy. Korzystanie z umowy
z niesprawdzonego źródła
może obrócić się przeciwko
nam w przypadku, kiedy zajdzie potrzeba, by się takim
dokumentem podeprzeć podczas rozstrzygania sporów.

Gdzie szukać mieszkań
do podnajmu?
Po skompletowaniu
niezbędnych dokumentów
możemy przystąpić do
działania. Kluczowym źródłem
pozyskiwania odpowiednich
nieruchomości pozostaje

Zysk z wynajmu wyższy niż z lokaty
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niezawodny Internet. Serwisy
ogłoszeniowe to idealne miejsce
do znalezienia interesującej nas
oferty.

Mieszkanie przed modyfikacjami

Po skompletowaniu
niezbędnych dokumentów
możemy przystąpić do
działania. Kluczowym źródłem
pozyskiwania odpowiednich
nieruchomości pozostaje
niezawodny Internet.
Portale ogłoszeniowe to
idealne miejsce do znalezienia
interesującej nas oferty.
W przypadku podnajmu na
pokoje najlepiej sprawdzają
się 3-4 pokojowe mieszkania.
Większe nieruchomości cieszą
się znacznie mniejszym zainteresowaniem wśród podnajemców, głównie ze względu
na zbyt małą liczbę łazienek
przypadającą na liczbę osób
zamieszkujących. Wszystkie pokoje powinny być nieprzechodnie, a w idealnym scenariuszu - zamykane na klucz.

Warto zwrócić uwagę na rozkład
mieszkania. W wielu przypadkach korzystne rozmieszczenie okien, szczególnie w
większych pomieszczeniach,
pozwala na postawienie
ścianki działowej, co znacznie
zwiększy nasz przychód z tej
samej nieruchomości. Musimy
jednak pamiętać, że do takiej ingerencji konieczna jest
zgoda właściciela. Należy także
dokładnie przeliczyć koszty
tego typu modyfikacji.

Mieszkanie po modyfikacjach

Rzut przedstawia mieszkanie o powierzchni 64 m2, wynajęte za 2400 zł miesięcznie. Po
dodaniu ścianek działowych w dużej sypialni i salonie powstały 4 nieprzechodnie pokoje
z osobną, widną kuchnią. Zmiana funkcjonalności mieszkania pozwoliła na wygenerowanie przychodu miesięcznego w wysokości 4000 zł. To samo mieszkanie, bez większych
nakładów finansowych generuje aktualnie 1600 zł zysku w każdym miesiącu.
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Ready, set, go!
Umawiając się na spotkania
z właścicielami wybranych
przez nas nieruchomości
należy przygotować się do
rozmowy. Zgodnie z kodeksem
cywilnym, aby podnająć lokal
potrzebujemy na to zgody osoby, posiadającej tytuł prawny
do nieruchomości.
Czy łatwo taką zgodę uzyskać?
Tak i nie. Należy pamiętać, że
trening czyni mistrza i powodzenie pomysłu podnajmu
opiera się głównie na determinacji. Wszystko będzie zależało
od liczby odbytych spotkań,
zaangażowania w rozmowę
z właścicielem i argumentów,
które sprawią, że nasz rozmówca zobaczy w tym modelu
płynące dla siebie korzyści.
A jest ich całkiem sporo.
Oto kilka z nich:

39

.... .... .... .... .... .... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... .......................... ........................................................ ...........................................................

Przedział czynszu najmu, który
pozwoli nam zarabiać na danej
nieruchomości jest zawsze
uzależniony od lokalizacji,
standardu mieszkania, rozkładu
i wielkości podnajmowanych
pomieszczeń. Podnajmowanie
pokoi w nowych mieszkaniach
o podwyższonym standardzie
jest często nieopłacalne ze
względu na grupę docelową,
do której skierowana jest oferta wynajmu pokoi. Dobrze jest
przyjąć minimalny miesięczny
zysk z jednego mieszkania,
niezależnie od jego wielkości
np. 800zł i konsekwentnie
trzymać się swojego założenia.

Długoterminowa umowa na
okres minimum 5 lat, czyli
gwarancja ciągłości najmu, bez
nawet jednego miesiąca przestoju. Przy dość dużej rotacji lokatorów łatwo wytłumaczyć,
że nawet przy obniżeniu czynszu o 200-300zł miesięcznie,
właściciel w długim okresie może
na tym zaoszczędzić, gdyż średni
okres pustostanów wynajmowanych mieszkań w Polsce szacuje
się na około jeden miesiąc w roku.
Bezobsługowy najem – przejmujemy z właściciela ryzyko
wynajmu na siebie, ponieważ,
niezależnie od tego, czy mieszkanie jest podnajmowane
przez nas dalej, czy nie, mamy
obowiązek płacić mu ustalony
czynsz najmu. Podnajemcy
kontaktują się z nami i to my
rozwiązujemy z nimi bieżące
kwestie związane z mieszkaniem.
Podwyższenie standardu mieszkania - możemy zaoferować
właścicielowi mieszkania jego
odświeżenie, remont kuchni
lub łazienki, czy wymianę starej
meblościanki na nowsze meble, o ile umowa jest dla nas
wystarczająco atrakcyjna i przyniesie zwrot z tych inwestycji
w niedługim czasie.
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Zysk z wynajmu wyższy niż z lokaty

Podział odpowiedzialności - fakt,
iż jako najemcy odpowiadamy
przed właścicielem za stan jego
mieszkania, powoduje z naszej
strony naturalną potrzebę doboru
podnajemców, którzy będą dbali
o mieszkanie i zwrócą przedmiot
najmu w niepogorszonym stanie.

Opłacalność podnajmu
mieszkań
Sukcesywne i konsekwentne odwiedzanie kilkunastu
nieruchomości miesięcznie
pomoże nam w budowie
pokaźnej bazy podnajmowanych mieszkań, generującej
stałe i bardzo atrakcyjne
wpływy na konto. Niezbędna
jest tu jednak ciężka praca
i zaangażowanie. Z czasem,
możemy pomyśleć o zatrudnieniu osoby obsługującej nasze
podnajmowane mieszkania,
odetchnąć i cieszyć się bardziej
pasywnym przychodem.

Zysk z wynajmu wyższy niż z lokaty

Wojciech Paciejewski, związany z rynkiem nieruchomości od 7
lat, założyciel biura Paciejewski Nieruchomości, specjalizującego
się w sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych
oraz w obsłudze klientów inwestycyjnych. Jego nadrzędną misją
jest zmiana postrzegania wizerunku pośrednika w Polsce. Maksymalne zaangażowanie, skuteczność i uczciwość to wartości, dzięki
którym przeprowadził blisko 200 transakcji na warszawskim rynku
nieruchomości. Zwolennik aktywnej sprzedaży i wdrażania nowych
metod zwiększających skuteczność działań a także współpracy
z innymi profesjonalistami na rynku.

Jakich pokoi do wynajęcia szukają mieszkańcy Poznania?
Mieszkańcy Poznania poszukują w większości pokoi do wynajęcia, których cena mieści się w przedziale 600 – 800 zł za miesiąc – to około 44 proc wszystkich poszukujących. 19 proc. osób szuka
pokoi w przedziale cenowym 500 – 600 zł i tyle samo osób w przedziale 800 – 1000 zł. Około 9
proc. osób poszukuje pokoi z ceną powyżej 1000 zł za miesiąc.

Struktura wyszukiwanych pokoi do wynajęcia w Poznaniu w 2018 r.
23%
21%
19%

19%

9%

8%

Cena do 500 zł

500 - 600 zł

600 - 700 zł

700 - 800 zł

800 - 1000 zł

Cena powyżej 1000 zł
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Prywatne akademiki w Polsce
Przyciągają inwestorów i studentów
Autor: Metropolitan Investment S.A.

Remonty i prace modernizacyjne publicznych akademików
podnoszą standard oferty akomodacji, ale sprawiają, że liczba
miejsc noclegowych zmniejsza
się każdego roku, zaś studentów zagranicznych nieustannie przybywa. W ciągu ostatnich
pięciu lat ich liczba podwoiła się,
a w roku akademickim 2017/18
przekroczyła 72 tysiące osób.
Prognozuje się, że do 2020
roku wartość ta może wzrosnąć
nawet o 25% i osiągnąć poziom
ponad 90 tysięcy osób.
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Zarówno uczelnie publiczne,
jak i prywatne dysponują
niewystarczającą liczbą miejsc
w akademikach. W 2017 roku
uczelnie publiczne i prywatne
udostępniły studentom 484
domy studenckie i 126 tysięcy
miejsc noclegowych. Na zakwaterowanie może liczyć jedynie
co dziesiąty student.
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Rynek prywatnych akademików w Polsce w ostatnich latach zyskuje na popularności, a inwestorzy coraz chętniej angażują swój kapitał w ten rodzaj nieruchomości. Dynamikę rozwoju
sektora prywatnych domów studenckich napędza między innymi rosnąca liczba studentów
zagranicznych przy jednoczesnym spadku liczby miejsc w uczelnianych domach studenckich.

Wymienione czynniki
przyczyniają się do rosnącego
zainteresowania inwestorów sektorem akademików prywatnych –
nie do końca uregulowanego, stosunkowo nowego, ale z ogromnym
potencjałem. Warto także wziąć
pod uwagę rosnące wymagania
studentów, którzy coraz częściej
poszukują atrakcyjnych alternatyw mieszkaniowych.
– komentuje Anna Pawłowska,
Analityk Inwestycyjny
Metropolitan Investment S.A.

Młodny rynek prywatnych akademików
Na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce rozwija się stosunkowo nowa kategoria - rynek
prywatnych akademików, który
stanowi alternatywę dla akomodacji w uczelnianych akademikach. Prywatne akademiki to inwestycje podejmowane zarówno
przez duże przedsiębiorstwa jak
i przez prywatnych inwestorów.
Inwestycje polegają między innymi na budowie nowych obiektów,
w których wydzielone zostają
pojedyncze jednostki mieszkalne przeznaczone na wynajem
dla studentów. Zaobserwowano również inne rozwiązanie
adaptację całych bądź części
istniejących budynków – kamienic lub prywatnych domów. Obecnie w Polsce funkcjonuje około
100 prywatnych akademików,
które oferują łącznie ponad
6,5 tys. miejsc dla studentów.
Nowoczesne prywatne akademiki poza komfortowymi pokojami,
wyposażonymi w łazienkę i aneks
kuchenny, posiadają także liczne
udogodnienia, od usług takich
jak sprzątanie pokoju czy wymiana pościeli, po wyposażenie
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w klimatyzację, telewizję czy
specjalnie urządzoną przestrzeń
do rozrywki, nauki i odpoczynku.
Niektóre akademiki zapewniają
również wyżywienie. Koszt
wynajmu pokoju w prywatnym
akademiku zbliżony jest do
stawek najmu pokoju w mieszkaniu studenckim w dużym mieście
i wynosi średnio 880 złotych za
pokój jednoosobowy.

Dynamiczny rozwój sektora
akademików prywatnych

Obecnie na etapie budowy
znajduje się siedem tego typu
inwestycji, które zwiększą podaż
łącznie o ponad 2,5 tys. miejsc
noclegowych. Trzy z nich zlokalizowane są w Gdańsku, dwa
w Krakowie oraz po jednym
w Warszawie i Wrocławiu.
Z kolei w planach znajduje
się 14 prywatnych domów
studenckich. Sześć z planowanych obiektów zlokalizowane jest w Gdańsku, trzy
w Warszawie, dwa w Katowicach oraz po jednym w Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu.
Rynek prywatnych akademików będzie zwiększał
swój udział w ogólnej podaży
przestrzeni dla studentów.
Obecna nisza rynkowa stanowi szczególną okazję dla inwestorów prywatnych, którzy
są w stanie zapewnić komfortowe lokale mieszkaniowe,
charakteryzującej się jasno
określonymi potrzebami dla
najbardziej wymagających
studentów.

Udział prywatnych akademików w ogólnej podaży
miejsc noclegowych dla studentów kształtuje się poniżej
5%. Najwięcej tego typu
obiektów zlokalizowanych
jest w województwie mazowieckim. Relatywnie dużo
obiektów znajduje się także w
województwie wielkopolskim i
łódzkim. W pozostałych lokalizacjach rynek prywatnych
akademików prowadzony jest
na mniejszą skalę.
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Prywatne akademiki w Polsce

- mówi Rafał Kroczak,
Dyrektor Biura Analiz
Metropolitan Investment S.A.

Rozkład liczby prywatnych
akademików w poszczególnych
województwach (grudzień 2018 r.)
mazowieckie

15,5%

wielkopolskie

14,4%

kujawsko-pomorskie

14,4%

lubuskie
opolskie
podkarpackie
podlaskie

razem
14,4%

świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
zachodniopomorskie
łódzkie

11,3%

dolnośląskie

9,3%

lubelskie

9,3%

śląskie

9,3%

małopolskie

8,2%

pomorskie

8,2%

Źródło: Metropolitan Investment S.A.
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Ceny w akademikach
publicznych
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Prywatne akademiki w Polsce

Cena najmu za pokój jednoosobowy w publicznym domu
studenckim mieści się w przedziale od 270 do 1000 zł za
miesiąc. Z kolei najtańsza oferta
w pokoju współdzielonym
z jedną osobą to koszt 200 zł za
miesiąc, a najdroższa kształtuje
się na poziomie około 800 zł
za miesiąc. Oferta na miejsce
w „trójce” rozpoczyna się od
200 zł i sięga do 540 zł/miesiąc.
Najmniej na rynku publicznych
akademików jest ofert z pokojami czteroosobowymi. Koszt najmu tego rodzaju pokoju wynosi
od 250 zł do 450 zł miesięcznie.
Koszty wynajmu w domach studenckich publicznych i prywatnych uczelni są zbliżone. Ceny
indywidualnych pokoi mieszczą
się w przedziale od 250 do
1000 zł. Oferty najmu w pokoju
dwuosobowym i trzyosobowym
kształtują się na podobnym
poziomie od ok. 200 do 750 zł
miesięcznie. W obu przypadkach największe rozbieżności
cenowe dotyczą pokoi jednoosobowych. Poza stałymi
comiesięcznymi opłatami,
w niektórych publicznych akademikach studenci zobligowani
są do wnoszenia dodatkowych
opłat, między innymi za media, Internet czy uiszczenia
kaucji. Wybrane akademiki za
dodatkową opłatą udostępniają
także możliwość najmu miejsc
parkingowych znajdujących się
na terenie domu studenckiego.
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Ceny w akademikach prywatnych
Średni poziom cen za pokój jednoosobowy w akademiku prywatnym, w tym także pokój typu studio, utrzymuje się na poziomie
880 zł/miesiąc, ceny oscylują w granicach od 400 zł do 1950 zł za
pokój. Średnie ceny za miejsce w pokoju dwuosobowym w akademiku prywatnym wynoszą 620 zł/miesiąc. Miejsce w „trójce”
kosztuje od 250 zł za miesiąc do 1200 zł (średnia stawka 520 zł).
1 950 zł

maksymalne ceny

średnie ceny

1 400 zł
1 200 zł
880 zł
620 zł

pokój 1-osobowy

pokój 2-osobowy

520 zł

pokój 3-osobowy
Źródło: Metropolitan Investment S.A.

Plany iwestycyjne
Rynek prywatnych akademików w Polsce w najbliższych latach
będzie zwiększał swój udział w ogólnej podaży przestrzeni dla studentów. Obecnie w fazie budowy znajduje się między innymi siedem
nowych inwestycji, które docelowo będą pełniły funkcję prywatnych
akademików. Trzy z nich zlokalizowane są w Gdańsku, dwa w Krakowie oraz po jednym w Warszawie i Wrocławiu. Po zrealizowaniu
tych projektów dla studentów udostępnionych zostanie ponad 2,5
tys. nowoczesnych miejsc noclegowych. Trwają także prace projektowe i koncepcyjne nad kolejnymi tego typu inwestycjami.

Jakie mieszkania znikają najszybciej
z oferty deweloperów

.. ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... .............................................................................. ................

Poszukują ich młodzi ludzie
z ograniczoną zdolnością
kredytową, dla których
kawalerka lub nieduży lokal
dwupokojowy stanowi
alternatywę dla wynajmu.
Jednak głównymi odbiorcami
takich mieszkań zwłaszcza w
ciągu ostatnich dwóch, trzech
lat są osoby chcące bezpiecznie ulokować kapitał.

Na funkcjonalne dwójki
o powierzchni trzydziestu kilku
metrów jest wielu amatorów,
bo według wskazań analityków, ich wynajem przynosi
największy zwrot z inwestycji.
Spełniają funkcję mieszkania
dwupokojowego, przy niskim
koszcie zakupu i wykończenia,
co pozwala uzyskać najwyższą
rentowność z najmu. Takie
mieszkania od jakiegoś czasu
inwestorzy nabywają również
z myślą o szybkiej odsprzedaży
z zyskiem.

Zakupy spekulacyjne
Podwyżki dały inwestorom możliwość zarobku
na wzroście wartości
nieruchomości w relatywnie niedługim czasie.

.... .... .... .... .... .... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ...............................................................................................

Zainteresowanie małymi mieszkaniami zawsze było bardzo duże, ale odkąd na rynku
nasiliły się tzw. zakupy inwestycyjne, niewielkie lokale są wręcz rozchwytywane. Kompaktowe mieszkania o powierzchni do 40 mkw. znikają z oferty firm błyskawicznie,
natychmiast po wprowadzeniu do sprzedaży. Rozchodzą się jeszcze przed rozpoczęciem
budowy, bo w czasie przedsprzedaży deweloperzy oferują najlepsze ceny.

Inwestujących przybywa,
bo z zapowiedzi wynika, że
ceny mieszkań nadal będą szły
w górę. Prognozy wskazują,
że stawki będą wzrastać w
jeszcze szybszym tempie niż
w zeszłym roku, kiedy mieszkania deweloperskie zdrożały
średnio o 5-6 proc.
Stąd, podobnie jak w czasie ostatniego boomu, tak
i teraz na rynku są obecni
inwestorzy, chcący zarobić
na odsprzedaży cesji praw
do lokalu jeszcze przed
zakończeniem budowy inwestycji lub na sprzedaży
mieszkań zaraz po ich odebraniu i wykończeniu.
Według obliczeń analityków,
najwięcej zyskać można na
niedużych mieszkaniach,
mierzących do 35 mkw.,
bo ich ceny rosną najszybciej.
Amatorów, zdecydowanych na
zakup takich mieszkań stale przybywa, mimo, że metr kwadratowy tego typu lokalu jest
standardowo nawet o 15 proc.
droższy niż metr mieszkania
o dużym metrażu w tej samej
inwestycji.
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Widząc tak duży popyt inwestycyjny także deweloperzy
odpowiednio profilują swoją
ofertę. Tomasz Sadłocha
z Ochnik Development przyznaje, że na rynek wchodzą
dziś liczne projekty przygotowywane specjalnie pod
inwestorów. - Deweloperzy
starają się sprostać rosnącemu
zainteresowaniu małymi lokalami. W tym zakresie swoją ofertę
rozszerzają przede wszystkim
firmy budujące w największych
miastach w kraju.
Klienci inwestycyjni
nastawiają się na lokale z dużą
ilością pomieszczeń na relatywnie niedużej powierzchni.
I taką ofertę dostarczają na
rynek firmy. W ten sposób
zaprojektowane zostały
również mieszkania w jednej
z naszych inwestycji, którą
realizujemy przy ulicy Pawiej
w Warszawie. W Studio Centrum można kupić mikroapartamenty o średniej powierzchni 25 m kw. w cenie od
180 tys. zł netto – dodaje.
Tomasz Sadłocha zauważa
jednocześnie, że mieszkania budowane obecnie w
najdroższych aglomeracjach
w kraju są mniejsze niż przed
laty. Specjalista zaznacza
jednak, że architekci starają
się dziś tak aranżować
powierzchnię, aby była
możliwie jak najbardziej
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funkcjonalna. - Kiedyś
kawalerki projektowane
były na powierzchni nawet
40 mkw., a teraz taki metraż
mają zwykle mieszkania
dwupokojowe. Budowane
obecnie lokale są jednak
lepiej przemyślane i bardziej
użyteczne. Klienci inwestycyjni poszukują zwykle mieszkań
w dobrej lokalizacji, ale w
możliwie najniższej cenie.
Stąd wysyp mieszkań kompaktowych, które charakteryzują
się niskimi cenami
całkowitymi – zaznacza ekspert Ochnik Development.
WYPOWIEDZI EKSPERTÓW
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Deweloperzy budują
dla inwestorów
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Jakie mieszkania znikają najszybciej z oferty deweloperów

sie. Na bieżąco monitorujemy zmiany zachodzące
na rynku, poszukując nowych możliwości działania.
Przykładem tego może być
nasza pierwsza inwestycja
aparthotelowa, jaką realizujemy w ramach IV etapu Osiedla
Bastion Wałowa w Gdańsku.
Tego typu projekty traktujemy jednak jako uzupełnienie
naszego portfela inwestycyjnego oraz optymalizację
możliwości zagospodarowania
dostępnych gruntów.
Mirosław Kujawski,
członek zarządu LC Corp S.A.

Jaką strategię przyjeły
firmy budujące mieszka- Mamy bardzo ambitne i konknia na 2019 rok?
retne plany na najbliższy rok.
Jesteśmy gotowi do uruchomJakiego rodzaju inwestycje ienia 8 nowych projektów
zamierzają wprowadzać?
mieszkaniowych w nowych
lokalizacjach. Ostateczne ich
Czy deweloperzy planują
wprowadzenie w znacznej midywersyfikować portfele
erze zależy od tempa procesów
inwestycyjne i realizować
administracyjnych. Jesteśmy
projekty w innym segmen- jednak dobrej myśli.
cie, niż mieszkaniowy?
Które firmy zakładają
ekspansję na nowe rynki?

W naszych działaniach skupiamy się na realizacji projektów
mieszkaniowych w segmencie
popularnym i o podwyższonym
standardzie w największych
miastach Polski. W kolejnych
miesiącach nie zakładamy
zmian polityki w tym zakre-

Mirosław Bednarek
prezes zarządu Matexi Polska

Jakie mieszkania znikają najszybciej z oferty deweloperów

Uważnie obserwujemy sytuację na rynku i to, co się dzieje w budownictwie. Od lat dywersyfikujemy działalność realizując projekty
na rynkach mieszkaniowym i biurowym. Niezależnie od wybranego
sektora naszą dobrą praktyką jest uruchamianie inwestycji
i sprzedaży dopiero po precyzyjnym określeniu kosztów i uzyskaniu
niezbędnych pozwoleń. Jednym z naszych najważniejszych priorytetów jest bezpieczeństwo klientów. Analizujemy też inne gałęzie
sektora nieruchomości, jak condo hotele, akademiki, czy segment
mieszkań na wynajem.
Tomasz Sujak, członek zarządu Archicom S.A.
Realizowane przez nas osiedla cieszą się dużą popularnością, dlatego z pewnością będziemy kontynuować
te działania i budować kolejne etapy naszych warszawskich inwestycji. Jednocześnie nie zamykamy
się na możliwości dywersyfikacji portfela. Zgodnie z filozofią działania Skanska, stawiamy na budownictwo
zrównoważone i takie też będą wszystkie, nasze, kolejne projekty. Szczególną wagę przykładamy do
tworzenia miejsc bez barier architektonicznych, integrujących różne pokolenia i osoby z różnymi potrzebami. Rodziców z dziećmi, młodych ludzi lubiących aktywny tryb życia, osoby starsze
i z niepełnosprawnościami. Dbamy o zapewnienie równowagi pomiędzy budynkami i strefami zielonymi,
a także o przemyślane projektowanie przestrzeni wspólnych dla mieszkańców.
Aleksandra Goller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Skanska Residential Development Poland

W 2019 roku planujemy utrzymać sprzedaż na poziomie co najmniej 1000 mieszkań rocznie. Naszym
rynkiem jest segment popularny i w tym segmencie będziemy wprowadzać kolejne inwestycje na terenie
aglomeracji warszawskiej.
Waldemar Wasiluk, wiceprezes zarządu Victoria Dom S.A.Poland
W 2019 roku będziemy kontynuować realizację strategii zorientowanej na budowę osiedli mieszkaniowych, domów jednorodzinnych oraz apartamentów na wynajem i condohoteli.
Jednocześnie planujemy wejść z naszą ofertą na nowe rynki:
warszawski i wrocławski.
Sebastian Barandziak, członek zarządu Dekpol S.A.
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Jakie mieszkania znikają najszybciej z oferty deweloperów

W 2019 roku zamierzamy kontynuować naszą strategię. Pozostajemy oczywiście na rynku mieszkaniowym i nie zamierzamy zmieniać tego profilu. Niezmiennie działamy na czterech rynkach – warszawskim,
wrocławskim, szczecińskim i poznańskim. Zmieniają się natomiast proporcje, ponieważ coraz silniej obecni
jesteśmy poza Warszawą. Na koniec września 2018 roku mieliśmy w realizacji 1391 mieszkań,
z których 778 lokali oferowaliśmy w stolicy, a 613 w pozostałych miastach. W Szczecinie i Wrocławiu
mamy nowe działki, dlatego nasza obecność na tych rynkach będzie jeszcze silniejsza. W 2019 roku planujemy ukończenie projektów, w których znajduje się łącznie ponad 1100 mieszkań, z których 745 lokali
zostało już sprzedanych przed końcem września tego roku.
Andrzej Gutowski, dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Ronson Development
Planujemy dalszy rozwój przede wszystkim w obszarze budownictwa
mieszkaniowego wielorodzinnego, ale także komercyjnego pod kątem
klientów inwestycyjnych. W 2019 roku wprowadzimy do sprzedaży kilka
nowych projektów mieszkaniowych na terenie Warszawy, ale rozpoczniemy również budowę inwestycji składającej się m.in. z lokali inwestycyjnych o małych metrażach, które będą odpowiednie dla inwestorów
do wynajmu. Planujemy też pierwszy w historii firmy projekt z segmentu
premium na warszawskim Mokotowie. Nieustannie poszukujemy też
nowych gruntów inwestycyjnych, na zakup których mamy przeznaczone
kilkadziesiąt milionów złotych.
Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest
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Już w 2018 roku
rozpoczęliśmy naszą
pierwszą budowę związaną,
nie z mieszkalnictwem, a
biznesem. W Zalasewie
powstają pierwsze dwa budynki biurowo-usługowe, które
cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Staramy się
również uzyskać warunki dla
kolejnego. Poza tym, kontynuujemy realizację naszej,
flagowej inwestycji – Osiedla
Kwiatowego. Zainteresowanie domami szeregowymi
nie słabnie, wciąż wiele osób

Grupa CTE planuje kolejne inwestycje mieszkaniowe kierowane do
młodych rodzin, zlokalizowane w
popularnych i niedrogich lokalizacjach. Jednocześnie przyglądamy
się rynkowi i nie wykluczamy
rozpoczęcia aktywności biznesowej
w innych segmentach rynku.

Nie planujemy
dywersyfikować portfela inwestycji, ale
kontynuować naszą,
bieżącą strategię. Już
dziś możemy zdradzić,
że w połowie 2019 roku
ogłosimy rozpoczęcie kolejnej inwestycji mieszkaniowej w Poznaniu, jednak
szczegółowych informacji
dotyczących projektu nie
będziemy jeszcze podawać.

Justyna Ciesielska
specjalista ds. sprzedaży
Planetbud Development

Andrzej Swoboda
wiceprezes zarządu
Grupy CTE

Wojciech Duda
wiceprezes
Duda Development

Jakie mieszkania znikają najszybciej z oferty deweloperów

2019 rok będzie obfitować dla nas w wyzwania. Zamierzamy znacząco zwiększyć skalę działalności. Do
czterech prowadzonych aktualnie projektów mieszkaniowych dołączą dwa kolejne. W jednej z inwestycji,
os. Nowina w Dachowej zakładamy w pierwszym etapie budowy realizację 30 domów w zabudowie
bliźniaczej o powierzchni ponad 97 mkw. oraz przedszkola i prywatnego placu zabaw na terenie osiedla.
To rzadko spotykane na rynku nieruchomości podmiejskich udogodnienie dla rodziców. Premiery kolejnej
inwestycji należy spodziewać się już wiosną. Będzie to przyjazna człowiekowi i środowisku propozycja
domów, wpisujących się w ideę ekologicznego stylu życia.
Olga Pietrzak, specjalista ds. sprzedaży i marketingu Skaland

2019 rok zapowiada się dla naszej firmy dosyć intensywnie. Do sprzedaży wprowadziliśmy w ostatnim czasie aż 3 nowe inwestycje w Zielonej Górze w różnych lokalizacjach, ponieważ chcemy sprostać odmiennym
oczekiwaniom naszych klientów. Apartamenty Jana z Kolna oraz Lisia Apartamenty to idealna propozycja
dla osób, które cenią miejski styl życia, natomiast Różane Zacisze to oferta dla miłośników ciszy i zieleni.
Izabela Woźnica-Letka z zielonogórskiego biura sprzedaży EBF Development

Dywersyfikację portfela inwestycyjnego zaczęliśmy realizować już
w ubiegłym roku. Do puli tanich mieszkań, które mieliśmy w ofercie
dołączyliśmy inwestycje z nieco wyższej półki – przy ulicy Lema,
przy Tauron Arena, a niedawno mieliśmy premierę naszej, najnowszej nieruchomości Lublańska Park położonej przy ulicy Promienistych. W 2019 roku planujemy jeszcze rozszerzyć ofertę, tym
razem o dwa luksusowe apartamentowce.
Adrian Potoczek, dyrektor ds. sprzedaży Wawel Service
Niedawno wprowadziliśmy do sprzedaży czwarty, finalny etap osiedla Harmonia Oliwska w GdańskuOliwie. Dostrzegamy potencjał rynku trójmiejskiego i okolicznych miejscowości. W 2019 roku planujemy
wprowadzić do oferty nowe osiedle Brawo. Będzie to druga inwestycja, realizowana przez firmę w Pruszczu
Gdańskim. W 2019 roku uruchomimy także sprzedaż mieszkań w osiedlu Ostoja w Rumi. W Gdańsku, blisko
lotniska będziemy z kolei realizować Osiedle Start. A w gdyńskiej dzielnicy Karwiny wybudujemy natomiast
rodzinne osiedle Zenit, które powstanie przy pięknym lesie, na granicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
Rafał Zdebski, dyrektor handlowy Inpro S.A
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Rynek kredytów hipotecznych
Podsumowanie zmian ostatnich lat
Autor: Tomasz Majer, Dyrektor ds. sprzedaży Vista Finance

. .... .... .... .... .... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ... ..... ...............................................

WIBOR i stopy procentowe banku na rynku. Ranking
Średnie oprocentowanie
kredytu hipotecznego nie
uległo znaczącym zmianom.
Wskaźnik WIBOR utrzymywał
się w skali całego roku praktycznie na niezmienionym poziomie
– WIBOR 3M w styczniu i grudniu 2018 wyniósł 1,72 proc.,
natomiast WIBOR 6M obniżył
się nieznacznie z poziomu 1,81
proc. w styczniu 2018 roku
do 1,79 proc. w grudniu tego
samego roku. Również banki
kontynuowały dotychczasową
politykę cenową. Rok 2018
przyniósł potwierdzenie widocznego od dłuższego czasu
trendu, w którym tylko poszczególne banki koncentrują
się na ak-cjach promocyjnych
kredytu mieszkaniowego. Nie
jest to już domeną każdego
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Rynek kredytowy w 2018 roku można uznać za stabilny. Po wielu latach zmian w regulacjach
dotyczących kredytów, nadszedł czas oceny ich funkcjonowania w praktyce. Modyfikacjom nie
uległy zatem zasady obliczania raty kredytu hipotecznego, ani koszty kredytu mieszkaniowego.
Pomimo, że kredytów hipotecznych udzielono więcej to sytuację na rynku można uznać za stabilną.

kredytów hipotecznych 2018
nie zmienił się znacząco. Te
z banków, które zabiegały o
klientów poszukujących ofert
kredytu mieszkaniowego nadal
prowadzą działania skierowane do takich klientów, natomiast pozostałe nie prowadzą
akcji promocyjnych lub nie
koncentrują się na profilu klienta
zainteresowanego kredytem
hipotecznym. Rywalizacja
o najkorzystniejszy kredyt
mieszkaniowy, czyli najtańszą
ofertę, odbywa się zatem już tylko pomiędzy kilkoma bankami.

Wybór ofert i konsolidacja sektora bankowego
Od kilku lat w Polsce oferta
rynku kredytów hipotecznych
zawęża się. Głównym powodem

tego zjawiska jest konsolidacja
sektora bankowego. W 2018
roku doszło do kolejnych konsolidacji i zmian w strukturze
właścicielskiej w bankach.
Najważniejszą z nich, z perspektywy wpływu na kredyt mieszkaniowy, był zakup Deutsche
Banku przez BZ WBK,
a następnie przekształcenie
całej grupy w jeden brand
pod nazwą Santander. Trzeba
dodać, że na rynku funkcjonują
obecnie dwa banki pod tą
marką: Santander Consumer
Bank (specjalizujący się w
pożyczkach gotówkowych)
oraz Santander Bank Polska (dawny BZ WBK), który
przejął procedury produktowe
dotychczasowego BZ WBK.
Oferta Deutsche Bank została
wygaszona z początkiem
września.

Zmiany prawne
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Kolejną zmianą na rynku jest
połączenie BGŻ BNP Paribas
z Raiffeisen, którego finalna
faza została zapoczątkowana
w III kwartale 2018 roku. Jednak w tym przypadku do końca
2018 roku funkcjonowała
odrębna oferta kredytu hipotecznego w obu bankach.

Rok 2018 miał upłynąć pod
znakiem obowiązującej w pełni
ustawy o kredycie hipotecznym1. 22 stycznia 2018 roku
zakończył się okres przejściowy,
w trakcie którego niektóre
zapisy ustawy pozostawały
nieaktywne. Pod koniec stycznia ubiegłego roku ustawa
zaczęła zatem obowiązywać
w pełni, regulując kredyt mieszkaniowy. Nie zmieniło to jednak ani zasad udzielania takiego kredytu, ani jego ceny czy
dostępności. Po wcześniejszych
zmianach, wprowadzonych w
2017 roku, analitycy obawiali
się spadku dynamiki akcji
kredytowej, jednak taki scenariusz nie nastąpił i – jak podają
prognozy2 - kredytów hipotecznych udzielono w roku 2018
więcej niż w roku poprzednim.

1 Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie
hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami
kredytu hipotecznego i agentami.
2 Według danych z raportów i prognoz ośrodka
AMRON-SARFiN w 2017 roku udzielono 190
000 kredytów hipotecznych, natomiast w 2018
roku liczba ta przekroczyła 200 000.

Zmiany wysokości
marży i prowizji
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Rynek kredytów hipotecznych

Średnie oprocentowanie
kredytu hipotecznego w 2018
roku nie uległo zasadniczym
zmianom. Z badania przeprowadzonego przez Vista Finance
w styczniu 2018 roku wynika,
że średnia marża wynosiła
1,91%, przy czym w grudniu
wyniosła 1,99% (przy założeniu
zaciągania kredytu na kwotę 300
tys. zł, posiadaniu min. 10 proc.
wkładu własnego oraz skorzystaniu z najbardziej popularnych
promocji). Trendem stało się
obniżanie prowizji za udzielenie kredytu. Co ciekawe, banki
równie chętnie rezygnują
z opłaty za wcześniejszą spłatę
– już w ofercie standardowej lub
po indywidualnych negocjacjach
z klientem. Ustawa o kredycie hipotecznym ograniczyła
prowizję za wcześniejszą
spłatę kredytu do okresu 3 lat.
Dzięki temu tańsze stało się
przeniesienie kredytu hipotecznego. Na bazie tej zmiany,
część banków zdecydowała
się na likwidację opłaty za
wcześniejszą spłatę już od
początku okresu kredytowania.

Wzrost znaczenia
warunków dodatkowych
tzw. cross sellingu
Gdyby stworzyć obiektywny
kalkulator kredytów hipotecznych w 2017 i w 2018 roku,
to parametry w nich zawarte
pozostałyby takie same.

Do ofert kredytu hipotecznego
banki nie włączyły żadnych
nowych ubezpieczeń czy opłat.
W 2018 roku większego znaczenia nabrały produkty dodatkowe
oferowane wraz z kredytem
hipotecznym. Aktualna polityka cenowa banków polega już
nie tyle na wynagradzaniu za
skorzystanie z poszczególnych
produktów, co na podnoszeniu marży kredytu hipotecznego w przypadku braku karty
kredytowej, konta osobistego
z wpływem wynagrodzenia czy
też transakcji kartą debetową na
określoną kwotę.

Przeniesienie kredytu
hipotecznego – refinansowanie
Bardzo prostym sposobem
na korzystanie z najlepszej
oferty kredytu hipotecznego
jest przeniesienie go, czyli
tzw. refinansowanie. Jest to
obniżenie kosztów posiadanego obecnie zobowiązania
poprzez przeniesienie spłaty
do innego banku, oferującego
lepsze warunki. Nie jest to
skomplikowana operacja,
mimo, że wiąże się z przyznaniem kredytu od nowa.
Banki doceniają klientów,
którzy należycie spłacają swoje zobowiązania kredytowe,
są dzięki temu bardziej wiarygodni niż nowi klienci. Bardzo
często oferty kredytów refinansowych cechują się lepszymi parametrami cenowymi niż
oferty dostępne dla kredytów
zaciąganych po raz pierwszy.
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Chociaż kredyt refinansowy
jest dostępny od dawna
to w 2018 roku zyskał na
popularności. Dla niektórych
klientów stał się wręcz
koniecznością. Wynikało to
z faktu, że wiele zobowiązań
kredytowych zostało
zaciągniętych w ramach
programu Rodzina na Swoim,
który stosował dopłaty do
rat kredytowych przez okres
8 lat. Program Rodzina na
Swoim funkcjonował w latach
2007 - 2013 i w jego ramach
niego udzielono 192 000
kredytów hipotecznych.

Udzielone wówczas kredyty
cechowało wyższe oprocentowane od kredytów
będących wówczas ofertą
standardową. Wyższe koszty były rekompensowane
dopłatami, w ten sposób
klienci nie odczuwali faktycznej wysokości raty jaką
powinni płacić, gdyby dopłaty
nie było.

Po zakończeniu okresu
dopłat klientom pozostało
spłacać znacząco wyższe raty.
Najwięcej takich kredytów
wypłacono w latach 2010 –
2012 (według podsumowania
programu przygotowanego
przez Bank Gospodarstwa
Krajowego było to odpowiednio 43 000 roku 2010
oraz 51 328 w roku 2011
oraz 45 792 w roku 2012) ,
stąd na rok 2018 przypadał
znaczący wzrost zainteresowania przeniesieniem kredytu
hipotecznego, wynikający
z zakończenia 8-letniego
okresu dopłat.
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W roku 2018 udzielono w Polsce 212 596 nowych
kredytów mieszkaniowych, których wartość wyniosła 53,852
mld zł. Oznacza to, że wzrost liczby kredytów w porównaniu do 2017 wyniósł 12 proc., natomiast wartość kredytów
wzrosła o 21%. Dane te oznaczają, że wyniki akcji kredytowej
minionego roku w ujęciu ilościowym były najlepsze od 2011
roku, natomiast w ujęciu wartościowym uzyskano trzeci
wynik w historii po rekordowym roku 2007 i 2008.
Na koniec 2018 roku łączna liczba czynnych umów kredytów
mieszkaniowych osiągnęła poziom 2 246 296 sztuk a całkowity
stan zadłużenia z tego tytułu wyniósł 415,158 mld zł. – mówi dr
Jacek Furga, Prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji,
Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości
Mieszkaniowych Związku Banków Polskich.

212 596

liczba nowych kredytów mieszkaniowych w 2018 r.

53,852 mld zł

łączna wartość kredytów mieszkaniowych w 2018 r.

2 246 296

łączna liczba kredytów mieszkaniowych w Polsce

415,158 mld zł

łączna wartość zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych

Tomasz Majer, w branży
finansowej działa kilkanaście
lat (od 2005 roku). Wiedza
teoretyczna nabyta na SGH,
Wydziale Zarządzania UW
oraz Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Doświadczenie
praktyczne zdobywał
tworząc i rozwijając firmy
pośrednictwa kredytowego.
Zwolennik modelu obsługi
klienta, polegającego na partnerskiej współpracy i aktywnym udziale klienta w procesie wyboru ofert.

Wynajem biura na godziny
Czyli coworking po polsku
Autor: Katarzyna Tasarek-Skrok, Associate Director w Dziale Powierzchni Biurowych Colliers International

Propozycja dla każdego
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Przestrzeń coworkingowa, zwana też popularnie coworkiem, to
nowy i zyskujący coraz większą
popularność sposób użytkowania
powierzchni biurowej opierający
się w głównej mierze na
elastyczności i kooperatywie.
W odróżnieniu od tradycyjnych
biur, które zwykle charakteryzują
się dużą powierzchnią i sztywnymi, długoterminowymi umowami
najmu, coworking umożliwia
szybkie reagowanie na bieżące
potrzeby klientów, i to bardzo
zróżnicowanych.

Z dobrodziejstw coworkingu
korzystają podmioty o różnej
skali i charakterze działalności
– zarówno freelancerzy,
startupy, przedsiębiorstwa
średniej wielkości, jak i duże
międzynarodowe korporacje.
Mała firma czy startup nie musi
od razu wynajmować setek
mkw., tylko tyle, ile aktualnie
potrzebuje, z możliwością
poszerzenia tej przestrzeni
niemal w każdym momencie.
W przypadku jednoosobowej
działalności może to być
przysłowiowe biurko wynajęte
na dni i sala konferencyjna na
czas biznesowego spotkania.

Coworki dosyć często są
etapem przejściowym dla
firm, które docelowo będą
wynajmowały standardowe
biuro, ale w fazie kompletowania zespołu lub rozwijania
biznesu korzystają z powierzchni tymczasowej. Coworking sprawdza się także w
sytuacji, gdy firma potrzebuje
na czas realizacji konkretnego
projektu zwiększyć zatrudnienie i niezbędną do tego
powierzchnię pracy, albo ze
względu na jego charakter
musi przenieść zespół pracowników do innej lokalizacji.
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Polski rynek nieruchomości biurowych jest jednym z najszybciej rozwijających się w Europie. Pojawienie się na nim przestrzeni coworkingowych było tylko kwestią czasu, jednak
mało kto spodziewał się tak szybkiej ich ekspansji – w 2018 r. w Polsce powstało ponad
200 tys. mkw. elastycznej powierzchni biurowej.
biznesowych. Większe firmy
wynajmujące powierzchnię
w coworku mogą korzystać
z usług pracujących tam freenalncerów, dzięki czemu i
jedni, i drudzy się rozwijają.

Innym istotnym czynnikiem
jest fakt, że pracodawcy
zdają sobie dziś doskonale
sprawę z tego, jak trudno
o dobrych specjalistów, i
często wynajmują atrakcyjnie
zaaranżowaną przestrzeń
coworkingową również po to,
aby ich zespół mógł co jakiś
czas popracować w innym,
kreatywnym środowisku.
Dużą zaletą coworkingu jest
możliwość czerpania korzyści
z koncentracji wielu talentów
i profesji w jednym miejscu.
Taka sytuacja sprzyja twórczej
atmosferze, współpracy
i nawiązywaniu nowych relacji
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Coworking to nie tylko elastyczna
oferta dostosowana do potrzeb
klientów oraz jedyne w swoim
rodzaju przestrzenie biurowe.
To również styl pracy, który opiera
się na współdzieleniu - miejsca,
idei, pomysłów czy sposobów
spędzania wolnego czasu.

Katarzyna Tasarek-Skrok
Associate Director
Colliers International

Moda zza oceanu

Moda na coworking
przywędrowała do nas w taki
sam sposób, jak moda na
jedzenie czy odzież. Jej droga
wiodła od Nowego Jorku,
przez Paryż i Berlin, aż do Warszawy. Dla przykładu na rynku
niemieckim bardzo dobrze
rozwiniętą sieć ma Mindspace
– pierwszy duży operator, który
w ubiegłym roku pojawił się
również w Polsce i wybrał na
swoją siedzibę prestiżowe, wspaniale odrestaurowane Koszyki
w Warszawie. W tej sytuacji
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na polski rynek nie obawiał się
wkroczyć także jego największy
konkurent – WeWork. Skala
jego ekspansji przekroczyła
wszelkie oczekiwania, ponieważ
w ubiegłym roku firma
otworzyła aż pięć lokalizacji i
podpisała umowy na niemal
40 tys. mkw. powierzchni.
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Wśród lokalnych graczy na
uwagę zasługuje Business Link.
To operator coworkowy, który
zaczynał jako akademicki inkubator przedsiębiorczości, a w tej
chwili z powodzeniem konkuruje
z międzynarodowymi rywalami.
Modne i widowiskowe biuro
firmy w budynku Astoria jest
bardzo atrakcyjną propozycją na
rynku usług coworkingowych.

Według danych Colliers
International w ubiegłym
roku duże sieci coworkingowe stworzyły w Polsce
ponad 200 tys. mkw. elastycznej powierzchni biurowej.
Mowa przede wszystkim o
Warszawie – największym
i najbezpieczniejszym rynku
– ale w dalszej kolejności
także o dużych ośrodkach
regionalnych, między innymi
Krakowie i Wrocławiu. Moda
na coworking spowodowała,
że tego typu przestrzenie
powstają coraz częściej także
w miastach średniej wielkości.

Prawie jak w domu
Coworking to nie tylko elastyczna oferta dostosowana do
potrzeb klientów oraz jedyne
w swoim rodzaju przestrzenie,

najczęściej zlokalizowane
w najnowocześniejszych biurowcach lub w odrestaurowanych zabytkach. Operatorzy organizują
też rozmaite wydarzenia
sprzyjające twórczej współpracy
i wymianie pomysłów między
użytkownikami oraz dbają
o zapewnienie atrakcyjnych
usług dodatkowych. Na przykład
jedna z firm coworkingowych oferuje swoim członkom
wypożyczalnie rowerów.
Klienci mogą z nich skorzystać
np. aby dojechać na spotkanie
biznesowe. Inni operatorzy
zastanawiają się nad wprowadzeniem hulajnóg elektrycznych, które w Warszawie już
w tej chwili są bardzo popularne.
Coworking to również styl
pracy, który opiera się na
współdzieleniu – nie tylko
przestrzeni, ale również idei,
pomysłów czy sposobów
spędzania wolnego czasu.
Operatorzy starają się pomagać
biznesowi i w każdym możliwym
aspekcie aktywizować osoby
wynajmujące biura. Nakłaniają
do prowadzenia zdrowego
trybu życia, organizowania
wspólnych zajęć jogi, integrowania się w częściach wspólnych i współpracy zawodowej.
Kiedy spojrzy się na terminarz
ogólnodostępnych zajęć
w MindSpace, WeWork czy
Business Link, można się
przekonać, że w tych miejscach codziennie coś się dzieje.
Śmiało można tam spędzić cały
dzień, robiąc sobie przerwę
tylko na sen.

